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 מבוא

1917. הורינטש – קרפטורוס

ביתו.  – עמד בפתח  ונאה  צעיר  גבר  נדירה,  חייל בחופשה   – גרשון-יעקב 

בהנאה בלע בעיניו את המראות האהובים והמוכרים שזמן כה רב לא ראה. 

יובלו של נהר הטיסה התנוצץ מרחוק כנחש כחלחל ירקרק כסוף. מתפתל 

בתוך ירוק העד של היערות, ובין צללים כהים של הרים גבוהים. ילדי חמד 

עטורי פאות הולכים במשובה בדרכם אל החיידר. גברים מזוקנים ממהרים 

מהן  שביסים,  עטויות  נשים  לפרנסתו.  ומי  הכנסת  לבית  מי  לעיסוקיהם, 

מפטפטות להנאתן פטפוטי שכנות וחלקן ממהרות לשוק וסליהן בידן.

החיים  הם  שונים  כה  נחיריו.  את  וגרו  דקים  באדים  עלו  ביתיים  ריחות 

מחיי הצבא האפורים-מאובקים,  הולדתו  והתוססים של מקום  הצבעוניים 

גם  אוסטרו-הונגריה.  בצבא  הוא  משרת  שנים  מזה  והמגבילים.  הקשים 

ולחזור  להשתחרר  הוא  מייחל  כמה  הרוסי.  האויב  נגד  במלחמה  השתתף 

לחיים אזרחיים יהודיים. ששוב יוכל להתפלל ולהניח תפילין כראוי. שיזכה 

לשמור שבת ולחוג את החגים כדת. שיוכל ליהנות מאוכל כשר ללא הגבלה, 

ולא לחלוק את ימיו ולילותיו עם חיילים גויים גסי-רוח ומגושמים.

...ואולי – כן, אולי סוף סוף יינשא ויקים את ביתו...? הרי הוא מאורס מזה 

מספר שנים לגיטל בת הרב, ונישואיהם מתעכבים בגלל שרותו הצבאי.

בתוך כך, קלט בזווית עינו את דמותה התמירה של גיטל שהתקרבה לעבר 

ביתם. מתוך הבית נשמעו לחישותיהן הנרגשות של גולדע ובילא, אחיותיו 
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הצעירות של גרשון-יעקב.

- “הנה גיטל באה לבקר".

- “את רואה איך גרשון יעקב מתרגש?”

- “מתי כבר תהיה החתונה?”

- “מי יודע? כנראה רק כאשר תיגמר המלחמה והוא ישתחרר".

כעבור מספר שנים, לאחר שגרשון-יעקב השתחרר מהצבא, החלום קרם עור 

וגידים והתממש. גרשון-יעקב בש נשא לאשה את העלמה גיטל לבית ויזל.

וכך התחיל ספור חיי.

בית אבי

שם משפחתנו הוא באש. אם תשאלו אותי מה המשמעות של שם זה אומר 

נוצר מראשי התיבות בני אברהם שפירא.  יש אומרים שהוא  יודע.  שאינני 

כיום, כשאני חותם את שמי כעניין שבשגרה על מסמכים ועל ספרים, אני 

משמיט את ה-א’ שבאמצע ורושם בש.

לא  אך  באזור.  אחוזות  בעלי  חקלאים  היו  ומשפחתו  אברהם-הערש  סבא 

בשל כך התגאה בו אבי: כל שבת היה מביט בהערצה באביו העולה לבימה 

בבית הכנסת ולבו התמלא רגשות גאווה וחשיבות. הוא חש את רחשי הכבוד 

שליוו את אביו הפוסע לאורך הספסלים, על מנת לקרוא את פרשת השבוע. 

שכן, סבא אברהם הערש היה בעל- קורא מצוין וניחן בקול נעים. 

כיוון שנפטר עוד לפני הולדתי.  זכיתי להכיר את סבא אברהם הערש,  לא 

לעומת-זאת, את סבתא שינדל אני זוכר היטב. היא חיה בביתה שבהורינטש, 

התגוררה  גולדע,  מימע  נוספת,  דודה  בילא.  מימע  בתה,  עם משפחת  יחד 

בסמוך עם משפחתה. גם משפחתנו חייתה מספר שנים בעיר זו, אך ביתנו 

היה מרוחק מעט מבית סבתא. בזמננו הפנוי מלימודים נשאנו אני ואחי את 

ברוב התלהבות לביתה של סבתא. הבית  ומרוגשים  ורצנו צוהלים  רגלינו, 

היה שוקק חיים ומלא פעילות: בני הדודים שלנו התאספו שם תדיר, שחקו 

והדודות  סבתא  גם  אליהם.  להצטרף  שמחנו  ואנו  והשתוללו,  קפצו  ורצו, 

מימע בילא ומימע גולדע היו חלק מהרעש ומהמהומה, וקולן, לעתים גוער 

ולעתים צוחק, נשמע ברמה. בבואנו לבית - כבר מרחוק שמענו את צהלות 

גרו בערים אחרות,  וקולות המריבה. פעטער דוד ופעטער משה  המשובה 

והקשר שלנו עימם היה פחות הדוק ויומיומי. אך פעם בשנה גם הם הגיעו 

לביקור אצל סבתא, ואז השמחה והצהלה גדלו, ומעשי המשובה שלנו, כמו 

גם הגערות מפי המבוגרים, הלכו והתרבו. 

הייתה  חבושה  וכה.  כה  פעלתנות  ברוב  התהלכה  והצנומה  הרזה  סבתא 

באצבעה  רמזה  רצון  בשעת  כיסים.  בעל  בסינר  ולבושה  לראשה,  בשביס 

למי מהנכדים שנשא חן בעיניה: “בוא, תעשה ברכה”. בתיאטרליות שלפה 

מעמקי הכיס תפוח אדמוני וכיבדה את הנכד שחפצה ביקרו. 

סבתא “זכתה” להאריך ימים ולהגיע לאושוויץ.

אבי גרשון-יעקב נולד בעירה ספינקא שברומניה בשנת 1890. היו לו חמישה 

הצעיר  האח  ומשה-  צעירות  אחיות  שלוש  ממנו,  גדול  שהיה  דוד-  אחים: 

של  תוספת  עם  בשמם  להם  לקרוא  כמובן  חינכו  הילדים,  אותנו  ביותר. 

“פעטער” )דוד( ו”מימע” )דודה(. פניה אל אדם מבוגר נעשתה תמיד מתוך 

כבוד ושמירת דיסטאנס, ולא בצורה ישירה בשמו הפרטי.
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לגיל  בהגיעו  בחיידר,  ולמד  היהודים  ילדי  ככל  ילדותו  ימי  את  בילה  אבי 

מזלו  איתרע  הונגרי,  האוסטרו  לצבא  גוייס   1911 בשנת   - ואחת  עשרים 

קרה שלאחר  כך  הראשונה.  העולם  מלחמת  פרצה  הצבאי,  ובסיום שרותו 

שירות של שלוש שנים כחייל בצבא סדיר הוא לא השתחרר. לאכזבתו הרבה 

נוספות, ארוכות קשות, במלחמה  הוא נאלץ להמשיך ולשרת ארבע שנים 

נגד הרוסים. 

האווירה  הנוראים,  הפיזיים  התנאים  מיוסרות:  שנים  שבע  אלה  היו 

זאת  בכל  משפילים.  היו  דתיים  חיים  לקיים  היכולת  וחוסר  האנטישמית 

זכה אבי למספר מדליות. )ה”פטריוטיות” הזו לא עזרה לו בשנים מאוחרות 

יותר. הונגריה דרסה ברגל גסה את זכויות האנוש של היהודים, גם של אלה 

שהיו מוכנים להקיז את דמם ולמסור את נפשם להגנתה(. כשוך הקרבות, 

כשהעולם החל ללקק את פצעי המלחמה, השתחרר אבי מהסיוט הצבאי. 

כשחזר לעיירתו, היה קרוב לגיל שלושים, וכעבור זמן מה נישא.

בית אמי

נערה מודרנית. כך סיפרה אמי  געוען א מודערנע מיידל”. הייתי  בין  “איך 

כנראה  מודרנית.  כה  נראתה  לא  בעיני  במקצת.  אותי  הפליא  הדבר  גיטל. 

התנהגות  לעצמה  הרשתה  במשפחה,  הזקונים  בת  שהייתה  נערה  שבתור 

ולבוש שונים במקצת מהמקובל. אך, השנים, הנישואים וגידול הילדים עשו 

את שלהם. 

אברהם- אביה  קרפטורוס.  באזור  חיה  ויזל,  משפחת  אמי,  משפחת  גם 

יעקב, היה שוחט בעירה הורינטש. הוא היה בעל ייחוס חשוב: נין ונכד לר’ 

שמעלקע מניקלשבורג. )לימים, שמעתי מהרבי מויז’ניץ שהוא הכיר את סבי 

והוקיר אותו.( לסבתי קראו חיה. גם אותם לא זכיתי להכיר. 

הייתה  אמא  כאמור,  טוב.  קשר  לנו  היה  אמא,  של  אחיה  הדודים,  עם  אך 

כמובן  כונה  הוא  בפינו  משה.  יצחק  הבכור-  ילדים.  שבעה  מבין  הצעירה 

שורה,  רעכל,  מחלה,  בילא,  בנות:  סדרת  נולדה  אחריו  מוישה”.  “פעטער 

יענטע, ואחרונה חביבה- גיטל, היא אמא.

לפעטער מוישה היה בן יחיד ושמו הרצל. אמא ואחינה היו בני אותו גיל, 

ובילדותם שחקו יחד, ושהו זה בחברתה של זו.

היטב,  לבושה  כהות.  עינים  ובעלת  שער  בהירת  גבוהה,  הייתה  אמא 

יפות וטובות. היא הייתה פאנית. באופיה הייתה  וכשנישאה חבשה פיאות 

פעלתנית, אסרטיבית, בעלת דעה וטובת לב. אולי בשל היותה “מודרנית” 

בן  חיל,  אבי שהיה  עם  היא התארסה  רבנית.  לשידוך ממשפחה  זכתה  לא 

למשפחת סוחרים. תקופת אירוסיהם נמשכה מספר שנים, והיה ביניהם קשר 

מכתבים. זכור לי שלאמא היה תיק שבו שמרה מסמכים חשובים. ביניהם היו 

גם המכתבים מאבא, שבהם ביקש ממנה להתאזר בסבלנות ולחכות לו עד 

שישתחרר מהשרות הצבאי. 
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ילדותי

עבודתו של אבא

ונגזרת מעבודתו של  זוכר כמושפעת  ילדותי אני  נולדתי בשנת 1929. את 

שהיה  מנסרות,  רשת  בעלת  בחברה  היעור  אגף  כמנהל  עבד  אבא  אבא. 

רוזנבליט  ארנברג,  משפחות  היו  החברה  בעלי  עצים.  לכריתת  זיכיון  לה 

שנקרא  באזור  פעלה  אבא  של  החברה  הומנה שבסלובקיה.  מהעיר  וגרוס 

קרפטורוס. כיום זהו אזור גבול בין סלובקיה, הונגריה, רומניה ואוקראינה. 

התגוררנו בתחומי המפעל של החברה בקרבת העיירות. 

עשרים  שכלל  צי  והחזיק  הובלות,  מערך  גם  ניהל  אבא  מסוימת  תקופה 

וארבע סוסים ועגלות. אבא יצא מהבית בעוד החשכה שוררת בחוץ וחזר 

עם ליל. זכורני שבערב יום- כיפור אחד, אחר מאד לשוב ממקום עבודתו. 

אמא הייתה במתח רב. “איפה אבא? מה קרה לו? הוא יאחר את כל- נדרי. 

הוא שכח שהיום ערב יום כיפור? הוא לא יספיק לאכול שום דבר". גם אני 

בליבי. בסופו  לבית הכנסת כסס  יאחר  רגוע. החשש שמא אבא  הייתי  לא 

- נשמתי לרווחה. אבא הגיע לאחר שסיימנו לאכול את הסעודה  של דבר 

המפסקת. הוא הספיק בדוחק לשתות כוס חלב, להחליף בגדיו ולנעול נעלי 

בד. בריצה זריזה החיש צעדיו לבית- הכנסת. באותה שנה, כך אמר, עבר את 

הצום בקלות רבה יותר משנים אחרות.

בחכמה  זאת  עשתה  היא  לבדה.  כמעט  הבית  את  אמא  ניהלה  כך,  עקב 

ובכשרון, והייתה דמות מרכזית בחיי.

אזור הקרפטים כולו מכוסה יערות עד. במהלך הכריתה היו בתחילה מבראים 

אזור מסוים, אח”כ היו נוטעים בו עצים מחדש לשם חידוש צמיחת היער. 

גם משפחתנו.  נדדה  היו עוברים מאזור לאזור. בעקבות היער הנכרת  וכך 

מעיירה  נדדנו  לערך,  שמונה-תשע  גיל  עד  המוקדמות,  חיי  שנות  במשך 

לעיירה. בכל מקום שהינו כשנתיים- שלוש. החברה דאגה לדיור לעובדים 

ולפקידים, שהיו כולם יהודים. עובדי החברה דאגו גם להעברת הדירה על 

כל ציודה. זיכרונותיי העיקריים הם משלושת הערים האחרונות שגרנו בהם: 

פודהורוד, הורינטש, ודרהיב – ביתנו האחרון. 

קודם לכן גרנו גם בעיר אורליך, שם נולדתי, ומשם עברנו ללדומיר. משתי 

פעם  בכל  קלים.  היו  לא  והנדודים  המעברים  זיכרונות.  לי  אין  אלה  ערים 

מחדש דאגתי והשאלות והמחשבות התרוצצו במוחי: “היכן נגור, איך יראה 

הבית? איך אדע היכן בית הכנסת והיכן בית הספר? מי יהיו החברים שלי? 

האם יציקו לנו ילדי הגויים? ההתאקלמות ארכה זמן רב, וסוף סוף התחברנו 

למקום ולחברים, האם שוב נצטרך לעבור למקום חדש?".

יחד עם זאת, חווינו חוויות למכביר: אחי מוישי ואני אהבנו להתרוצץ בבית 

הארגזים  בין  להתחבא  נהנינו  בחדרים.  מהדהד  קולנו  את  לשמוע  הריק, 

או  המטעינים  “הגיבורים”  הסבלים  של  עבודתם  גם  הארוזות.  והחבילות 

פורקים את כל תכולת הבית שלנו בזריזות וביעילות, עוררה את התפעלותנו. 

בזיכרוני עולה תמונה: שולחן הטואלט של אמא, שבו הייתה קבועה מראה 

גדולה הורד מהמשאית. בגלל הקור הרב ששרר באותו יום המראה הייתה 

מכוסה כפור. הושטתי את ידי כדי לצייר על הקרח. מיד עלתה זעקה מפיו 
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אל  להשבר!  עלולה  המראה  תיגע!  אל  תתקרב!  “אל  העובדים:  אחד  של 

תתרוצץ פה בכלל...” נעלב,פסעתי לאחור, וחיפשתי את אמא כדי להתנחם. 

אך... אמא הייתה טרודה ולא שתה לבה אלי.

איך הרגישו אבא ואמא בחיי הנדודים שלהם? איך ניהלו בית וחיי משפחה? 

כעסים,  הרבה  זוכר  אני  קל.  היה  לא  שהמצב  נראה  לאחור,  במבט  היום 

התמרמרויות וויכוחים. אך גם המון אכפתיות ודאגה אחד לשני.

תמיד, בכל מעבר דירה, לאחר כמה ימים ראשונים של התאקלמות וארגון 

הבית, היה אבא מתייצב לעבודתו החדשה – ישנה, והוא ויתר העובדים היו 

הולכים לאזור החדש להכינו לעבודת הכריתה והאיסוף. 

אבא היה אחראי על כורתי העצים. מדי בוקר השכים קום, בעוד החושך על 

פני הארץ. לאחר תפילת ותיקין מזורזת עלה על הרכבת הראשונה שנסעה 

במנסרות  לניסור  הכרותים  העצים  את  שהובילו  הקרוניות  היו  אלו  ליער. 

שבקרבת העיר.

עבודתם  את  ולראות  לעבודתו  לאבא  להצטרף  מאד  רצינו  הילדים,  אנו, 

אט  נחתכים  כך  כל  והעבים  הגדולים  העצים  איך  הכורתים:  של  המרתקת 

אט ע”י המסורים, איך מתכננים את זווית הניסור לפי הנטייה של העץ, ואיך 

מפנים את האזור אליו אמור העץ ליפול. רצינו לראות במו עיננו את הקורות, 

עשרה מטר אורכן וכמטר קוטרן, מובלות אל מקום האיסוף. בעזרת מוט עץ 

שאנקול מותקן בקצהו )שנקרא צפינה( היו דוחפים את הקורות אל השוקת. 

השוקת נבנתה היטב מעצים חזקים ומולאה במים שתפקידם היה להזרים 

את הקורות למטה. לעתים פשוט גלגלו את העצים הכרותים במורד ההר.

“זוהי סכנת נפשות,  ואופן לבוא עימו:  לנו בשום פנים  אך אבא לא הרשה 

ולילדים אין מה לעשות שם”, פסק. בקושי הרשה לנו לבוא עימו למנסרות 

הסמוכות למקום מגורינו.

זכורים לי מספר אירועים מסמרי שער על אסונות שקרו.

יום אחד חזר אבא מן העבודה מוקדם מן הרגיל, שותק, במצב רוח קדורני. 

אמא ואני הסתכלנו עליו במבט שואל, ואבא ספר לנו: “במרוץ הבוקר ניצחתי 

בתחרות היומית והספקתי לעלות על אחת הקרוניות הראשונות שיוצאות 

את  ושאפתי  סיגריה  הדלקתי  עמוקה,  נשימה  נשמתי  ליער.  המנסרה  מן 

עשנה לקרבי ונהניתי מהשקט. לאחר נסיעה קצרה הגעתי למקום העבודה. 

רעש והמולה של יום רגיל קדמו את פני. צעקות העובדים, רעש המסורים, 

שקשוק עגלות וצהלות סוסים. 

שני פועלים נגשו לאחד העצים, בדקו את צורת גידולו וזווית נטייתו, וחשבו 

כיצד והיכן לנסר את הגזע הענק, שייפול בכיוון הנכון. הם החזיקו במסור 

גדול והעבירו אותו הלוך ושוב על גזע העץ. לאט לאט העמיק המסור לחדור 

לתוך העץ.עתה הגיע תורו של הגרזן. במכות אלכסוניות מעל החתך יצרו 

זווית בגזע. קראאחח... קראאחח... נשמעו קולות של שבירת הגזע – העץ 

החל לנטות הצידה וליפול. בצעקה רמה השמיעו העובדים קולות אזהרה, 

העבודה  דממה.  אחריה  ומיד  נוראה,  צעקה  נשמעה  לפתע  קרס.  והעץ 

נפסקה באחת. אנשים מרוגשים רצו במהירות לכיוון העץ שנפל”

אבא השתתק והתנשם עמוקות. כרגיל, הדליק סיגריה ושאף את העשן לתוך 

ריאותיו. לאחר כמה דקות שתיקה המשיך לספר:
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קרבתי  כאשר  והתממשה  בליבי  שביתה  קנתה  רעות  מבשרת  “הרגשה 

ועבר במקום. אנשים  נזהר  למקום. העץ הענק פגע באחד העובדים שלא 

פינו לי בשקט את הדרך, וכשנכנסתי לתוך מעגל העובדים הדוממים ראיתי 

את הנפגע שוכב ללא רוח חיים באפו. אבן התיישבה על ליבי. בכל שנות 

כרגע  ורגיש.  מורכב  ונורא,  איום  המקרה  כזה.  מאורע  קרה  לא  עבודתי 

נדרשים גם טיפול בנפגע, וגם התייחסות לאנשים – חבריו. שאלתי את עצמי 

כיצד קרה הדבר, מי אשם באסון הזה? האם משהו ייענש? בנוסף, שקלתי 

ביני לבין עצמי איך וכיצד להמשיך את היום? גייסתי את כל כוחות נפשי כדי 

להיראות שלו וסמכותי. 

ציוויתי להכין עגלה רתומה לשני סוסים, ושלחתי את אחד האחראים עם 

שני חברים לקחת את גופת הנפגע למשפחתו, להודיעם על האסון, ולעזור 

בארגון הלוויה והקבורה.

אווירת  ונרגשות.  מלחששות  בקבוצות  העובדים  כל  התיישבו  בינתיים 

מועקה נתלתה כעננה על ראשינו. אף אחד לא פנה אלי בדברים, אך מבטים 

אילמים נשלחו כלפיי כמחכים למוצא פי. החלטה גמלה בליבי ושלחתי את 

כל העובדים לביתם. על שני פועלים ציוויתי להישאר במקום. ביקשתי מהם 

לגשת לעץ שנפל ולנסר את ענפיו, ולאחר מכן לדחוף אותו בעזרת קורה 

לתדהמתי,  למטה.  הקורות  איסוף  למקום  שיתגלגל  ההר,  במורד  מיוחדת 

שיברו  לשאלתי,  העבודה.  את  לעשות  וסרבו  בשלילה  כתפיהם  הנידו  הם 

והם  זו,  בקורה  רעה שוכנת  אוזני שרוח  את  הכפריים הפשוטים  הפועלים 

פוחדים מרוח המת המרחפת על הגזע.

הבורים  הגויים  של  הטפלות  האמונות  לשמע  בי  ניצת  רוגז  וגם  גדול  לעג 

והפרימיטיביים. שאגתי עליהם: “עליכם לסיים מיד את העבודה בעץ הזה 

ברירה  בלית  לאלתר".  לפיטוריכם  דואג  אני   – ולא  למטה,  אותו  ולדרדר 

וברוח כנועה בצעו הפועלים את שהוריתי להם, והקורה נשלחה ליעדה".

אבא נאנח כשסיים את סיפורו, הביט בי ואמר: “אתה רואה, דודי, עצי ענק 

אינני מרשה  ולכן  גדולה מאד,  וקורות מתדרדרות מהווים סכנה  שנופלים 

לכם להתקרב למקום עבודתי".

הייתי די קטן, ולא הבנתי את גודל הסיכון לאשורו. אך סיפור זה הצטרף 

לשני אירועים נוספים ששמעתי עליהם ברבות השנים והמחישו לי בברור 

התרחשו  אלו  מקרים  אבא.  של  בעבדותו  הקיימת  הסכנה  גדולה  מה 

במנסרה. קורות העץ הובאו על ידי קרוניות הרכבת למנסרה. היינו שומעים 

את קולות הניסור מנסרים בחלל ומחרידים את האוזן. בתקופות עומס של 

העבודה התקשינו לישון בלילות בגלל הרעש שלא חדל יום ולילה. באחד 

הימים השתרר לפתע שקט במנסרה. הדממה הסבה את תשומת ליבם של 

העובדים:

“היי, יאנק! מה קרה?”

“המסור הפסיק לפעול! הרצועה השתחררה ונשרה מהגלגל".

“אולי ננצל את הזמן ונשב לנוח קצת?”

“רעיון טוב!”

על  אותה מחדש  ולמתוח  הרצועה  את  להחזיר  למרתף  לרדת  חייבים  “אך 

הגלגל! מי יעשה זאת?”

“נחכה למנהל העבודה שיגיע, והוא יחליט!”
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הפועלים שמחו על המנוחה הבלתי צפויה, ונהנו מההפוגה שנזדמנה להם. 

אתם  “למה  אליהם:  פנה  רב  ובכעס  הגיע  העבודה  מנהל  רב.  לזמן  לא  אך 

יושבים? אתם יודעים מה הם הנהלים! יאנק, רד למרתף ותקן את התקלה!”

יאנק קם ממקומו, מקבל עליו את הדין. 

המנועים  כל  את  להדמים  צורך  יש  הוראות הבטיחות?  הן  מה  זוכר  “אתה 

ולהפסיק את פעולת הגלגלים. רק אחרי כן להחזיר את הרצועה למקומה על 

הגלגל, ואז לחדש את פעולת המנועים". 

יאנק הנהן בראשו. אך תוך כדי ירידה אל המרתף חלפה מחשבה בראשו: "אני 

יכול להשיב את הרצועה למקומה על הגלגל בלא להפסיק את המנועים! אני 

די זריז ומיומן. עשיתי זאת פעם ולא קרה דבר! חבל על הזמן ועל המאמץ 

שזה דורש!”

את מה שהתרחש – אתם יכולים לנחש: יאנק נתפס בגלגלי השיניים ונמחץ 

למוות.

מהן  להיפטר  היחידה  הדרך  נסורת.  הררי  השתרעו  המנסרות  של  בשטחן 

הייתה על ידי הבערתם באש. אך הייתה כאן הטעיה מסוכנת: האש לוחשת 

בתוך הערימה, ומבחוץ לא נראית שום להבה. קרו מקרים שבהם ילד לא 

זהיר טיפס על ערימת נסורת תמימה נפל פנימה ונכווה קשות.

אך הסיפור העצוב והטראגי ביותר מלווה אותי עד היום. זה אסון שקרה לבן 

דודי אברומיש. אמו, מימע יענטע הייתה אחות אמי. לאביו קראו פעטער 

הגזרה  רוע  עם  השלים  לא  הזוג  רבות.  שנים  ילדים  חשוכי  היו  הם  נחמן. 

וקרעו את השמים בתפילותיהם. דודה יענטע שפכה דמעות כמים, רכונה 

על ספר התהילים. הם נסעו מעיר לעיר ובקשו ברכה מרבנים גדולים. דודה 

נדב  נחמן  דוד  קיימא.  בזרע של  ובקשה שיברכוה  ובכתה  יענטע התחננה 

כספים לצדקה ונתן פדיון. כל המשפחה והשכנים נשאו תפילות למענם. אך 

הישועה לא באה, ואכזבה הכתה בהם שוב שוב. הם לא נפקדו. 

נהרה,  פניה  על  לב.  וטובת  שמחה  ממסעה  יענטע  דודה  חזרה  אחד  יום 

בליבה תקווה גדולה, ובכיסה כמה קוביות סוכר. אחד הרבנים שחילו את 

פניו ובקשו את ברכתו, נתן לה קוביות סוכר ששרתה עליהם ברכתו, ואמר 

לה: “אני מברך אתכם שתיפקדו ותזכו לבן זכר, את קוביות הסוכר תשמרו 

למסיבת פדיון הבן, אך... עליכם לשמור על בנכם שיוולד כעל בבת עיניכם. 

סכנה גדולה נשקפת לו, במיוחד כשיתקרב לגיל בר מצווה". יענטע נצרה 

את הדבר כסוד. 

כעבור זמן קרה הנס והיא הרתה. כל המשפחה לוותה בהתרגשות את ההריון 

המיוחל, וחיכתה בכליון עיניים למימוש ההבטחה של הרבי. ובהגיע העת... 

על שם הסבא. השמחה  יעקב  אברהם  בישראל  וייקרא שמו  זכר!  בן  נולד 

הרקיעה שחקים. אברומיש היה יקר להוריו ולכל סביבתו. הבן היחיד גדל 

כ”קדישל” מפונק. 

באחד הימים, אברומיש היה אז כבן שתיים עשרה, שלחה אמא יענטע את 

בנה להביא את ארוחת הצהריים לאבא נחמן שעבד במנסרה שבקרבת העיר. 

בצעד קל צעד אברומיש והחבילה בידו, נהנה מהמראה שמסביב. ירוק עד 

בהרים הרחוקים, שדות חומים צהובים משובצים בקרבת העיר. כאשר הגיע 

ליעדו היה האב עסוק ועל אברומיש היה לחכות זמן מה. 
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כמו כל ילד ערני נשא אברומיש את עיניו לראות מה בסביבתו: רעש והמולה, 

אנשים רבים מתרוצצים עסוקים, סוסים צוהלים ורוקעים ברגליהם, עגלות 

עמוסות וריקניות, וקרוניות נוסעות ובאות. מספר קרוניות עמוסות קורות 

חיבור  את  ובחן  התקרב  אברומיש  המסילה.  על  עמדו  היער  מן  שהובאו 

תפוסים  שהיו  הקרוניות  גלגלי  את  גם  בדק  הוא  לשנייה.  אחת  הקרוניות 

בברזלי המסילה. הוא שם לב שלכל קרונית היו מעצורים שמנעו מהגלגלים 

חשב  הגלגלים?”  של  המעצורים  את  אשחרר  אם  יקרה  מה  “מעניין  לנוע. 

לעצמו, ומתוך שובבות והעזה עבר מקרון לקרון ושחרר את המעצורים...

לפתע התחילו הקרוניות להתדרדר, ובגלל התנועה הפתאומית השתחררו 

חלק מהקורות ממקומן, ונפלו.

העובדים  אחד  של  ליבו  תשומת  את  משכה  הקרוניות,  מכיוון  התנועה 

רץ  מיד  אברומיש.  את  עינו  מזווית  וראה  להביט  הסתובב  הוא  בסביבה. 

ללא  שכב  אברומיש  מדי.  מאוחר  היה  זה  אך  מתרחש,  מה  לראות  למקום 

תנועה על הקרקע.

אברומיש, הבן היחיד והמיוחד, נפגע... הנשמה שניתנה לזוג ההורים כפיקדון 

לזמן קצר חזרה לכור מחצבתה.

אין לתאר את הצער והיגון שירדו על המשפחה. הטרגדיה הייתה כה גדולה, 

והאבל קשה מנשוא. אני, שהייתי בן גילו, לא יכולתי להתנחם. שבועות רבים 

ליוותה אותי המחשבה על האסון. שוב ושוב הרצתי בדמיוני את מה שקרה 

במנסרה, והשאלה מדוע הוא עשה את זה, נותרה ללא מענה. המחשבה שלא 

אראה אותו יותר הפחידה אותי. 

אותו  ראיתי  משפחתית  פגישה  בכל  מלדבר.  פסק  ומאז  הלם,  קיבל  אביו 

יושב בצד ושותק, בארשת פנים של שכול ויגון עמוק. מה המחשבות שעלו 

בראשו? האם הרגיש אשם? האם הצדיק עליו את הדין?

ילדים. כאשר  לו  נולדו  )דוד נחמן שרד את השואה, התחתן שנית, אך לא 

ושוחחה  דברה  אשתו  הדדיים.  ביקורים  והיו  קשר,  על  שמרנו  לארץ  עלה 

איתנו, אך הדוד - תמיד שתק.(

אחי אברהם- הערש

אני הייתי הרביעי מבין חמישה אחים ואחיות. אחי הגדול אברהם- הערש 

נולד בשנת 1922. יש בינינו הפרש של כשבע שנים, ולכן הקשר אתו היה 

בחור  היה  הערשי  בבית.  היה  לא  כבר  הוא  במקצת  גדלתי  כאשר  דליל. 

כדי  אחרת  לעיר  לערך  שלוש-עשרה  בגיל  ונשלח  ומחונן,  מאוד  מוכשר 

ללמוד בישיבה. 

כמו כל הנערים האחרים הוא “אכל ימים”. כלומר - אכל את הארוחה העיקרית 

בכל יום אצל “בעל- בית” אחר. היו בעלי בתים נדיבים שנהגו יפה בנערים 

שגלו מביתם למקום תורה. אך היו צרי עין שמדדו במשורה את מנתו של 

האורח. כך או כך, הוא היה רחוק מהבית וחזר הביתה פעמים ספורות במשך 

השנה. בעיקר לחגי תשרי ולפסח.

אבא  שב  כאשר  שלמחרת,  בבוקר  לחג.  הביתה  אחי  חזר  השנים  באחת 

מהתפילה, פנה אליו הערשי:

“אבא, תן לי בבקשה את התפילין שלך כדי שאוכל להתפלל. אין לי תפילין".
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זוג  עולה  כמה  יודע  אתה  נגנבו?  הן  אותם?  אבדת  ואבוי!  אוי  קרה?  מה 

תפילין? איזה חוסר אחריות!”

“לא! הסיפור הוא אחר. ה”חזער- בוחר” )בחור בוגר בישיבה שמסייע בלימוד 

לבחור צעיר( לקח ממני את התפילין".

??-

החודשים  במשך  איתי  שלמד  השעות  עבור  לו  שלמתם  שלא  טוען  “הוא 

האחרונים. ולכן לקח אותם כעירבון".

לא הייתה ברירה, אבא והערשי הסתדרו עם זוג תפילין אחד.

כעבור מספר ימים התקבלה בביתנו חבילה. מה היה בה? כמובן – התפילין! 

מבקש  הוא  אך  מתנצל.  והוא  נוקפו  שליבו  הבחור  כתב  מצורף  במכתב 

שישלמו לו את המגיע לו. אני משער שאבא אכן עשה זאת.

בתחילת המלחמה היה הערשי כבן שבע- עשרה ועדיין שהה בישיבה, שם 

התגלה כעילוי. אבא אמנם החשיב את לימודיו, אך אמר לאמא: “הגיע הזמן 

שהערשי יקצץ את פאותיו הארוכות ויתחיל לעבוד. אקח אותו לעבוד איתי 

שייצא  אופן  בשום  אסכים  “לא  ואמרה:  נמרצות,  התנגדה  אמא  ביערות”. 

ממסגרת הלימוד, הוא בחור מוכשר ויש לו עתיד רבני”.

היא אמנם ניצחה בויכוח הזה. אך לא עבר זמן רב, ואחי גויס לגדודי העבודה 

ההונגריים )מונקה טאבור( ויותר לא ראינוהו.

אחיותיי חיה ואיטה

אחרי אברהם הערש נולדו שתי בנות - חיה )חייטשו( שנולדה בשנת 1924, 

פעלתנית,  הייתה  חייטשו  מזו.  זו  בתכלית  שונות  היו  הן  ב-1926.  ואיטה 

החלטית, מנהלת את העניינים ומחנכת את האחים כיאה לאחות גדולה. היא 

גם טרחה לטפח את הגינה בחצר ושתלה בה פרחים וירקות. פעמים רבות 

רבנו בינינו. זכורה לי אפיזודה עמומה מהיותי ילד קטן שבה הכעסתי אותה 

קשות. היא תפסה אותי בידיה, הוציאה אותי מהבית והושיבה אותי בראש 

את  לשער  יכולים  אתם  הביתה!”  להיכנס  תעיז  “אל  בחצר:  עצים  ערימת 

הרגשתי האומללה ואת מסכנותי היבבנית. כמובן שכעבור זמן מה קיבלתי 

את אישורה לחזור.

והייתה  לי  דמתה  שנים,  בשלוש  ממני  מבוגרת  שהייתה  איטה,  לעומתה, 

שקטה, לא בולטת, וגם קצת חולנית. עד היום יש לי נקיפות מצפון בקשר 

אוכל,  מנת  עבורי  השאירה  היא  מהבית.  יצאה  אמא  אחת  פעם  לאיטה. 

וביקשה מאיטה לדאוג שאוכל. זו הייתה משימה קשה, כי ככל שאמא הייתה 

בשלנית מעולה - אני הייתי אכלן גרוע מאוד. בשום פנים לא רציתי לאכול, 

למרות הפצרותיה הרבות של אחותי.

- “דודי, בוא לאכול!”

- “לא רוצה!”

- “דודי, אמא בקשה ממני לדאוג שתאכל. היא הכינה לך רוסל מיט בונדלאך! 

)שעועית עם כרוב חמוץ(”

- “לא אכפת לי, לא רוצה! אני לא אוהב את זה!”
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וכך נשנה הדו שיח ביננו עד שמרוב כעסי עליה היכיתי אותה בחזקה, למרות 

שהייתה חולה באותו יום.

אחי יצחק משה

הקשר החזק ביותר היה ביני לבין אחי מוישי, שהיה צעיר ממני בשנתיים. 

ופאותיי  מסודר,  נקי,  יפה,  שקט,  ילד  הייתי  אני  בכל.  מאוד  שונים  היינו 

פרוע  תמיד  ושובב.  חריף  מאוד,  פיקח  בלונדיני,  היה  מוישי  מסולסלות. 

ומלוכלך. מוישי הרבה להסתכסך עם חברים, ואני, האח הגדול, הייתי צריך 

להגן עליו. 

היחסים בינינו אופיינו על ידי תחרות סמויה ומריבות גלויות. בבוקר ישבנו 

שנינו ליד השולחן ואמא הכינה לנו קפה בחלב. קיבלתי את הספל ולגמתי 

רוצה קודם!”  אני  קיבל ראשון?  דודי  “למה  מוישי התחיל לבכות:  בהנאה. 

אני  הפעם  לפניי.  ספלו  את  קיבל  מוישי  הסדר.  את  אמא  הפכה  למחרת 

הבעתי את כעסי והתמרמרותי: “אני הגדול, אני צריך לקבל ראשון!” אמא 

נאנחה וכתפיה נשמטו: “מה אעשה עם שניכם? תמיד רבים! מה שלא אעשה 

- לא טוב!” בבוקר הבא הגישה לנו אמא בשתי ידיה בו זמנית שני ספלים 

זהים. הניחה אותם על השולחן בהתרסה, והברה אחת כעוסה נשמעה מפיה: 

“נה!” עכשיו נחה דעתינו.

בלילה ישנו שנינו במיטה אחת. בחורף הקור היה מאוד גדול. המיטה הייתה 

מוישי  ורעדנו.  הצטמררנו  למיטה  הכניסה  של  הראשונים  וברגעים  קרה, 

השובב תמיד הצליח להתחכם ולהיכנס אחרי למיטה, כאשר חום גופי כבר 

הספיק לחמם את הכסת. פעם אחת התנקמתי בו. התחבאתי מתחת לשולחן, 

וחיכיתי שהוא ייכנס ראשון למיטה, ויחמם אותה עבורי. הנאה גדולה הייתה 

הפתעה  מרוב  אותי  מקלל  ושמעתיו  למיטה  נכנס  אותו  ראיתי  כאשר  לי 

וקור. ההנאה הזאת חיפתה על אי הנוחות והכפור שחשתי כאשר הסתתרתי 

מתחת לשולחן.

החיידר

הזיכרון הראשון שלי הוא היום הראשון בו הלכתי לחיידר. הייתי כבן שלוש 

הרגשתי  אך  חגיגית,  לבוש  הייתי  כתפיה.  על  אותי  לקחה  אמא  ארבע.  או 

הייתה מאוד לא חגיגית: לא רציתי ללכת לחיידר. לא ידעתי מי נמצא שם, 

מיהו הרבי, מה עושים שם כל היום. מה רע לי בבית? אני יכול לחסות תחת 

סינורה של אמא, לשחק עם מוישי, לאכול קארטין )תות עם שמנת מתוקה( 

ולשתות פויגעל מילעך )משקה חלב בטעם פיקנטי(. ישבתי על כתפיה של 

אמא, בועט ברגליי ובוכה בקול: “לא רוצה ללכת לחיידר!” 

אחרינו השתרך מוישי הקטן, בוכה גם הוא.

- “מוישי, למה אתה בוכה?”

- “למה רק דודי הולך לחיידר? גם אני רוצה ללכת לחיידר! א יידיש קינד 

געייט צים חיידר. )ילד יהודי צריך ללכת לחיידר(”

בחיידר למדנו פרשת שבוע וכמובן, את אותיות הא’ - ב’. בשאר הזמן שיחקנו 

בבוקר  בו מלמד.  היה  גננת  ילדים שבמקום  גן  כמין  זה  היה  ובחצר.  בבית 

השולחנות  ליד  הזאטוטים  כל  התיישבנו  לחידר.  הגעתי  אחד  ראשון  יום 

המסודרים כמין ח’. כולנו נשאנו עיניים חוששות אל הרבי.
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-”א גיטע ואך, קינדערלאך! ועלעכע סידרה גייט?” 

)שבוע טוב, ילדים, מהי פרשת השבוע?(

הילדים זכרו היטב את הפרשה שנקראה אתמול, בשבת, ומייד צעקו כולם 

בהתלהבות את שם הפרשה, בערבוביית קולות דקים.

הרבי לא היה מרוצה, הוא ציפה שיאמרו את שם הפרשה של השבוע הנוכחי, 

“אוקסן!  וכעס:  השולחן  על  באגרופו  דפק  הוא  הקרובה.  בשבת  שתיקרא 

בהיימעס! )שוורים! בהמות!( אתם לא יודעים כלום!” 

אחד הילדים ניענע בראשו כמבין: “אזוי, דאס איז די סידרה! אוקסן בהיימעס! 

)אה! זוהי פרשת השבוע ! שוורים בהמות!(

התפרצות הצחוק של הרבי וחלק מהילדים הממה את הילד.

הרבי החזיק בקרבתו שוט, וכל ילד שסרח זכה וחטף הצלפת שוט. אני בדרך 

כלל הייתי ילד טוב, אך גם אני לא נמלטתי מעונשו של זה.

משחקי ילדות

משחקים  שיחקנו  מהלימודים,  חופשיים  כשהיינו  הצהריים,  אחר  בשעות 

שונים. בעיקר מחבואים ומשחקי כדור. אחד המשחקים האהובים עלינו היה 

הניחו  עליו  קרש.  שמו  ובתוכה  בקרקע,  גומה  חפרו  הילדים  בגומה:  כדור 

כדור. בעזרת מקל היכו בקצה השני של הקרש שבלט מהגומה, ועל ידי כך 

התעופף הכדור, והילדים תפסו אותו. כמובן ששיחקו גם כדורגל. 

יום אחד עמדתי בצד, והבטתי בקנאה בילדים הגדולים המשחקים כדורגל. 

רציתי להשתתף אך הם סירבו. ברוב אכזבה הבטתי כה וכה, ומצאתי אבן 

עגולה. עיניי אורו- זה יהיה כדור נפלא! ניסיתי את כוחי בהעפת הכדור שלי, 

אך נכשלתי שוב ושוב. רגלי כאבה ורוחי נפלה. 

למחרת ניגש אליי פרנקל באצ’י )דוד פרנקל(, ואמר לי: ”דודי, יש לי הפתעה 

בשבילך!” הוא הושיט לי כדור אמיתי. לא האמנתי למראה עיני, והתלהבותי 

הרקיעה שחקים, מלמלתי תודה. ורצתי לעבר קבוצת הילדים שבחצר. כל 

החבורה התגודדה מסביבי ובחנה את הכדור בעניין. הייתי במרכז העניינים 

כדורי  ואת  אותי  לשתף  הילדים  הואילו  הפעם  גדולה.  גאווה  והרגשתי 

במשחק, ונהניתי מכל רגע. אך אבוי, באותו זמן עבד בחצר יוצ’י, הגוי משחיז 

יצאה  עתה  שזה  מושחזת  בסכין  ונתקע  התעופף  החדש  כדורי  הסכינים. 

מתחת ידיו של יוצ’י... בום!... הכדור התפוצץ והאוויר יצא ממנו בשריקה... 

גם אני הרגשתי שכל האוויר יוצא מראותי. ההתרגשות וההתלהבות התנדפו 

נושרות  ודמעות  הביתה  דרכי  את  שרכתי  ואומללות.  במסכנות  והתחלפו 

מעיני. שום מילות נחמה לא הקלו עליי והתסכול רבץ על ליבי זמן רב.

מתוך  מכה(.  )שופט  קלאפער”  “שאפער  נקרא  בו  ששיחקנו  נוסף  משחק 

קבוצת ילדים נבחר אחד שמונה לשופט. השופט לקח בידו ממחטה ובקצה 

יצר קשר חזק. הוא החליט איזה ילד יקבל מכות עם קצה המטפחת, כמה 

יקבל, ובאיזו עצמה. אבוי היה לילד שהשופט חפץ ב”יקרו”.

מגורינו באזור הורינטש

שכבר  כפי  יותר.  ברור  באופן  לי  זכורה  הורינטש  בעיירה  מגורינו  תקופת 

סיפרתי, התגוררו בה קרובים נוספים ממשפחות אבי ואמי. חיינו במקום זה 

כשלוש שנים מאז שהייתי כבן ארבע. שם התחלתי את לימודי בבית-הספר.
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גרו  שבו  מרכזי  רחוב  היה  רבים,  ועיירות  לכפרים  בדומה  הורינטש,  בכפר 

וחלקם בעלי אדמות שעסקו  וחנויות,  היו בעלי עסקים  היהודים. הם  רוב 

בחקלאות. היו משפחות רבות מעובדי היערות והמנסרות שהתגוררו בתוך 

יותר למקום עבודתם. בית-הכנסת שכן אף  וגם בסביבותיה קרוב  העיירה 

בלכתו  לאבי  להתלוות  אהבתי  ארבע-חמש  כבן  היותי  מאז  במרכז.  הוא 

הכנסת:  בבית-  כלשהו  ארוע  היה  כאשר  במיוחד  נהניתי  לתפילה.  בשבת 

עליה לתורה או, להבדיל, יאר-צייט. בהתרגשות ובקוצר רוח ציפיתי: מתי 

יזרקו סוכריות ויחלקו דברי מאפה העשויים מקמח- תירס,דבש וצימוקים?

הכנסייה  אך  הכפר,  בשולי  היו  הגויים  האיכרים  של  מגוריהם  מקומות 

התנוססה במרכזו, בקרבת מקום לבית הכנסת. שני המבנים היו מחופים בגג 

של פח. כעבור זמן-מה, הוזילו היהודים מכספם והחליפו את גגו של בית-

הכנסת בגג עשוי עץ. כל זאת כדי להבדילו מן הכנסייה.

האוכלוסייה היהודית גם היא נבדלה מהתושבים הגויים. היהודים היו יודעי 

הגויים  גבוהה.  אינטליגנציה  ובעלי  מוכשרים  מלומדים,  משכילים,  ספר, 

לדוגמא:  וקשי-תפיסה.  השכלה  חסרי  פרימיטיביים,  נבערים,  בורים,  היו 

וגם  ולנקוב בתאריך העברי  ידע לענות  יהודי לתאריך הולדתו,  אם שאלת 

לפי  החיים  התנהלו  אצלו  תאריכים.  ידע  לא   – הגוי  אך  הלועזי.  בתאריך 

העונה ועל-פי תופעות בולטות שהתחוללו. למשל, הוא נולד בתקופת קציר 

התירס, או איסוף תפוחי- האדמה בשנה שבה הנהר עלה על גדותיו.

עקב כך, רוב המקצועות החופשיים אוישו על-ידי היהודים. הם היו אנשי 

מסחר, מנהלי עבודה, מנהלי חשבונות ופקידים. הגויים היו בעיקר עגלונים, 

לעומת  בנחיתותם  הכירו  בהחלט  הם  פשוטים.  מקצועות  ובעלי  חקלאים 

היהודים ורחשו להם כבוד והערכה.

הלימודים בבית-הספר ובחיידר

התופעה הזו באה לידי ביטוי אף בקרב הילדים. ההפרשים באינטליגנציה 

בין ילדי היהודים לבין הגויים, לא אפשרו לימודים ביחד. לכן נפתחו שני בתי 

ספר ממלכתיים. האחד נועד לנו, והאחר אוכלס על-ידי ה”שקצים”. 

מגויים שהגיעו מצ’כיה. הצ’כים  הורכב  היהודי  צוות ההוראה בבית הספר 

נאור,  אדם  היה  המנהל  באזורנו.  מהאוכלוסייה  יותר  למשכילים  נחשבו 

והמורים נחמדים. באחד הימים התבטאה מורה אחת באנטישמיות. כאשר 

לי לטובה  זכור  מייד.  אותה  פיטר  הוא  לאוזני המנהל  זאת  הגיעה שמועה 

הגדולה  החצר  גם  חלב.  וכוס  לחם  פרוסת  לנו  חילקו  העשר  שבארוחת 

שיכולנו לשחק בה היא חלק מזכרונותיי הנעימים. הכיתה הייתה מעורבת 

ולמדנו בנים ובנות ביחד, אך הישיבה כמובן הייתה בנפרד. כאשר המורה 

רצה להעניש את אחד התלמידים הוא הורה לו שבת ליד בת מהכיתה. היה 

זה עונש קשה כי המבוכה הייתה רבה והבושה - גדולה.

אני הייתי תלמיד טוב. בסוף לימודיי בכיתה אלף המורה חילקה את התעודות. 

כולנו התרגשנו וציפינו חסרי סבלנות לראות את הציונים שנכתבו בתעודה. 

הציונים נעו מאחד - הטוב ביותר, עד חמש - הגרוע ביותר. כאשר קראה 

המורה בשמי ונתנה בידי את התעודה הרגשתי גאווה גדולה וליבי התרחב 

מעונג: הספרה 1, גדולה ובולטת, התנוססה לכל אורך העמוד. חזרתי הביתה 

שמח וטוב לב. גם בבית שמחו כולם בשמחתי וזכיתי לשבחים מפי אמא. 
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הלימודים בבית הספר הממלכתי היהודי התנהלו גם בשבתות. המורה היה 

שיעוריו.  ואת  אותו  אהדנו  ולא  כעסן  היה  הוא  דת.  לימודי  שלימד  יהודי 

כמובן שלא כתבנו ולא נבחנו, אלא הכל התנהל בעל פה. באחת השבתות 

העברתי את אצבעי באבק שעל השולחן, ושרטטתי קוים. המורה כעס עלי 

מאוד. בצעקות רמות, בפני כל התלמידים, הסביר לי את חומרת העבירה 

כזו שעשיתי,  לא חשבתי שפעולה פשוטה  ונכלמתי.  בושתי  אני  שעשיתי. 

ללא מחשבה, תגרור אחריה תגובה קשה שכזו. האם להכלים תלמיד זו לא 

עבירה חמורה?

בקרב הקהילה שררו הערכה והערצה כלפי צוות ההוראה. למרות זאת פעם 

הימים,  זה באחד  היה  תיגר על המוסכמה הזאת.  אחת העזה אמא לקרוא 

הדדיות.  מכות  כדי  עד  מחבריו  אחד  עם  הסתכסך  הערשי  הגדול  כשאחי 

הזה  המקרה  סיפור  כשהגיע  בחזקה.  אחי  את  והיכה  בחבר,  צידד  המורה 

לאוזני אמא היא נלחמה למען בנה ותבעה את המורה לבירור. הדבר היה 

לפלא בעיני כולם, והוא מעיד על אופייה הנחוש והאסרטיבי. 

גם בהורינטש הלכתי כמובן לחיידר. סדר יומי היה עמוס מאד. השכמתי קום 

וחשוך  וחצי לפנות בוקר. הקימה הייתה קשה עלי מאד. קר  בשעה חמש 

בחוץ ובמיטה נעים וחם. אמא הכינה לי את בגדי ערב קודם, ועכשיו ביד 

רחמנית ניענעה אותי ובקול רך לחשה באוזני: “טייערע יינגעלע )ילדי היקר( 

צריך לקום".

ובהרגשת רכות השחלתי  והקפוא לבשתי מעיל עבה. בהנאה  בחורף הקר 

ידי לתוך כפפות שאמא סרגה. את רגלי חממו גרביים סרוגים, גם הם מעשה 

השתלשלו  המסולסלות  פאותיי  חמות.  מגפיים  ומעליהם  אמא,  של  ידיה 

על  להגנה  כיסויים  צדדיו  שבשני  מרופד  עור  כובע  זה  היה  הכובע.  מתוך 

האוזניים.

מכיוון שיצאתי מהבית בעוד החשכה מכסה את הארץ, הכינה לי אמא פנס 

דק  מנייר  עשויות  היו  דפנות  שתי  מרובעת.  מקופסה  נעשה  הוא  מיוחד. 

והוא  נר,  הצמדתי  הפנס  לתחתית  שקוף.  שיהיה  כדי  אותו  שימנה  שאמא 

שהאיר לי כאשר גיששתי את דרכי באפלה והלכתי לחיידר. 

בחיידר למדנו והתפללנו עד השעה שבע וחצי. אז מיהרנו הביתה לארוחת 

בוקר, ואחר-כך רצנו לבית הספר הממלכתי. אחר הצהרים שוב חזרנו ללמוד 

מספר  קרו  בחששות.  מלווה  הייתה  ערב  לפנות  הביתה  חזרתנו  בחיידר. 

מקרים שבהם הותקפנו ע”י “שקצים” )נערים גויים(. לא ידענו למה לצפות. 

“ז’ידים  אולי יסקלו אותנו באבנים? אולי רק יקראו לנו קריאות גנאי, כגון 

מלוכלכים”? אולי יסתפקו במשיכת פאותינו? לכן לעתים ליווה אותנו הרבי 

בדרכנו חזרה כדי להרגיע אותנו ולהגן עלינו )מי שאתרע מזלו ונפצע הניחו 

על פצעו תרופת סבתא – קורי עכביש...(

ולא  ללכת  מיהרתי  הגדול  הכפור  מפאת  הביתה.  בדרכי  הייתי  אחד  ערב 

שמתי לב לגוי שעמד בצד הדרך. לפתע הטיח בי הגוי כדור שלג בעוצמה 

נשמע מפי  קולני  בכי  נורא.  כאב  והרגשתי  בפני  רבה. חשתי חבטה חזקה 

והגיע לאוזנם של שני יהודים שהלכו מולי. שמחתי מאד ונשמתי לרווחה, 

משתחרר מהבהלה שתקפה אותי. אחד מהם חש אלי, לטף את ראשי ואמר: 

“שמאי! שמאי! מסכן שלי". הרמתי את ראשי בפליאה – הרי שמי הוא דודי 
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שהילד  חשב  הוא  מה  משום  אותי.  לראות  התפלא  היהודי  גם  שמאי!  ולא 

ללכת,  והמשיך  אותי  עזב  לטעותו  לב  ברגע ששם  בנו שמאי.  הוא  הבוכה 

והשאירני בודד, כואב, חבול ונעלב באמצע הדרך. 

יחסי שכנים עם הגויים

למרות גילויי האנטישמיות שהיו חלק מחיינו, היחסים עם השכנים הגויים 

התאפיינו בשגרה רגילה, שגרת שכנות. יום אחד שחקנו בחצר ואחת השכנות 

הגויות כבדה אותנו בעוגיות ממאפה ידיה. כשאמא שמעה זאת היא נחרדה: 

“השומן שהשכנה הכניסה לבצק הוא טרף! אכלתם מאכל פיגולים וזה עלול 

אותי  גררה  אמא  הפה שלכם".  את  ואגעיל  מיד  בואו  מוחכם!  את  לטמטם 

למטבח, תקעה מזלג בגחלת מהבהבת מהתנור וצותה עלי: “דודי, פתח את 

הפה!”

נבהלתי: “מה אמא תעשה לי? היא תכניס לתוך פי את הגחלת הבוערת?” 

פחד נורא אחזני, והתחלתי לבכות בפה פעור ובעיניים עצומות: “לא, אמא, 

לא!” אך אמא לא נכנעה להתיפחותי ובתקיפות קרבה אלי את המזלג עם 

הגחלת המלחשת... הרגשתי את חומה ליד פי... רעדה תקפה אותי, אך לא 

העזתי לסגור את הפה... מה זה? אמא זרקה לתוך פי קובית סוכר! הסוף היה 

מתוק, אך הלקח נלמד היטב.

דוגמא נוספת לקשרי שכנות קשורה לאספקת החלב. כל ערב הלכנו לאחד 

מכיוון  ליטרים.  שלושה  שתכולתו  כד  ובידינו  פרה,  לו  שהייתה  השכנים 

החליבה.  בשעת  נוכחים  להיות  הקפדנו  עכו”ם,  חלב  לשתות  לא  שנהגנו 

הגויה חלבה בפנינו את הפרה. הבטנו בה כיצד היא יושבת על ספסל נמוך, 

לרגלי פרתה, וסוחטת את עטיניה. קילוח דקיק וחמים של חלב ניתז הישר 

לתוך הכד. הגויה טובת הלב מלאה בנדיבות את הכד, בכמות גדולה יותר מזו 

שהזמנו. מה ערב היה טעמו של החלב החם והטרי!

מדי פעם הכנו חמאה מהחלב. היינו משהים את החלב מספר שעות. בתום 

הזמן הזה צף השומן שהיה בחלב ונאסף למעלה. הפרדנו את השומן מהחלב 

לתוך כלי עגול וגבוה. לצורך הכנת החמאה השתמשו במוט ארוך שבקצהו 

התחתון טבלה עגולה בעלת חורים. את המוט העלו והורידו בתוך הנוזל, 

בני  כל  לחמאה.  הפך  דבר  של  ובסופו  והסמיך,  הלך  החלב  לאט  ולאט 

המשפחה היו שותפים בתורנות חביצת החמאה, כי הדבר דרש מאמץ פיסי.

גם גבינה נעשתה בבית ולא נקנתה בחנות. נתנו לחלב להחמיץ ואז חממו 

אותו מעט. משהופיעו גושי גבינה שנפרדו מהמים שפכו את כל הנוזל לתוך 

שקית עשויה בד, ותלו אותה מעל הכיור. אט אט טפטפו כל המים, ובתוך 

השק נשארה רק הגבינה.

השבת בביתנו

ניחוחות השבת החלו לחדור לביתנו בלילה שבין חמישי לשישי. אמא לשה 

בגיגית גדולה בצק. ריח השמרים והעיסה התופחת ליוו אותנו בשנתנו כל 

בתנור.  שנאפו  הטריות  החלות  לריח  התעוררנו  שישי  יום  בבוקר  הלילה. 

צרכינו  את  שתספק  לחם  של  גדולה  כמות  גם  אפתה  אמא  זו  בהזדמנות 

במשך כל השבוע. כמובן שגם שתי אחיותיי גויסו למאמץ. 
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המתבשלים  הסירים  ריחות  בחלל  נישאו  הספר  מבית  בצהרים  כשחזרתי 

בכיריים. עלה על כולם ריח מרק העוף. אמא הכינה גם אטריות: היא טגנה 

את  לראות  אהבתי  מהודקת.  לכרוכית  אחת  כל  וגלגלה  דקיקות  חביתיות 

החביתית  לאורך  במהירות  מרקדת  והזריזה  החזקה  בידה  מוחזקת  הסכין 

ו”קוצרת” ממנה פרוסות דקות. 

לא היה לנו שעון. איך ידענו מתי נכנסת השבת? אמא שלחה מדי פעם את 

אחד הילדים החוצה לראות מה מצבה של השמש. כאשר החמה עמדה ברום 

השמים ידענו שיש עוד זמן די רב עד כניסת השבת, אך ככל שהשמש נטתה 

לשבת  ההכנות  החלו  אז  קרוב.  השבת  כניסת  שמועד  מובן  היה  לשקוע, 

להיעשות במהירות ולעתים גם בעצבנות.

הזכות  בחלקי  נפלה  ביסודות  גרנו  כאשר  הימים  שברבות  הדבר,  )מעניין 

להפעיל את הצופר המכריז על כניסת השבת. ילדי ונכדיי ליוו אותי גאים אל 

המועדון שבו מוקם הצופר. הם היו שותפים במתח של הדקות האחרונות, 

בציפייה דרוכה מול השעון, כדי להפעיל את הצפירה בדיוק בדקה הנכונה(.

עם כניסת השבת באה גם הרגיעה. הכל נקי וריחני. אמא לבושה בגדי שבת 

ועליהם סינר תחרה לבן. אבא בקפוטה. )אגב, בתור חתן אבא קבל מהורי 

כלתו שטריימל. באחת השבתות הניח אבא את השטריימל על אדן החלון 

אמא  שטריימל(.  ללא  בשבת  הלך  אבא  מאז  דהוא.  מאן  יד  על  נגנב  והוא 

נוספים,  בפמוטות  וגם  ומהודרים,  גדולים  כסף  בפמוטות  נרות  מדליקה 

“גיט שאבעס”  כולנו ברכנו אחד את השני בברכת  יותר, מנחושת.  נמוכים 

ויצאנו לבית כנסת. 

יותר היה הזמן שאחרי סעודת ליל שבת. שקט שרר בבית  הזמן שאהבתי 

ואבא ישב ליד השולחן, לבוש בחלוק ארוך, עם כוס תה מהביל. בידו חומש 

והוא “מעביר סדרה” – קורא את פרשת השבוע “שניים מקרא ואחד תרגום” 

קולו השקט  את  ונהניתי לשמוע  בחדר  נעימה שררה  הרגשה  נעים.  בקול 

של אבא קורא ומזמזם. במיוחד אהבתי כשאבא סיים לקרוא בחומש והחל 

לזמר את השיר “לקל אשר שבת מכל המעשים”. תחושה של מתיקות ורוגע 

אפפה אותי.

בשבת בבוקר הגיע ה”שאבעס גוי” – גוי או גויה של שבת שהגיעו כדי לעשות 

למעננו את אותן המלאכות האסורות בשבת. הגוי הסיר מעל השולחן את 

הפמוטות ובשעת הצורך הדליק או כיבה את התנור, ובתמורה קיבל פרוסה 

נאה מחלת השבת הטעימה. גויים רבים שעבדו בבתי יהודים בשבת דברו 

והבינו אידיש וידעו הלכות רבות. 

פעם  אותו  זוכר  אני  רב.  בעניין  הגוי  של  מעשיו  אחר  עקבתי  קטן  בהיותי 

אחת אוחז בשתי ידיו בפמוטות הנחושת הכבדים ומעביר אותם מהשולחן 

למדף צדדי. לאחר מכן תפס בפמוטות הכסף. מכיוון שהם היו גדולים יותר 

יותר. אך משקלם של  זרועותיו והתכונן להרים משקל כבד  אמץ הגוי את 

פמוטות הכסף היה, כמובן, קטן ממשקלם של פמוטות הנחושת וידיו של 

הגוי התרוממו כמאליהן כלפי מעלה. הסתכלתי בתופעה בשעשוע.

בשבת אחר הצהרים, בחזרנו מבית הספר, נהנינו לשכב על התנור שהיה כבר 

כבוי, אך עדין אצר בקרבו חמימות נעימה.
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מה אכלנו בשבת? את המאכלים המסורתיים שהיו מקובלים בכל בית יהודי 

במזרח אירופה. בערב געפילטע פיש ומרק עוף ריחני, פערפאלך וקומפוט 

יחד  שבמאפייה,  בתנור  הלילה  כל  ששהה  שחום  טשולנט  בבוקר  מתוק. 

עם קדרותיהם של כל משפחות היהודים. ובתוכו הכל כלול: תפוחי אדמה, 

בונדלעך, גערשטלעך )שעועית וגריסים(, בשר והעלזעל - גרון. את העור 

שהופשט מעל גרון התרנגולת, מילאה אמא בבשר טחון או בקמח מתובל 

שנילוש בשמן. את קצות הגרון תפרה בחוט ומחט. המשפחה נחלקה לשניים: 

הראשונה  לקבוצה  שייך  הייתי  אני  ושונאיו.  בחוט  התפור  הקצה  אוהבי 

וביקשתי מאמא שתשים בצלחתי חתיכה עם חוט.

יהודי אחד בא באחד הימים שלפני תשעה  נפוצה בדיחה:  בקרב היהודים 

באב אל הרב. בפיו שאלה קשה: ממעילו נפל כפתור. האם הוא יכול לתפור 

את הכפתור בחוט שהוצא מהגרון הממולא שנאכל בשבת? הרי היום תשעת 

הימים והחוט – בשרי?!

אפשר ליהנות מהבדיחה, ואפשר גם ללמוד ממנה שני דברים: על תמימותם 

לעשות  אותם  שאילץ  הרב  עוניים  על  וכן  בעיירה,  היהודים  של  ובערותם 

שימוש חוזר בכל דבר.

חלה  פרוסת  “פיצאי”.   – לעתים  שהכינו  נוסף  למאכל  נוסטלגיה  לי  יש 

חמוץ  מיוחד  ברוטב  ונטבלה  שום  שן  ידי  על  נמרחה  התנור,  על  שיובשה 

מתוק שנעשה מביצה, חומץ וסוכר.

לחגים חיכינו בכליון עיניים. בנוסף לחופשה שקבלנו מהחיידר, היו ריגושים 

נוספים של ההכנות לחגים ומצוות החג.

פסח

חג הפסח הביא איתו חוויות וניחוחות מיוחדים. יכולנו לחוש את ההכנות 

והסיוד.  ההברקה  הניקוי,  מלאכת  על  בגאון  נצחה  אמא  שבעיצומן.  שהיו 

הוא  ולהתרגשות.  לשמחה  הוא  גם  והוסיף  מחופשה  הביתה  חזר  הערשי 

ושתי אחיותיי עמדו לימינה והושיטו יד עוזרת.

הרהיטים  על  קפצנו  מקום,  בכל  התרוצצנו  נגף.  אבן  היינו  הקטנים,  אנו, 

שהוזזו ממקומם ונהנינו להריח את ריח הסיד הטרי וחומרי הניקוי שמלאו 

החרתה  הגדולה,  האחות  וחייטשו,  הרף  ללא  בנו  גערה  אמא  החלל.  את 

תלכלכו  אם  ואבוי  אוי  שסויד!  בקיר  תגעו  אם  אבוי  “אוי  אחריה:  החזיקה 

בחדר!  תאכלו  אם  ואבוי  אוי  בפוליטורה!  עכשיו  שהוברקו  הרהיטים  את 

אל תבלבלו את המוח עכשיו – אין לנו זמן לשמוע אתכם! לכו החוצה ואל 

תתרוצצו בין הרגלים!” לא נעלבנו. האווירה הלחוצה רק תרמה לעליזותנו 

ולתחושת החדווה של ערב פסח.

מספר ימים לפני פסח התאספו השכנות באחד הבתים שבו כבר הכשירו את 

התנור ואפו מצות. 

אפיית המצות של ערב פסח – מצות המצווה – הייתה חוויה עילאית. בבית 

הרב אפו את המצות שאותן אכלו בליל הסדר. הלכתי עם אבא לבית הרב 

ושם כבר התאספו גברים רבים מתושבי העיירה. הרב, בעל הדרת פנים, עמד 

ושר בקול נעים פסוקים מההלל. עמדתי מוקסם ולא הסטתי מבטי מדמותו 

המרשימה. בידיו סימן לקהל וכולם הצטרפו במקהלה. 
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כדי  תוך  ובחפזון  במהירות  שנעשתה  המצות  אפיית  התחילה  כך  אחר 

קריאות “לשם מצת מצווה”. בשלב זה נשלחתי הביתה לבל אפריע. בבית 

נכנסו ההכנות להילוך גבוה. הערשי גרר במרץ כמויות גדולות של תפוחי 

אדמה. אמא בשלה וטגנה וחייטשו ערכה את השולחן. עמדתי בצד החדר 

והבטתי בה פורסת את המפה הבוהקת על השולחן. לאחר מכן הניחה את 

כל גביעי הכסף – גביע לכל אחד מבני המשפחה. הגביעים התנוצצו וברקו 

לאחר הצחצוח שעברו.

חיכיתי בכליון עיניים לליל הסדר, להסב ליד השולחן ההדור, לבוש בחליפה 

חדשה שאמא תפרה ולשתות יין מגביעי כמו כל הגדולים.

סוכות

בחופשת סוכות היה הערשי שוב בבית. מכיוון שאבא עסוק בעבודה הוא 

מינה את הערשי כאחראי להקמת הסוכה. בגאווה גדולה שמשתי בתפקיד 

העוזר. הגשתי את הפטיש או המסמר, רצתי לחפש איזשהו מוט או קרש, 

וכמובן עזרתי בסחיבת קני הסכך ובפרישתם על תקרת הסוכה.

מי עסק בקנית ארבע מינים? אף אחד מבני הבית! בכל הקהילה נמצאו רק 

כשלושה או ארבעה סטים של ארבעת המינים. בימינו לכל ילד מגיל חינוך יש 

ערכה משלו, כולל אתרוג מהודר. אך בימי ילדותי המצב היה שונה. ארבעת 

המינים היו יקרים וקשים להשגה ובמיוחד האתרוג. רק מתי מעט השיגה 

בני הקהילה  וערבות. הם אפשרו לשאר  לולב, הדסים  ידם לרכוש אתרוג, 

להשתמש בהם לקיום המצווה. 

מספרים  צבעוניים,  ניירות  לנו  ספקה  אמא  סוכה.  לקישוטי  דאגו  הבנות 

נייר בצבעים שונים, כל אחד  גזרו פרחי  ומים. הבנות  ודבק העשוי מקמח 

גזורים כמין עלים. הרכיבו אותם אחד  היו  קטן במקצת מקודמו. בפרחים 

על השני לפי גודלם, והשחילו את העלים זה בזה. כך נוצרו פרחים מרהיבים 

שאותם תלו על דפנות הסוכה. 

צפורים  וגם  צבעוני.  נייר  מחוליות  ארוכות  שרשראות  גם  שהכנו  כמובן 

מביצים. כיצד? בזהירות רבה נקשו חייטשו ואיטה בעזרת מחט על קליפת 

הביצה בקצה הכד, בקצה החד, ובשני צדדיה. נוצרו ארבעה חורים שדרכם 

רוקנו את תכולת הביצה.הפעולה לוותה במתח ובתנועות עדינות וזהירות, 

שמא תשבר הביצה. כאשר הכל הלך למישרין נשמנו לרווחה. 

עכשיו תקענו זנב בצד החד, ראש בצד בכד וכנפיים משני הצדדים. איברי 

הציפור הוכנו מפיסות נייר שקופלו כאקורדיון. את קצהו תקעו לתוך החור, 

והשאר נפרש כמניפה צבעונית. והרי לכם ציפור יפהפיה שאפשר לתלותה 

על תיקרת הסוכה. לצד הציפור נתלו בתקרה גם פירות משבעת המינים, אם 

זכינו להשיגם. וכן בקבוקון שמן ובקבוקון יין.

הבנות כמעט לא זכו ליהנות מזיו הסוכה. בסוכה ישבו בדרך כלל רק הגברים 

ועל כך התהלכה ביניהם הבדיחה שבגלל זה נקרא החג “זמן שמחתנו”. אך 

גם הגברים נאלצו להיפרד מן הסוכה פעמים רבות, כאשר ירד גשם או שלג. 

אז מהרו לפרוס על הסכך כיסוי ונכנסו הביתה. מפאת הקור העז, הגשמים 

והשלגים, לא נהגו לישון בסוכה כפי שנהוג היום.
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היו שכנים שהייתה להם סוכה משותפת שבה התאספו הגברים ואכלו את 

ארוחותיהם. לאחד השכנים הייתה סוכה מעניינת שהייתה עשויה לתפארת 

מקני תירס!

מכיוון שסוכתנו הייתה עשויה מדפנות חזקות ויציבות, היא שמשה במשך 

השנה כמחסן. בדמיוני ראיתי גנבים חודרים למחסן. חששתי מכך ומחשבתי 

את  לחמוס  מגנבים  למנוע  אפשר  איך  פתרון:  במציאת  טרודה  הייתה 

כבדה  אבן  לשים  בראשי:  הבזיק  מקורי  רעיון  במחסן?  החבויים  האוצרות 

ותבריח  ראשו  על  האבן  תיפול  הדלת  את  יפתח  הגנב  כאשר  לדלת.  מעל 

אותו. מי היה הגנב הראשון שחדר למחסן? אבא שלי!!! למזלו הטוב האבן 

לא פגעה בראשו אלא החליקה לאורך זרועו. 

כל אותו היום התהלכתי בראש חפוי ובהרגשת אשמה, אך בכל זאת הייתי 

משוכנע שאת הגנבים חייבים להרתיע! אי לכך שמתי מעל הדלת דלי עם 

מים. ואכן, בפעם הבאה שנפתחה דלת המחסן נשפכה תכולת הדלי על הגנב 

והרטיבה אותו כליל. מנין אני יודע זאת? כי הגנב, גם בפעם הזאת היה אבי... 

ואני הבנתי  האזור,  גנבי  את  לא אתגרו  נראה שהפרטים שאוחסנו במחסן 

שאין צורך באמצעי הרתעה נוספים.

חנוכה

בהתקרב חנוכה אמא הבטיחה לנו הפתעה. ממש כמו בשיר הילדים הידוע 

עמדנו  יצוק.  מבדיל  דיוק  וליתר  יצוקה,  מעופרת  סביבון  לנו  הכינה  היא 

סביבה בסקרנות והבטנו בידיה הזריזות. היא הכינה תבנית מענף עץ. בסכין 

חדה חרטה על הדפנות את ארבע האותיות נ, ג, ה, ש. בזהירות יצקה בדיל 

בחוסר  הלוהט.  מהנוזל  להיכוות  שלא  מקפידה  התבנית,  תוך  אל  מותך 

היה  ביותר  המרגש  הרגע  ויתמצק.  יתקרר  שהסביבון  עד  חיכינו  סבלנות 

כאשר חלצה אמא את הסביבון מתוך התבנית, והוא התגלה במלוא תפארתו. 

נותר רק לראות כיצד הוא מסתובב וחג. האם הוא מרקד על רגלו זמן רב, 

או – אבוי – נופל מיד?

בשעת ערב לאחר תפילת ערבית התאספנו כולנו ליד החלון או בפתח הבית 

לחזות באבא המצית את נר החנוכה. חיכיתי שאבא יושיט לי את השמש כדי 

שגם אני אזכה להדליק נר אחד בחנוכיה שלו. הסתכלתי סביב לודא שכולם 

מביטים בי. אכן אמא חייכה אלי ועודדה אותי בעיניה כאומרת לי: “אתה כבר 

גדול ויכול לדליק בעצמך נר!”

מכן  לאחר  מרצדת.  שלהבת  העלה  הוא  וגם  מוישי  של  תורו  הגיע  אחרי 

הכינה.  שאמא  )סביבון(  בדריידערל  לשחק  כדי  השולחן  ליד  התיישבנו 

תפוחי  )לביבות  חרמזאלאך  לשולחן  לנו  הוגשו  כאשר  התחממה  האווירה 

אדמה מטוגנות( חמים ומהבילים.

פורים

מנות  משלוחי  לשאת  שנשלחנו  כמובן  הפורים?  מצוות  את  קיימנו  כיצד 

לשכננו. משלוחי המנות היו צנועים ולא ראוותניים. צלחת מכוסה במפית 

שמתחתיה הסתתרו פרוסת טורט ומספר עוגיות.

חמודה.  מאד  נראיתי  אכן  יפה  ילד  ובהיותי  לילדה,  התחפשתי  אחת  פעם 

לנחש  וניסתה  אותי  זיהתה  לא  שכנתנו שאליה הלכתי עם משלוח המנות 
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מי אני. מספר דקות נהניתי להיות במרכז העניינים, הנושא שסביבו נסבה 

ההתרחשות. קריאת אי האמון שיצאה מפיה כאשר סוף סוף הזדהיתי הגבירו 

את תחושתי הטובה.

מגורינו באזור דרהיב

כאשר הייתי כבן שמונה-תשע עברנו להתגורר בסמוך לעירה דרהיב. באזור 

זה גרנו עד שפרצה מלחמת- העולם השנייה. משם נלקחנו לגטו, ואחר-כך 

נשלחנו לאושויץ.

כאשר הגענו לדרהיב גרנו במתחם מפעל המנסרות שבו עבד אבא. השטח 

היה מגודר ומעל שער הכניסה היה שלט גדול עליו התנוסס שם החברה. 

המקום היה מחוץ לעיר במרחק של מספר קילומטרים ממנה. היו שם מספר 

רחוקים  שהיינו  מכיוון  ילדים.   25 כ–  ולהם  החברה,  עובדי  של  משפחות 

מהעיירה פתחו עבורנו בית ספר קטן בתחום המפעל. 

הרכבת  רכב.  מסילת  של  גשר  נטוי  היה  מעליו  זברוד,  נהר  עבר  בקרבתנו 

הביאה את העצים הכרותים מהיערות למנסרה. בימים יפים זה היה מקום 

שעשוענו. נהנינו לשחות בנהר ולערוך תחרויות קפיצה. הילדים “הגיבורים” 

קפצו לנהר במקום שבו הייתה חפירה והמים היו עמוקים. מדי פעם נוצרו 

שם גם מערבולות מים מסוכנות. למרות זאת לא נמנענו מלהפגין בפני כל 

החברים את כישורינו ויכולותינו. 

מרווח.  למטבח  הוליכה  רחבה  כניסה  היטב.  זוכר  אני  בדרהיב  הבית  את 

המטבח היה מצויד בשולחן גדול ובתנור רחב ובו התרחשו רוב פעילויות 

מעל  החוצה,  העשן  התמר  שדרכה  ארובה  הייתה  לתנור  מעל  המשפחה. 

ודגים. היא  כגון בשר  נהגה לעשן בארובה מאכלים שונים,  גג הבית. אמא 

טיפסה בסולם לעליית הגג שבה היה פתח לארובה. בתוך הארובה היו ווים 

מיוחדים לתליית המאכלים שנועדו לעישון. 

נוסף על המטבח היו לנו שני חדרים: חדר אחד היה מיועד להורים. החדר 

ומוישי.  אני   - הבנים  שני  ישנו  שבה  אחת  מיטה  מיטות:  שתי  הכיל  השני 

במיטה השנייה ישנו שתי הבנות – חייטשו ואיטה. בתקופות שהבנות נסעו 

לדודים או לסבתא הרגשנו רווחה, כי יכולנו לישון כל אחד במיטה נפרדת.
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מלחמת העולם השניה

האדמה  רעידת  את  לחוש  התחלנו  בחיינו.  גדול  מהפך  חל  כשנה  כעבור 

שעתידה לזעזע את חיינו. בתחילה זעזועים קלים, אך הם תכפו והתגברו. 

לגרמניה.  חברה  הונגריה  שבעקבותיו  מינכן”  “הסכם  נחתם   1938 בשנת 

בתמורה נמסרו חלקים מסלובקיה וסופחו להונגריה. 

מגורנו  עיירת  כולל  התגוררנו,  שבו  קרפטו-רוסיה  של  האזור  כל  כך  עקב 

דרהיב, עבר לשליטה הונגרית. בבית ספרנו התחלפו המורים ומעכשיו היו 

את  והסיר  למנסרה  הונגרי  שוטר  הגיע  הימים  באחד  הונגרים.  מורים  לנו 

הועמד  ובראשו  הולאם  הכניסה למפעל. המפעל  השלט של החברה מעל 

המשיך  ולכן  המקום,  לתפעול  הדרוש  הידע  לו  היה  לא  אך  הונגרי.  מנהל 

להעסיק את כל העובדים היהודים.

בשנת 1941 נגזרה “גזירת המסמכים”: היהודים נדרשו, תוך שבועיים, להציג 

מסמכים המאשרים את אזרחותם ההונגרית. אך רובם הגדול לא יכלו לעמוד 

וגורשו מהונגריה. רוב  זו. לכן הם הוכרזו כחסרי נתינות הונגרית  בדרישה 

אל  המגורשים  עם  נימנו  המנסרה,  עובדי  ובהם  בסביבתנו,  שחיו  היהודים 

מעבר לגבול אוקראינה שהייתה תחת כיבוש גרמני. הם הופקרו שם לגורלם. 

הרוב הגדול של יהודים אלה נטבח על ידי הגרמנים. חלק קטן הצליחו לברוח 

והסתובבו חסרי ישע באזור. הם הפיצו סיפורים על רצח יהודים. סיפורים 

אלה התקבלו בספקנות ואי אמון. איך אפשר להאמין לזוועה כזו? אך בכל 

זאת התעורר חשש גדול בקרב הקהילה. 

שתי  עוד  עם  המפעל  בתחום  לחיות  נשארנו  ולכן  הונגרי  נתין  היה  אבא 

ומצבנו  בודדות במתחם המפעל  יהודיות  היינו שלוש משפחות  משפחות. 

הדרדר בכל התחומים. חיינו חיים תלושים. לא היה מנין ולא התפללנו בבית 

כנסת. גם בית הספר נסגר ולנו, הילדים, לא הייתה תעסוקה. 

לאט לאט גם המצב הכלכלי הלך והורע. הרבה חוקים אנטי יהודיים נחקקו 

באותו זמן. תלינו תקוות בשמועות שאמרו שכל החיילים ההונגרים ששרתו 

במלחמת העולם הראשונה יקבלו לרשותם שטחי אדמה. אבא פנה לרשויות 

בבקשה לקבל נחלה בתור פטריוט הונגרי גאה, ובתור מי ששרת בצבא והיה 

ריקם.  הושבה  אך בקשתו  בטוח שפנייתו תתקבל,  היה  הוא  חייל מצטיין. 

ההטבה הזאת לא ניתנה ליהודים. גם לא לחייל שקבל אותות הצטיינות. 

אנחנו  גורשו.  היהודים  המפעל  שעובדי  מפני  שבת  המפעל  הזאת  בעת 

תעסוקה  לנו  לספק  כדי  פרנסה.  וללא  עבודה  ללא  שם  לחיות  המשכנו 

ולשפר קצת את מצבנו הכלכלי נהגנו להסיר את רצועות העור מהגלגלים 

של מנועי המנסרות ומכרנו אותם לתעשיית הנעלים. עקב המצב כל חומרי 

לעור  ביקוש  היה  ולכן  המלחמתי,  למאמץ  מגויסים  היו  והמשאבים  הגלם 

שהשגנו במתחם המפעל, אך עם כל זה המצב הכלכלי היה בכי רע.

אמא מצאה פתרון: את שתי אחיותיי הגדולות חייטשו ואיטה שלחה מדי פעם 

לאחיותיה או לסבתא שינדל שהתגוררו בעיירות סמוכות. הרבה מהגברים 

לא היו בבית עקב גיוסם לעבודות כפיה, ואחיותיי נשלחו כדי לעזור באחזקת 

הבית ובטיפול בילדים הקטנים. הן שהו שם תקופות די ארוכות.
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אך מה תעשה איתי - דודי? ילד יהודי שמסתובב בטל ולא לומד. לו היו לי 

חברים טובים ניחא. אך לא היו לי חברים. בעיקר הסתובבתי ללא מעש עם 

אחי הקטן מוישי. 

נוסעים  אנחנו  “דודי  ואמרה:  בזרועי  אחזה  מזוודה,  אמא  ארזה  אחד  יום 

למספר ימים לבקר את דודה מחלה”. דודה מחלה ובעלה לייב גרו בעיירה 

תמיד  מתהלך  אותו  זוכר  ואני  מאד,  גבוה  היה  לייב  פעטער  שרקוזאילוג. 

כפוף. לא היו להם ילדים. אמא רצתה כנראה לתפוס מספר ציפורים במכה 

אחת: גם לחסוך ממני חיי בטלה שעלולים להביאני לידי שעמום ולחטא, גם 

לחסוך מהמשפחה פה אחד שדורש אוכל, וגם להרוויח מצווה. היא “תתרום” 

אותי לדוד ולדודה כדי שאשמש להם כבן. 

שם  לבלות  והשתדלתי  אמא,  של  מחשבותיה  מהן  ידעתי  לא  כמובן  אני 

כמיטב יכולתי. אך לא היו לי שם חברים ולא מצאתי לעצמי מקום. הדבר 

המשמעותי היחיד היו לימודיי עם הדוד. הוא שמש כשוחט העיירה ובכל יום 

הוא פינה מזמנו והקדיש שעה קלה כדי ללמוד איתי. 

כעבור מספר ימים, בעודי מסתובב משועמם ושומע ברקע את פטפוטיהן 

של אמא והדודה, שמתי לב שאמא לוקחת את תיקה. כבדרך אגב, בלי לומר 

לי דבר היא התכוננה לצאת ולחזור הביתה. נדהמתי: אמא נוסעת ומשאירה 

אותי פה לבד?? פרצתי בבכי.

רוצה  לא  אני  הביתה.  חזרה  אותי  גם  קחי  אותי!  תעזבי  אל  אמא!  “אמא, 

להישאר פה לבד!”

בעוד אני בוכה הצטרפה אלי גם הדודה והחלה להתייפח. היא נסתה לשכנע 

אותי: “דודי, תישאר אצלנו. יהיה לך טוב פה". אך אני נענעתי בראשי לימין 

ולשמאל לאות שלילה, תוך כדי השתנקות. אמא היססה כנתונה בין הפטיש 

אני  ששנינו,  תוך  ואותי,  המזוודה  את  לקחה  לי.  נכנעה  בסוף  אך  לסדן. 

והדודה, מלווים אותה בבכי: אני מתוך שמחה והקלה, והדודה מתוך צער 

ותחושת החמצה.

חזרנו לביתנו ושקענו שוב במצב הקשה שהלך והורע. מדי פעם נגזרו גזירות 

נוספות שהגבילו את היהודים בכל התחומים. גם גילויי האנטישמיות מצד 

האוכלוסייה האזרחית המקומית התגברו.

אווירת דכדוך שררה. מעל הכל העיק במצב הכלכלי הגרוע. באחד הימים 

שמתי לב שאמא לא עונדת אף אחד מתכשיטיה. היא הייתה שרויה במצב 

רוח ירוד וממורמר כיוון שלדאבון ליבה נאלצה למכרם. 

גם המצב הדתי והחינוכי היה בכי רע. היינו מבודדים מקהילה יהודית. אבא 

נהג להתפלל ביחידות בשבתות ובחגים כביום חול, אך יום כיפור מתקרב. 

החלטה  קבלו  ההורים  אבא?  יתפלל  היכן  הקדוש?  היום  את  לחגוג  כיצד 

הייתה  שם  התגוררנו.  שבקרבתה  דרהיב  בעיירה  הכיפורים  ביום  לשהות 

קהילה יהודית ואפשר יהיה להתפלל בבית הכנסת. חששות רבים ליוו את 

אני  נשהה  היכן  תקופה.  באותה  בבית  היו  לא  ואיטה  חייטשו  ההחלטה: 

ומוישי? איני יודע מדוע החליטו אבא ואמא לא לקחתנו איתם. הם השאירו 

אותנו לבד. תארו לעצמכם איך הרגשנו: שני ילדים בחג הקדוש ביותר – ללא 

הורים, כמעט ללא שכנים, ללא בית כנסת ותפילה, באווירת חולין עצובה.
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היום  את  בילו  הם  אמנם  ונסערים:  נרגשים  ההורים  חזרו  החג  במוצאי 

בתפילות ובקדושה, אך ליבם לא היה עימם: הדאגה לנו ליוותה אותם במשך 

הצעירים  ילדיהם  משני  מחשבתם  את  להסיח  להם  היה  וקשה  היום,  כל 

שנשארו בודדים.

הזמן עבר ואני גדלתי והתקרבתי לגיל בר-מצווה, אך לא הייתה דמות בוגרת 

אלינו  בסמוך  נפתח  מנסרות  מפעל  בבית.  היה  לא  אבא  לחינוכי.  שתדאג 

ובעל שם הועסק  נסיון  ואבא, שהיה מנהל עבודה בעל  בהנהלה הונגרית, 

שם. הוא התגורר שם במשך כל השבוע ושב הביתה רק לשבתות. המצב היה 

קשה והשפיע על אמא לרעה. היא הייתה מדוכדכת וגם מצבה הבריאותי לא 

היה טוב. הנתונים היו מדכאים מכל נקודת מבט. 

הבית  את  לנהל  המשיכה  היא  שיניים  בחרוק  ידיים.  הרימה  לא  אמא  אך 

ולדאוג לכל צרכינו. היא חשבה גם עלי ועל חינוכי. ואכן היא מצאה מוצא, 

בדומה למה שניסתה לעשות מספר שנים קודם לכן. היא שלחה אותי אל 

אחיה הבכור דוד מוישה. הוא גר בעיר טרעבושאן עם אשתו מימע שורה 

הצדקנית. בנם היחיד הרצל ואשתו מלכה’לה גרו בקרבתם. מספר שיקולים 

הנחו את אמא בהחלטתה: כלכלי, מוסרי וחינוכי. 

מצבם הכלכלי של קרובי המשפחה בטעבושאן היה יותר טוב מאשר שלנו. 

אותי  להחזיק  באפשרותם  שהיה  וכנראה  מכולת  חנות  בעל  היה  הרצל 

ולגרום לאווירה  רוחם  גם במטרה להצהיל את  ולכלכלני. נשלחתי אליהם 

צעירה יותר, כיוון שהרצל ואשתו היו חשוכי בנים. 

העיירה  בהיות  בחיידר.  שם  ללמוד  שאוכל  הייתה  העיקרית  המטרה  אך 

גדולה ומפותחת היו בה מוסדות לימוד טובים. ואכן נהניתי מאד מלימודי 

עלינו  והאהיב  שונים  נושאים  על  אתנו  שוחח  נחמד,  אדם  היה  הרבי  שם. 

ומתקדם  מתעלה  שאני  והרגשתי  טובה  הייתה  הלימוד  רמת  הלימוד.  את 

בלימודי קודש.

לא  זו  שהות  מהלימודים  הנאתי  למעט  אך  חודשים,  מספר  שם  שהיתי 

הייתה נעימה לי. לא אהבתי את המאכלים שבשלה דודה שורה. אולי הדבר 

נשמע שולי וטיפשי, אך בתור ילד צעיר הדבר תפס מקום נכבד בהרגשתי. 

התגעגעתי מאד למשפחתי ובמיוחד לאמא ולריחות בישוליה. גם מבחינה 

חברתית היה לי קשה. הייתי ילד זר וחדש בכיתה, והילדים נהנו להציק לי. 

רק פעם אחת עמדתי על נפשי והשבתי מלחמה שערה. היה זה כאשר שבתי 

התקרבו  הדרך  בצידי  לי  שארבו  נערים  מספר  הביתה.  הצהרים  בהפסקת 

לעברי והשמיעו דברי לגלוג. ליבי החל להלום בעוז. כאשר היו ממש קרובים 

נסתי  ואני  הופתעו  בו. הם  ובעטתי  לכיוון אחד מהם  רצתי במהירות  אלי, 

מהמקום.

אך הגורם העיקרי שבגללו לא אהבתי את שהותי שם היה הדוד מוישה. הוא 

היה מבוגר ונוח לכעוס. בגילו כבר לא היה רגיל לשהותו של ילד צעיר סקרן 

ושובב בבית ולא הייתה לו רגישות לילד כמוני שחי רחוק ממשפחתו. הוא 

הרגיש אחראי לחינוכי, כיוון שאמא הפקידה אותי בידיו. שיטתו החינוכית 

הייתה קפדנית, ולפעמים הכה אותי, כפי שהיה נהוג. 

דוד הרצל גר במרחק של כמאה מטר מבית אביו. אפשר היה ללכת מבית 

את  לקצר  אפשרות  גם  הייתה  אך  ערוב.  מוקפת  שהייתה  חצר  דרך  לבית 

המעבר וללכת בדרך ללא ערוב. באחת השבתות התפתיתי לקצר את הדרך, 
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ומכיוון שהחזקתי בידי חפץ כלשהו עברתי כמובן על איסור טלטול בשבת. 

הדבר נודע לדוד והוא כעס מאוד.

אירוע שבו זכיתי למכות נמרצות ארע כשדוד הרצל היה חולה. הוא שכב 

מוישה שלח  פעטער   – אביו  המיטה.  מן  ולקום  לזוז  עליו  ונאסר  במיטתו 

אותי לבית החולה כדי להביא לו כלי המיועד לעשיית צרכים. דוד מוישה 

עטף את הכלי בנייר. אמרתי לדוד: “פעטער מוישה, אל תעטוף את הכלי 

היטב,  בו  לאחוז  לי  יהיה  והוא חלקלק. קשה  עשוי מחרסינה  הכלי  בנייר. 

והוא עלול ליפול מידי ולהשבר”.

כזה  כלי  עם  הולך  אותך  שיראו  נעים  לא  “זה  והתעקש:  פניו  הזעיף  הדוד 

ברחוב! חייבים לעטוף אותו”. 

כך נשלחתי לדרכי עם המתקן היקר העטוף בנייר. להוותי, נבואתי הגשימה 

את עצמה. הכלי היקר החליק מתוך עטיפת הנייר, נפל ונשבר...הנזק היה 

גדול, ובהתאם לכך הייתה תגובתו של הדוד.

נטוי  והתיישבתי על גשר שהיה  נעלבתי עד עמקי נשמתי. ברחתי מהבית 

מעל הנהר. מחשבות מסכנות סערו בראשי: “למה אמא שלחה אותי לדוד? 

הוא תמיד כועס! תמיד מאשים אותי על לא עוול בכפי. אני לא רוצה לחזור 

הגשר  על  מייבב  ישבתי  הביתה”.  אותי  לקחת  שתבוא  אמא?  איפה  אליו. 

שעות רבות. מדי פעם הגיעו אנשים שניסו לשכנעני לחזור ודברו על ליבי. 

אך אני סרבתי עד שהגיעה דודה שורה והתחננה לפני: “דודי, תרחם עלי. 

אני זקנה וחולה. אל תצער אותי – חזור אלינו”. רק אז התרככתי והסכמתי 

לחזור איתה.

כשהגענו לבית הדוד שמעתי את דודה שורה מדברת אל בעלה ומסנגרת 

עלי. הדבר נתן לי הרגשה טובה שיש מי שמבין ללבי.

גם את התנור. הסתובבתי  והנקיונות, הכשירו  לפני פסח, בסערת ההכנות 

מחודד שלא  ברזל  שיפוד  ראיתי שם  את ההתרחשויות.  לראות  סקרן  שם 

בו. דוד מוישה ראה זאת  ידעתי למה הוא משמש. לקחתיו בשביל לשחק 

וחשש שאנזק מהתנור או מהשיפוד. הוא לקח את המוט מידי וגרשני משם 

בבושת פנים.

חנות מכולת. בשעותיי הפנויות אהבתי לשהות  הייתה  לדוד הרצל  כזכור, 

בחנות ומדי פעם הצעתי את עזרתי. סדרתי מצרכים ונשאתי מוצרים כבדים. 

הקונות,  ובמיוחד  הקונים,  של  ליבם  תשומת  את  והסבתי  יפה  ילד  הייתי 

זעירים כתמורה לעזרתי  לי סכומים  וקבלתי מדי פעם ממתק. הדוד שלם 

והיה עלי לשים אותם בקופה. פעם אחת גבר עלי יצרי ובכסף שקבלתי קניתי 

ממתק. דוד מוישה שם לב לכך ושאל אותי היכן הכסף חששתי מתגובתו 

ועניתי ששמתי את המעות בקופה. הדוד, שידע כנראה שאיני דובר אמת, 

העניש אותי. 

ודיווח  להורים  כתב  מוישה  פעטער  גם  מכתב.  הביתה  שלחתי  פעם  מידי 

בהומור,  לענות  כדי  נוח  מספיק  הרגישה  אמא  והתנהגותי.  מצבי  על  להם 

ובתשובתה כתבה לו שהבנים דומים לאחי האם.

בתום שנת הלימודים הסתיימה גם שהותי אצל הדוד. בהתרגשות רבה שבתי 

הביתה לחיק משפחתי האהובה. שמחתי לראות את כל הדמויות המוכרות, 

את הנופים שהורגלתי להם ולהריח את ריחות הבית.
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בר מצווה

עם כל שמחתי לחזור הביתה – המצב הכללי היה מדכא. התגוררנו כמעט 

בודדים במתחם המנסרות. הערשי עדיין למד בישיבה ושב הביתה לעתים 

אותי  ללמד  התחיל  הוא  אור.  כנקודות  לי  היו  הנדירים  ביקוריו  רחוקות. 

יום בר המצווה שלי והערשי לקח  לקרוא את ההפטרה: בעוד כשנה יחול 

על עצמו את התפקיד. הדבר ריגש אותי מאד, וקינן בי רצון עז לדעת את 

ההפטרה על בוריה. היה לי זמן פנוי למכביר והשקעתי מאמץ לשנן ולחזור 

עד שאכן משימתי צלחה.

אך... כשהגיע שבת בר המצווה שלי לא חגגתי כלל וכלל... לא הלכתי לבית 

שבו  הזה  הזמן  בכל  שמיה!  דכר  מאן  מסיבה?  לתורה.  עליתי  ולא  כנסת 

ציפיתי והתכוננתי, לא הבאתי בחשבון שאנו חיים בבדידות ללא בית כנסת 

וללא מנין. לא תיארתי לעצמי שגם תפילין לא יקנו לי. השתמשתי בתפילין 

של אבא. אפילו עוגה לשבת בר המצווה לא היה באפשרותה של אמא להכין. 

זו  שכנתנו.  של  באוזניה  צערה  את  תינתה  והיא  מאד  לאמא  הכאיב  הדבר 

נכנסה לביתנו ברוב טקסיות וקראה: “מזל טוב דודי!” בידה אחזה קערית 

עם ביסקוויטים אותה נתנה לי כמתנה סמלית.

הערשי מתגייס

בתקופה שלאחר מכן, עם הידרדרות המצב בכל הונגריה נסגרו רוב הישיבות 

והערשי חזר הביתה. שהותו בבית גרמה לנו שמחה רבה, אמא התעודדה 

העבודה  לפלוגות  גויס  והוא  רב  זמן  עבר  לא  אך  השתפר.  רוחה  ומצב 

)מונקה טאבור(. אמא דאגה מאד. היא עזרה לו באריזת בגדיו  ההונגריות 

ותפיליו ודאגה להכניס לכליו מעט מזון. הערשי לא חזר לחופשות ולא היה 

לנו כל כך מידע אודותיו. השמועות אמרו שמצבם של היהודים המגויסים 

הוא בכי רע. היחס אליהם היה מחפיר. הם נחשבו כעבדים, ותנאי חייהם, 

המגורים, הלבוש והתזונה היו בהתאם. מדי פעם הוא שלח מכתבים שעוררו 

התרגשות במשפחה. זכור לי מכתב אחד שבו שלח לנו תמונה שלו לבוש 

בבגדים אזרחיים וחובש כובע צבאי. אמא שלחה לו חבילות מזון ובהן טמנה 

גם את אהבתה ורגשותיה.

כפי שסופר לי אחרי המלחמה, הגדוד שבו שרת אחי שרד כמעט עד סוף 

גדודי  את  והפקיר  ההונגרי  נסוג הצבא  הרוסים התקרבו  כאשר  המלחמה. 

כמובן  שרצו  מהגרמנים  פחדו  הם  במלכוד:  היו  היהודים  בשטח.  העבודה 

להשמידם, גם מההונגרים שהיו בעלי בריתם של הגרמנים ואנטישמים בפני 

עצמם, וגם מהרוסים שחשדו ביהודים שהם שייכים לצבא הונגריה. הפתרון 

היה לברוח ליערות ולמצוא שם מחסה. אך דא עקא – גם חיילי הז’נדרמריה 

ההונגרית התחבאו ביערות, וכשהגיעו היהודים טבחו בהם ההונגרים ללא 

רחם. עד היום הזה אין לי מידע מדויק מה עלה בגורלו של הערשי, ועדיין 

אני משתעשע בתקווה שאולי נזכה להפגש.

המגורים בעיר דרהיב

מגורנו,  מאזור  הנתינות  חסרי  היהודים  שגורשו  לאחר  כשנתיים  במשך 

היה  לא  אבא  המנסרות.  מפעל  במתחם   – תלושים  חיים   – חיינו  התנהלו 

בבית, כיוון שעבד במפעל סמוך אצל מעביד הונגרי שלא שחרר אותו לשוב 
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הביתה. שכנים כמעט לא היו לנו, בית הספר נסגר ולא למדנו והמצב הכלכלי 

היה לא טוב. לאמא היה מצב רוח קודר. לאור זאת עברנו להתגורר בעיירה 

דרהיב עצמה. שם הייתה קהילה יהודית קטנה שבראשה עמד רב. הקהילה 

הייתה מודרנית יותר מאשר הורגלנו, ואנשים היו פחות יראי שמים ופחות 

תלמידי חכמים. אך היה בית כנסת גדול, מפואר ויפה.

בעיירה לא היה בית ספר יהודי. גם בבית הספר הגויי לא הורשינו ללמוד, 

אך היו לנו מספר פעילויות חינוכיות במשך השבוע. מוסדות הקהילה דאגו 

ולמד  קבוע  שיעור  הרב  מסר  זו  ובמסגרת  חופשיים  שהסתובבו  לנערים 

איתנו כל ערב.

ביניהן  בה.  להתגדר  בקעה  היהודיות  הנוער  תנועות  מצאו  שנוצר,  בחלל 

השתתפתי  אני  פעילות.  בשבוע  פעם  ערכה  אשר  בית”ר  הנוער  תנועת 

בפעילויות אלו שבהן למדנו לדבר עברית ולשיר שירים עבריים. ספרו לנו 

ז’בוטינסקי ותורתו. בתום כל פעולה נעמדנו זקופים  ועל  על ארץ ישראל 

ושרנו בפטריוטיות רבה את המנון בית”ר.

בנוסף לכך חוייבנו ללכת פעמיים בשבוע – גם אם זה היה בשבת או בחג – 

לפעילות גדנ”ע. זאת הייתה פעילות שכל הילדים בעיירה חויבו בה, והייתה 

משותפת לגויים וליהודים. אך כל הילדים היהודים ענדו על שרוולם סרט 

צהוב לזיהוי. 

למרות היות הפעילות חובה מטעם השלטונות, ולמרות השתתפותם של ילדי 

הגויים נהניתי לקחת בה חלק. ההרצאות שניתנו שם, תרגילי סדר ותרגילי 

ירי שנערכו שוב ושוב – כל אלה נתנו לי טעם של חוויה וריגוש. נתגליתי 

ויכולתי  ההונגרית  השפה  את  קלטתי  בקלות  מוכשר.  כנער  החברים  בפני 

לנהל שיחה. כולם התפעלו מכשרוני. מפקד הכיתה שלח אותי לשליחויות 

שונות והטיל עלי מטלות. זכיתי למנת הערצה וקורת רוח.

נפרדות  נערכו פעילויות  לאחר תקופת מה חולקו הילדים לשתי קבוצות. 

לילדי הגויים ולילדי היהודים.

הקשר עם אבא

אמא דאגה לאבא שנשאר לעבוד במתחם המנסרות ולא שב הביתה. מדי יום 

שישי הכינה עבורו אוכל לשבת, ארזה את הכל ארוז היטב ושלחה אותנו עם 

כל הכבודה לאבא. 

איך נגיע מהעיר אל המנסרות המרוחקות מספר קילומטרים? עמדנו לצד 

אותנו.  ויאסוף  רכבו  את  יעצור  ההונגרים  החיילים  שאחד  וקיווינו  הכביש 

ואכן, תמיד היה נהג ששמח לארח אותנו לחברה, ושמח עוד יותר להעשיר 

את רכושו במטבע קטן.

כל נסיעה כזאת לוותה גם בחשש מפני גילויי אנטישמיות. קרה פעם באחת 

הנסיעות, חייל שלקח אותנו ברכבו משך באחת מפאותיי וגזר אותה.

עם כל זאת, שמחנו בשליחויות אלה שהפגישו אותנו עם אבא. זכינו לחיבוק 

וללטיפה, וגם לשיחה על דא והא. גם אבא התרגש מאוד מבואנו, אנחנו היינו 

החוט המקשר בינו לבין אמא שאותה לא ראה זמן רב.
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המצב הכלכלי 

אינני יודע מנין היו לאמא מצרכים להכנת אוכל. היא כנראה הייתה אשפית 

ביצירת ‘יש מאין’. היה מחסור גדול בכל המוצרים. השלטונות הטילו קיצוב 

מזון על פי נקודות לכל האוכלוסייה. את הלחם הכנו מקמח תירס. כמובן 

שאף אחד לא חשב על קניית ביגוד. רק בזכרונותינו התרפקנו על הרגשת 

חדשה  לציצית  או  לחגים.  לנו  תפרה  שאמא  חדש  בגד  בקבלנו  השמחה 

שהערשי היה נוהג להכין לנו.

תקופת הכיבוש הגרמני

האנטישמיות  אך  גרמני.  שלטון  תחת  הייתה  לא  הונגריה   1944 שנת  עד 

הרימה ראש. נחקקו חוקים נגד יהודים, הז’נדרמים ההונגרים הציקו והיכו 

ביהודים, וגם האוכלוסייה האזרחית גילתה את איבתה כלפי היהודים. נפוצו 

שמועות על כך שהגרמנים הורגים יהודים, והדבר חולל דאגה רבה.

הגרמנים  אופטימיות.  של  קלוש  ריח  בכנפיו  הביא   1944 בתחילת  החורף 

התחילו לספוג מפלות, והצבא האדום הרוסי התקרב לגבולה המזרחי של 

הונגריה. הגרמנים חששו שהונגריה תחבור לכוחות בעלות הברית. על כן - 

במרץ 1944 הם פלשו להונגריה, כבשוה והשתלטו עליה. יחידות אס. אס. 

התמקמו בכל הערים הגדולות.

האביב אמנם הגיע, אך במקום פריחה ואור, כיסה האופל את העולם. הקערה 

נהפכה על פיה וגורלם של יהודי הונגריה נחרץ. רכושם של היהודים וחייהם 

נעשו הפקר. הוכרחנו לתפור לבגדינו את הטלאי הצהוב, שבמרכזו האות 

J שזיהתה אותנו כיהודים. יהודי שנתפס ללא הטלאי - אחת דתו להמית. 

הגרמנים החלו להכין בזריזות את התשתיות לביצוע הפיתרון הסופי.

הגיע  נחוג כאשר מצבם של היהודים היה בשפל: אבא  חג הפסח בדרהיב 

כמות  והלאה.  מאתנו  הייתה  החגיגיות  אך  איתנו.  לחגוג  עבודתו  ממקום 

המזון הייתה זעומה, היו לנו קצת מצות ויין שהכנו מצימוקים. המצב השרה 

דיכאון ומצב רוח ירוד על כל יהודי העיירה. הייאוש כרסם בכל הלבבות.

המעבר לגטו

לבד  נשארנו  ושוב  במנסרות,  עבודתו  למקום  אבא  חזר  הפסח  לאחר  מיד 

בהתמודדות מול תנאי החיים הקשים והמדכאים. ניסינו לשוות לחיינו צורה 

הרכנו  והגזירות,  האנטישמיות  הקשיים,  כל  עם  האפשר.  ככל  נורמטיבית 

ראש בפני הגל הקשה וקיווינו שהוא יעבור. אך תקוותינו התבדו.

מספר ימים לאחר הפסח, נתלו כרזות ומודעות, ובהן הוראה לכל היהודים 

להתאסף בבית הכנסת. הדבר עורר תהיות, שאלות, ספקות וניחושים, ומעל 

הכל- בהלה. הכל דנו בנושא. לא ידענו מה עומד להתרחש. כדרך היהודים, 

הכבדים  החששות  את  ולמזער  לטובה  לפרש  ניסו  שבינינו  האופטימיים 

בעיירה,  שנשארו  היהודים  כל  התאספנו  המיועד  ביום  בלבבות.  שרחשו 

חיילי  כפיה(.  לעבודות  זמן  מזה  נלקחו  )רובם  גברים.  ומעט  וטף  נשים 

המשטרה ההונגרית התייצבו בפנינו והכריזו: “על כל יהודי העיירה לעבור 

מחר לגטו בעיירה סקרניצה. ארזו את כל החפצים, ואנו נעמיד לרשותכם 

עגלות ונעביר אתכם אל הגטו”.
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דממת תדהמה השתררה. הגרוע מכל התרחש. השמועות שנשמעו בלחישה 

מזה זמן על גורל היהודים בארצות שכנות - אכן נכונות. מי יודע מה ילד 

היהודים  כל   - לא אבדה תקוותינו  אך  מונפת החרב?  עלינו  גם  יום? האם 

הולכים ביחד, וזוהי נחמה פורתא. בעיר סקרניצה אולי נמצא יהודים טובים 

ומכרים, ונצליח להסתדר.

לאחר ההודעה הנוראה הזאת התפזרו כל היהודים והשתרכו חזרה לבתיהם, 

גם אנו חזרנו ברגשות כבדים. אמא, נאנחת ובוכה אך לא מאבדת עשתונות, 

החלה מיד באריזת המיטלטלים. לתוך השמיכות ארזה את הביגוד והכלים, 

צררה את הכרים הכסתות והמצעים, וגם את מעט האוכל וקמח התירס. 

חייטשו  בעבודתו,  אבא  במוחנו:  שאלה  סימני  התרוצצו  היום  כל  במשך 

איתם  ליצור  נצליח  כיצד  שם.  אי  מגוייס  הערשי  בהורניטש,  סבתא  אצל 

קשר עכשיו? כיצד יוכלו לדעת היכן אנחנו? המבוכה, הדאגה, הפחד וחוסר 

הוודאות ריחפו בחלל.

למחרת בבוקר הייתה המולה גדולה בעיר: משפחות משפחות על זקניהם 

וקריאות,  בכיות  יכולתו.  כפי  איש  וצרורות,  חבילות  נושאים  כולם  וטפם, 

בזנבותיהם  מנפנפים  ברגליהם,  ורוקעים  צונפים  סוסים  ושאגות.  צעקות 

ומעלים ריח צחנה. עגלות בכל מקום. 

האיכרים הגויים גויסו כדי להעבירנו בעגלותיהם לגטו, הם העמיסו בגסות 

וזרקו את הצרורות על העגלות. אמא בכתה מרוב דאגה  את המיטלטלים 

לאבא ולחייטשו, היא דאגה גם לרכושנו, שהחבילות לא ילכו לאיבוד.

גם אנו הילדים היינו מבוהלים ולא ידענו לאן לפנות ומה לעשות. חיפשתי 

נחמה, אך אמא, לא היה בכוחה להתפנות אלי, פיזית ונפשית, ואבא לא היה. 

האם הוא ימצא אותנו?

כאשר טיפלו בהעמסת צרורותינו, שמעתי את האיכרים מדברים על אבא, 

היטיתי אוזני והבנתי שהם “חוששים” שאבא לא יילקח לגטו. בזכות היותו 

גיבור מלחמה, אולי ישאירו אותו בעבודתו. נבהלתי - אנחנו רוצים את אבא 

לידינו! נוכחותו בינינו הייתה חשובה לנו ולהרגשת הביטחון שלנו.

- העיירה סקרניצה.  יעדה  ובהלה השתרכה לה השיירה לעבר  תוך תהייה 

כעבור מספר שעות הגענו. העגלות נעצרו ליד בניין בית הספר בעיר, שיועד 

לגיטו. שוב השתררה אנדרלמוסיה: כל משפחה גררה את צרורותיה לתוך 

הבניין בדאגה שלא לאבד דבר. הוכנסנו לתוך חדר גדול, אך לא הייתה שום 

תשתית לקלוט אותנו או לאפשר לנו תנאי מחייה תקינים. הבטנו כה וכה - 

כאן נגור? כמה זמן? איך נסתדר? איך נארגן לנו פינה שתאפשר לנו פרטיות? 

לפתע- הפתעה!! אבא הגיע! קריאות צהלה ושמחה נשמעו מפינו, קרן אור 

הבליחה והצהילה את רוחנו לזמן קצר.

- “אבא, איך ידעת שאנחנו כאן? למה חזרת?”

- “המעסיק ההונגרי במפעל שבו אני עובד קיבל הוראה מהגרמנים לשלוח 

אותי לכאן, לגטו. הוא אמנם ניסה לבקש שישאירוני לעבוד אצלו, אך הם 

סירבו".

אמא התרגשה מאוד, תקופה ארוכה כל כך אבא לא חי איתנו בבית, והיא 

לא ראתה אותו, והנה המשפחה מתאחדת. אך שמחתנו לא הייתה שלמה: 
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וחייטשו כססה  וגם הדאגה להערשי  נורמאלים,  חיים  לא אפשרו  התנאים 

בלבבות.

בימים הבאים התחילה להתארגן שגרה קשה, הצפיפות הייתה רבה, לחצר 

וגם פליטים שהובאו מיישובים  בית הספר הוכנסו גם היהודים המקומיים 

עקרות  בפינתה.  משפחה  משפחה  צרורותיהם,  על  חיו  האנשים  סמוכים. 

הבית בישלו בחצר על מדורות קטנות, בעיקר אפו לחם מקמח תירס, שהוא 

היה עיקר מזוננו. היה מחסור במזון. מדי פעם הורשו אנשים ללכת לביתם 

לחפש אוכל. היו בעלי שטחים חקלאיים שמצאו בם ירקות כלשהם- אלו היו 

בעלי המזל. אך רוב האנשים היו על סף רעב.

נוסף על הרעב המעיק הכוסס בנו, גם תנאי ההיגיינה היו נוראיים. בקושי היו 

מים לשתיה. רחצה הייתה חלום מתוק שלא התגשם. אתם יכולים לשער מה 

היתה מידת הנקיון וצחות האוויר ששררו באולם הגדול.

אחד  וחשובים:  מכובדים  יהודים  שני  אחד  יום  הובאו  הזה,  הגיהנום  לתוך 

וחי כגוי לכל  מהם, דוקטור קורח, היה רופא העיר, הוא התכחש ליהדותו 

פעם השתתף  ומדי  לעמו,  התנכר  לא  אך  חילוני,  היה  הרוקח,  חברו,  דבר. 

קדקודם,  על  הרע  המלאך  הכה   - עכשיו  בדרהיב.  הכנסת  בבית  בתפילה 

כאומר להם: בעל כורחכם יהודים אתם, וגורלכם יהיה כגורל כל אחיכם.

שני יהודים אלה נפלו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, והיוו המחשה חיה למה 

שכתוב במגילת איכה: “האמונים עלי תולע חבקו אשפתות”. המהפך הנורא 

השאיר  ונבזים,  שפלים  ליהודים  אריסטוקרטים  מאזרחים  בחייהם,  שחל 

אותם המומים. הם לא היו מוכנים נפשית לכך, והתהלכו שפופים ומסכנים. 

היה קשה להם להסתגל לתנאי החיים הנוראים ולתברואה הירודה. במיוחד 

הציק להם הרעב שלא הסכינו אליו. אנחנו - הותיקים ובעלי הנסיון, לעגנו 

להם כאשר חיפשו ממרח כלשהו, שיוכלו למרוח על פרוסת הלחם היבשה.

כמו  כלשהי.  תעסוקה  לעצמו  למצוא  צריך  אחד  שכל  היו  בגטו  ההוראות 

כן נגזרה הגזרה שיש לגלח את הפאות והזקנים. אמא, בחושיה המחודדים 

מכונת  הייתה  צרורותינו  שבתוך  מכיוון  השניים.  בין  חברה  ובמעשיותה, 

תספורת, הפכנו להיות ספרים. כך הצלחנו לבצע את שתי הגזרות. כמובן 

להיפרד  אבו  לא  היהודים  ובתאוניה.  בבכיה  מלווה  הייתה  זו  שעבודתנו 

את  גזזה  אמא  כאשר  גדול  בכי  בכיתי  אני  גם  ראשם.  ומנזר  מפארותיהם 

פאותיי שפארו את שתי לחיי. אמא בכתה יחד עמי ודמעותיה זלגו על ראשי. 

תוך כדי התייפחות לחשה באוזני: “דודי, אין דבר. הפאות יצמחו מחדש". אך 

לא היה בזה כדי לנחמני.

ואכן, מראה היהודים הגזוזים היה מוזר, “לא תואר ולא הדר”. נמיכות הרוח 

והרגשת ההשפלה היו גדולים.

גם אבא מצא תעסוקה. תפקידו היה לשמור בשער חצר הגטו. מה הייתה 

זו: חל  זו – אף  מטרת השמירה? כנראה למנוע יציאת יהודים החוצה. לא 

איסור להיות בקשר עם איש מחוץ לגטו. אבא עמד שעות בשער. ממולו 

מעבר לרחוב שכנה הז’נדרמריה ההונגרית. יום אחד עבר שם מכר גוי, והם 

שמחו לראות זה את זה ולהחליף מספר מילים. השוטר שמעבר לכביש לא 

ראה זאת בעין יפה, ואבא נגרר ממקום משמרתו לבנין המשטרה...עקבותיו 

נעלמו ולא שבנו לראותו...
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הדבר נודע לאמא מפי עד ראיה, והכה אותנו בתדהמה. סוף סוף זכינו להיות 

זו הייתה קצרת  ביחד, והדבר האיר במקצת את חיינו הקשים. אך תקופה 

ללטיפה  האזכה  לראותך?...  אשוב  מחיינו...לאן?...האם  נעלם  ואבא  ימים 

מידך? לחיוך? לגערה? לשמוע את קולך? ללמוד אתך? להסב אתך לארוחה?

זה המקום לספר על אחותי חייטשו, שבפסח שהתה אצל הסבתא בהורינטש, 

ונלקחה יחד עם כל יהודי העיירה לגטו חוסט. לימים סיפרה לי שבהיותם 

בגטו, ראתה קבוצת אסירים יהודים מלווה בחיילים משרכת דרכה, הם ניכרו 

למרחוק בזכות פס - קרחת שגולח באמצע קדקודם. )צורת גילוח זו נקראה 

בגרמנית לוזנשטרסה - שביל הכינים.( חייטשו סיפרה: “בין היהודים ראיתי 

וקראתי: טאטי! טאטי!  לגדר, טיפסתי  רצתי  מורכן,  הולך בראש  את אבא 

איך בין חייטשו!.)אבא! אבא! אני חייטשו!( נפשי יצאה אליו ורציתי שיסתכל 

לעברי, אך אבא לא הגיב...”

אבא כנראה נלקח עם כל קבוצת האסירים למחנה אושוויץ.

לשוחח  התחלנו  מהכפר.  מכר  פגשתי  דורה,  במחנה  מאוחר  יותר  בהיותי 

התרגשתי  במחנה.  אבא  את  שראה  לי  אמר  השאר  בין  זכרונות,  ולהעלות 

אכזבה.  אותי  תקפה  במהרה  אך  חי!  אבא  בעוז:  בי  מכה  החל  וליבי  מאוד 

בהמשך דבריו התברר שהוא ראה את אבא במצב גרוע מאוד, חלש וחסר 

לשמחני  חשב  אולי  זה  יהודי  קשה.  במצב  היה  שאבא  לי  אמר  הוא  חיות. 

בידיעה על אבי, ואולי קיווה שבתמורה אתן לו פרוסונת לחם, אך באותו רגע 

הרגשתי שליבי נקרע, והוא מדמם עד היום.

מחנה אושוויץ

מספר ימים לאחר חג הפסח תש”ד, ש”נחגג” בגטו סקרניצה, הקיץ הקץ על 

הגטו. יום אחד התקבלה ההוראה לארוז את החפצים, ולהתכונן למסע. לאן? 

למה? לא ידוע.

הכלים  נצררו  המצעים  בתוך  מיטלטליה,  מעט  את  ארזה  משפחה  כל 

החשובים, הביגוד, מעט מזון ומזכרות. הילדים הולבשו שכבות אחדות של 

בגדים. והנה התמלאה כל החצר באיכרים גויים ובעגלותיהם. הם גויסו כדי 

להובילנו לרכבת. הרעש המהומה והמבוכה היו גדולים. לאן פנינו מועדות? 

נכונות? מה מצפה  אכן  יהודים  על השמדת  הנוראות  אכן השמועות  האם 

לנו? כמובן שלא קיבלנו תשובות. אי הוודאות והספקות עינו אותנו, וזרעו 

את  להעמיס  הוראותיהם:  את  ונבחו  שם  נכחו  חיילים  גם  גדול.  פחד  בנו 

החבילות על העגלות! האנשים צועדים ברגל לכיוון הרכבת!

בפיק ברכיים ומורך לב צעדנו בגוש משפחתי קטן בצד העגלה שלנו: אמא, 

איטה, אני ומוישי. לפתע שמעתי את אמא מתייפחת: “איפה אבא? מי יודע 

אם נזכה לראותו? דודי, אתה עכשיו הגדול והבוגר במשפחה,” ואני - הגדול 

והבוגר, כבן חמש עשרה - הרגשתי קטן, נבוך ונבעת.

ורציתי  ניגשתי  מהעגלה,  ליפול  נוטה  מחבילותינו  שאחת  ראיתי  לפתע 

נזעם תקע את כידונו  לדחוק אותה שנית אל בין החבילות האחרות, חייל 

בחולצתי וגרר אותי משם בצעקה: “אל תתקרב!” הוא הוסיף לכך גם מכה. 

הסיטואציה הבהירה לי את המצב. הבנתי שאנו וחיינו נתונים לחסדי הגויים. 

מי אנו ומה חיינו? נחשבנו כקליפת השום.
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של  והכידונים  האלות  בסיוע  ותאנייה,  בבכייה  בפחד,  התקדמה  השיירה 

החיילים הגרמנים, עד הגיענו אל תחנת הרכבת. בתחנה עמדה רכבת ארוכה, 

העברתי את עיני מקרון לקרון לכל אורך הרכבת. רכבת כה ארוכה לא ראיתי 

מעודי! ספרתי את הקרונות שמהן הורכב הגוף הדרקוני, כשהגעתי לספרה 

שישים חדלתי מלספור. כל הקרונות האלה התמלאו בהמון האדם שנדחס 

והצטופף ברחבה. כמונו הובאו לכאן עוד אלפי יהודים מגטאות שונים מכל 

האזור, הם וצרורותיהם.

ברגליה,  חולה  הייתה  והאם  משותק,  היה  הבן  ובן.  אמא  היו  בקבוצתנו 

ובקושי צעדה. הבן שכב על רצפת הרציף. חייל אס. אס. אחד ניגש אליו, 

כיוון אליו את אקדחו, וירה בו. האם התחילה לצרוח, ואז הפנה החייל את 

אקדחו כלפיה. היא נתקפה אלם, וצעדה בשתיקה לעבר הקרון. האם חייה 

ניתנו לה במתנה? 

הקרון  הקרון.  תוך  אל  חבילותינו  עם  כולנו  נדחסנו  ומכות  צעקות  תוך 

היה אטום מלבד אשנב קטן שהיה צמוד לתקרה. אמא הרגישה רע מאוד. 

בצפיפות ששררה בקרון פינינו לה מקום ליד הקיר, מתחת לאשנב הקטן. 

מינו את  ותמכנו את ראשה באחת החבילות. הגרמנים  שם השכבנו אותה 

ההוראות,  את  לקבל  צריך  היה  הוא  הקרון.  על  כאחראי  מהיהודים  אחד 

ולהיות בקשר עם החיילים שבחוץ, וזה נעשה דרך החלון הקטן שמתחתיו 

שכבה אמא. מבלי שים לב הוא דרך על אמא, והיא פרצה בצעקות כאב, לא 

היה לאל ידינו להיטיב את המצב, והיינו מדוכדכים ודאוגים מאוד. 

נוסף על כך, המצב בקרון היה נורא. הצפיפות הייתה גדולה, לא נתנו לנו 

מים ולחם. היה בידינו מעט קמח תירס, שממנו אכלנו. את צרכינו נאלצנו 

כשמידי  במסעה,  החלה  האימה  רכבת  מחניק.  היה  והאוויר  בדלי,  לעשות 

פעם היא נעצרת. בהפסקות אלה אסור היה לנו לצאת מן הקרון. אך אנשים 

טובים בצידי הדרך הצליחו להשליך לעברנו קצת אוכל, וסיפקו לנו מידע 

על כיוון הנסיעה. כך הבנו שנכנסנו לתוך פולין. נסענו במשך יומיים, ובאחד 

הבקרים הגענו למחנה אושוויץ - בירקנאו.

הרכבת נעצרה, הדלתות נפתחו, והגהינום התגלה לנו. חצר ענקית מוקפת 

גדר. חיילים גרמנים בעלי רובים מכוונים ומלווים בכלבים קיבלו את פנינו 

בצרחות מקפיאות דם: “הראוס! שנל! מהר החוצה! לא לקחת שום דבר!” 

ירדנו  אסירים בבגדים מפוספסים התהלכו ברחבה. מי הם? מה תפקידם? 

כולנו מהרכבת - נשים, ילדים ומעט גברים. נצמדנו אחד לשני.

לבנה,  בחצאית  לבושה  צועניה  אשה   - הזויה  תמונה  עיני  צדה  זה  ברגע 

ובשוליה פסים שחורים וציצי צמר לכל הרוחב, נתקפתי הלם- הרי זו טלית! 

שאני  הרגשתי  מבולבל,  הייתי  אימה.  והתמלא  ממחשבות  התרוקן  מוחי 

נמצא בתוך בועה, והכל נראה דמיוני ולא אמיתי. 

אחזה  אמא  להיפרד!”  וגברים  “נשים  צרחה:  ידי  על  מתדהמתי  התעוררתי 

נשים  קבוצת  לעבר  התקדמה  בהיסוס  לעברנו.  והביטה  איטה  של  בידה 

שהחלה להתאסף בצד, תוך שהיא שולחת אלינו מבטים רבי הבעה. מוישי 

ואני ראינו כיצד היא מתרחקת ומשאירה אותנו לבד. הרגשנו חסרי אונים 

שהתקדם  בקהל  מבוהלים  עמדנו  הגברים.  לקהל  הצטרפנו  ברירה  ובלית 
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אט אט לעבר קצין גרמני שעמד שם בשחצנות, ידו תקועה בתוך כפתורי 

ישאלו  אם  “דודי,  באוזני:  לחש  מוישי  שמו.  יימח  מנגלה  היה  זה  חולצתו. 

אותנו בני כמה אנחנו, נאמר שאנו צעירים יותר! אתה תגיד שאתה בן שלוש 

עשרה, ואני אומר שאני בן אחד עשרה. על ילדים קטנים הם ירחמו”. ניענעתי 

בראשי לאות הסכמה. הטור התקדם, נעמדתי מול השטן מנגלה. הוא נבח 

לעברי: “וי אלט?” מרוב בהלה עניתי ואמרתי את גילי האמיתי: “פיפצין” בן 

חמש עשרה. 

ימינה.  לי-  סימה  אצבעו  תנועת  רק  מיותרות,  מילים  עלי  בזבז  לא  מנגלה 

פניתי ימינה בלי להבין מה מצפה לי. אחרי עמד אחי הקטן מוישי, החכם 

הפיקח והנבון, הוא לא התבלבל, וכשמנגלה שאלו מה גילו, הוא ענה כפי 

שתכנן: “בן אחת עשרה”... אצבעו של מנגלה יימח שמו הורתה שמאלה...

התברר שהחלשים והקטנים הופנו לצד שמאל וגורלם נחרץ. הם לא יכלו 

להביא תועלת לחיית המלחמה הנאצית.

שונה?  סופך  היה  האמיתי  גילך  את  אומר  היית  אם  אולי  מוישי,  יודע  מי 

נפלאות דרכי ההשגחה. אולי ניצלתי בזכותך? כשעמדתי אני לעומתך הקטן 

והצנום, נראיתי גדול וגבוה יותר יחסית אליך.. מחשבה זאת מתעוררת אצלי 

הסיבה  על  את המדרש  קורא  אני  כאשר  באב,  בתקופת תשעה  מידי שנה 

לחורבן הבית. על מה חרב הבית? על שהלכה ארוכה לצד קצרה. בגלל גאוותן 

של הבנות הגבוהות שרצו להבליט את עצמן והלכו לצד בנות נמוכות. אך, 

סיטואציה כזאת הביאה בחסדי השם להצלתי ולא לחורבני. יהי זכרך ברוך.

בבכי  לי.  והיקר  המוכר  מכל  תלוש  בודד,  כערער  לבד  נשארתי  עכשיו 

אנשים  בתוך קבוצת  עומדים  ראיתי מספר מכרים  ימינה.  פניתי  ובדמעות 

מבוהלת. רצתי אליהם. בתוך התוהו ובוהו ששרר, לפחות תהיה לי הרגשה 

של משהו מוכר.

במרכז  גדול.  לאולם  להיכנס  עלינו  פקדו  רב.  זמן  ארכה  לא  זו  נחמה  אך 

האולם הייתה בריכה. נצטווינו להתפשט ולטבול בבריכה לשם חיטוי. תוך 

כדי שעמדנו ערומים באולם, רק נעלינו בידינו, ראיתי דרך החלון את איטה. 

נחרדתי: איפה אמא? גם ביניהן הפרידו?

רגשותיי קהו. הרגשתי כרובוט הפועל במכניות, ולא כבן אנוש. פקודה רדפה 

פקודה, בצרחות ובקול נבחני. מילאתי אחר הפקודות בלא לחשוב. לפתע 

וכשהבחין  וכה,  כה  הביט  הוא  פחד.  נתקפנו  כולנו  באולם.  מנגלה  הופיע 

בנערים שנראו לו צעירים מידי שלח אותם החוצה. גם עלי נפל מבטו, ליבי 

לא שמעתי  וי אלט?” מרוב פחד   “ וצרח:  מולי  נעמד  הוא  הפסיק לפעום. 

בברור את דבריו, חשבתי ששאל אותי:”קאלט?” )קר לך?( ניענעתי בראשי 

לשלילה. הוא נזעם. לפתע הגיח מאחוריו חייל, ותרגם את שאלתו להונגרית: 

הניד  מנגלה  גילי,  מה  עניתי  להצלתי.  השם  מאת  כשליח  שימש  הוא  בזה 

בראשו והניחני לנפשי. חיי ניתנו לי במתנה פעם נוספת.

מושפלים ומבולבלים עברנו לאולם נוסף. 

במקום זה קיבלנו בגדי אסירים: לבנים, מכנסיים וחולצה מפוספסים, וכובע 

במשא  התחלנו  מידותיו.  לפי  שלא  מדים,  קיבל  אחד  שכל  התברר,  ברט. 

ומתן להחלפת הבגדים בינינו. הרעש היה גדול, והבלגן נורא. החיילים עמדו 
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החגורות שאיתם  את  לעברנו  זרקו  הבא  בשלב  וצחקו למשבתינו.  סביבנו 

הגענו מהבית והסרנו לפני הרחצה. האנשים, שהיו עייפים, רעבים, מפוחדים 

וסבלנותם קצרה, החלו לריב ביניהם. כל אחד רצה לתפוס את חגורתו שלו. 

היו שלא ויתרו על החגורה הטובה שהגיעה לידם, למרות שלא הייתה שלהם. 

היו שחטפו זה מזה. חלקם התחננו וביקשו. והיו גם כאלה שנואשו מהכל, 

ולא היה להם כח להילחם על זכויותיהם.

בשעות הצהרים, לאחר שעברנו את מסע קבלת הפנים, הוצעדנו בחמישיות 

זה  ובמעמד  הצריף  שלפני  ברחבה  הועמדנו  בבירקנאו.   23 בלוק  לעבר 

חלקו לכל אחד קערה וכף. הכלי שקבלתי היה מלוכלך וחלוד. לקחתי אבן 

רגיש  הייתי  עדיין  הלכלוך.  את  ממנו  להסיר  כדי  הכלי  את  בה  ושפשפתי 

לנקיון. 

מיד לאחר מכן הגיעו שני אנשים שנשאו דוד ענק. הסיר הכיל מרק שלא היה, 

אלא מים חמים בצבע בלתי מזוהה ובתוכם כמה קליפות וירקות רקובים. אותו 

חלקו לקערות שקבלנו. הדבר עורר את האנשים וכולם נדחפו והתנפלו על 

הסיר הענק. כל אחד רצה להבטיח שאכן יקבל מנת מרק. מחמת הדחיפות 

והמריבות נפל הדוד והמרק נשפך... מיד השתטחו האנשים על הארץ ואספו 

בידיהם שאריות מרק שנספגו באדמה. המחזה הדהים אותי ועורר בי גועל. 

למזלי מזגו לקערתי מרק. לאחר כמה גמיעות מן הנוזל הדלוח שנוצק לתוך 

קערתי המלוכלכת לא יכולתי לבלוע יותר. החזקתי בידי את קערתי והבעת 

פני ענתה בי שאיני יכול להתגבר על האיסטניסטיות שלי. איש מבוגר שהיה 

לידי אמר לי בתחנונים: “דודי, עס” )דודי, תאכל(, אך לא הייתי מסוגל לכך. 

שכן אחר שראה את מצבי הסתכל עלי בתחנונים. הבנתי אותו ומזגתי את 

מנתי לתוך קערתו. מיד ניגש אלי יהודי שהכיר אותי מהגטו והסביר לי: “עניי 

עירך קודמים. אם אתה כבר נותן למישהו, תן לקרובים או למכרים".

לאחר “סעודה” זו נכנסנו לצריף. היה זה צריף ענק שבו שוכנו כאלף איש. 

לכל האורך היו צמודים לקיר שלוש קומות של דרגשי עץ. בתור כרית שימש 

לוח עץ נוסף שיצר אזור מוגבה להנחת הראש. כל דרגש יועד לשש- עשרה 

איש ששכבו זה לצד זה. על הצריף היה ממונה גרמני שתוארו היה “בלוק 

לזקן  כפופים  ותיקים שהיו  היו אסירים  כן  כמו  זקן הבלוק.   – עלטסטער” 

הבלוק והיו ממונים על הסדר וניהול העניינים הפנימיים, והם כונו ה”בלוק 

שרייבר” ו”השטובענדינסט”.

את  לעכל  וניסיתי  מחשבות  התרוצצו  בראשי  המום.  הדרגש  על  נשכבתי 

המתרחש. לא יכולתי לנחש שזו רק הקדמה להתרחשויות נוראות יותר.

בימים אלה לא עשינו דבר. סדר היום כלל מסדר בבוקר, חלוקת לחם בוקר 

וקבלת מרק בצהרים. לקראת המסדר של הבוקר הוציאנו הממונה  וערב, 

לרחבת הצריף וסודרנו בחמישיות. הדבר ארך זמן רב, כי כל אחד מהאנשים 

רצה לתפוס מקום שבו יהיה נסתר בין האנשים. מסוכן היה לעמוד בקצה 

השורה או בחזית, כי אז נחשפת לעיניהם של הממונים ועלול היית לקבל 

סוף  סוף  כאשר  האכזריות.  גחמותיהם  לפי  שוט,  הצלפת  או  אלה  מכות 

הסתדר הטור ושקטה המהומה, ספר אותנו הממונה. בתום הספירה נעמד 

בהכנעה בפני ראש הבלוק הגרמני ואמר מה מספר האסירים. לא נקראנו 

“אנשים” אלא “אסירים” )העפטלינג(. לא נחשבנו כלל לאנשים. צלם האדם 

ברבות   .55075 היה  מספרי  ממוספרים.  לחפצים  ונהפכנו  מאיתנו  נלקח 
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איתי  יחד  שהגיע  ז”ל  וינברגר  שמואל  אדון  את  ביסודות  הכרתי  השנים 

לאושוויץ ומספרו היה 55077.

באותם מסדרי בוקר באושוויץ נערכו גם אימונים. "אורדנונג מוז זיין" )סדר 

צריך להיות(! כל הקבוצה צריכה הייתה ללמוד איך לעמוד דום, ובמיוחד 

איך להסיר ולהחזיר את הכובע בקצב מתואם. הפקודות “מיצן אוף, מיצן 

אפ” )כובע הורד, כובע החזר( נשמעו שוב ושוב, עד שכל הקבוצה עשתה 

ולו בשנייה, לבצע את הפקודה.  למי שאחר,  לו  אוי  זאת בתיאום מושלם. 

אוי לו למי שעדיין סידר את כובעו על ראשו כאשר כבר נשמעה הפקודה 

מדוקדקת  לעמידה  ביותר  החזק  התמריץ  את  היוו  והאלה  המגלב  לסיים. 

בלוח הזמנים, למשמעת ולצייתנות.

הייתה כקובייה שחורה  כיכר הלחם  לנו לחם.  ובערב חלקו  כאמור בבוקר 

והיה  אנשים  לשלושה  ניתנה  כיכר  כל  וקש.  נסורת  כטעם  וטעמה  וכבדה 

צורך לחלקה. זאת עשינו או ע”י חוט חזק או ע”י חפץ מתכתי ששימש לנו 

כסכין. הרעב היה גדול וחלוקת הלחם גרמה למריבות. האנשים הקפידו מאד 

שהכיכר תחולק בצורה מדויקת ושווה. כל פרור לחם היה בעל משמעות ואף 

אחד לא היה מוכן לוותר עליו. כל פרור פירושו עוד טיפת כח ועוד טיפת 

ובן. עקבתי אחריהם בפליאה וראיתי שבקטנוניות  חיים. בקבוצתי היו אב 

רבה עקבו האחד אחר גודל הפרוסה של האחר. אף אחד מהם לא ויתר ולא 

איפשר לשני לקבל יותר ממנו. התנאים היו לא אנושיים ורבים מן האנשים 

נלחמו על חייהם בכל האמצעים. המצב גרם להתגלותם של האינסטינקטים 

הירודים, וחשף את הפן הלא טוב והלא יפה שבאדם. 

מחנה בוכנואלד

באושוויץ בירקנאו היינו מספר ימים ולא עשינו דבר חוץ מן היציאה למסדר. 

יום אחד חלקו לכל אחד - איזו הפתעה – כיכר לחם שלמה וקצת מרגרינה. 

תהינו מה עומד לקרות. הדבר התברר במהרה: תוך כדי צרחות, מכות ונביחות 

כלבים הורצנו לתחנת הרכבת והוכנסו לקרון שיועד להובלת משאות. בקרון 

שררה צפיפות גדולה מאד וקשה היה לי להחזיק את כיכר הלחם שניתנה לי. 

הבטתי כה וכה והחלטתי לשים את כיכר הלחם למעלה מתחת לתקרה על 

מוט שהיה מחובר לקיר ויצר כמין מדף. אך תוך כדי טלטולי הרכבת נשמטה 

כיכר הלחם ונפלה החוצה. אמנם הגרמני ששמר עלינו והיה כנראה “בעל 

לב” ניסה לתפוס את לחמי היקר, אך נכשל בנסיונו. שמעתיו ממלמל לעצמו 

“איזה מסכן”. ואכן הייתי מסכן. רעבתי מספר ימים בלא להכניס פרור לפי 

במשך כל זמן הנסיעה.

לאחר נסיעה של מספר ימים הגענו למחנה בוכנואלד. מחנה זה היה מיועד 

)בין שאר האסירים שנכלאו שם בתקופה מסוימת היו  לאסירים פוליטיים 

קנצלר  לימים  שהיה  ואדנאואר  צרפת  ממשלת  ראש  שהיה  בלום  ליאון 

בנוי  שהיה  בבלוק  לגור  זכינו  לטוב.  נחשב  שם  המצב  לכך  אי  גרמניה(. 

מלבנים. כשהוכנסנו לבלוק – כאלף איש – הופתענו לראות מיטות ואפילו 

מזרנים ושמיכות. 

למחרת העירונו בחמש בבוקר. מה מצפה לנו? מה ילד יום? והנה הפתעה: 

חלקו לנו דייסת סולת. האנשים המורעבים כילו את מנתם באכילת בולמוס. 

אחד מהם היה כנראה רעב במיוחד. כדי להגדיל את נפח מנתו התכופף, חפן 
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בידיו חול ואדמה, והוסיף זאת לדייסה. לא דקדקנו בקטנות. כל מה שאפשר 

היה להכניס לפה אכלנו. לפינוק זה שהיה לנו בבוכנואלד לא זכינו לא לפני 

כן וכמובן לא לאחר מכן, ועד היום אני תוהה על כך.

במחנה זה הייתה אטרקציה: בחלק הגרמני של המחנה הייתה גבעה קטנה 

אמרה  השמועה  וכהה.  גדול  נמר  ונהם  הסתובב  בתוכו  כלוב.  בנוי  ועליה 

שמתחת לגבעה זו קבור אוצר גדול, והנמר נועד לשמירה עליו.

לחם  כיכר  חילקו  שוב  זה  זמן  בתום  כשבועיים.  “התארחנו”  בבוכנוואלד 

וקופסת בשר לכל אחד, והעמיסו אותנו על משאית ללא ספסלים לישיבה, 

יהיה  מה  הפעם?  לאן  להובלה.  שנועדה  סחורה  אנחנו  כאילו  בצפיפות, 

בגורלינו?

מחנה דורה

הגענו  שעות,  מספר  של  נסיעה  לאחר  תש”ד,  השבועות  חג  של  ב’  ביום 

למחנה השלישי - מחנה דורה. שום חגיגיות לא הייתה נסוכה עלינו. ימינו 

התנהלו ללא שום זיכרון של ימי שבת וחג. הרגשנו כאילו אנו חיים בדיוטה 

תחתונה באווירת חולין דחולין, בלבול, תהייה וחוסר ידע. היינו כמריונטות 

המטולטלות על ידי כוחות רשע, מונעות לכאן ולכאן ונתונות לשרירות ליבו 

של אויב נורא.

דורה היה מחנה חשוב. מחנה שבו ייצרו טילים לצרכי הצבא הגרמני. היו בו 

אסירים גויים- פולנים, צ’כים וצוענים, וגם חיילים איטלקים שבויים. היינו 

נוראה.  פנים  לקבלת  וזכינו  למחנה,  שהגיעה  הראשונה  היהודים  קבוצת 

הם  כאסירים,  הירוד  מעמדם  למרות  אנטישמים,  היו  הפולנים  האסירים 

הרגישו שביהודים אפשר להתעלל, הרי היהודים אינם יצורי אנוש! הם היכו 

חבית  לתוך  אותו  ותחבו  אחד מקבוצתנו,  תפסו  הם  לפתע  רחם.  ללא  בנו 

מלאה מים, ראשו למטה, ורגליו מיטלטלות למעלה. לאחר רגעים מספר של 

אותנו  הכניסו  היהודי מהחבית.  וחילצו את  הלם, התאוששו כמה מאיתנו, 

נפלנו לתרדמה  על הרצפה  ושש. למרות שנאלצנו לשכב  לבלוק שלושים 

כבדה. 

זקן הבלוק(  - עלטעסטע )האחראי,  זכינו להכיר את הבלוק  כשהתעוררנו 

שהיה גרמני רשע. כאשר דיבר אל מישהו מסוים הוא כיוון את מבטו לצד 

אחר. לכן לא תמיד הבנו למי הוא מתכוון ומה הוא רוצה. בעקבות כך הוא 

היכה בנו באלתו בצורה אכזרית. לאחר מספר ימים עברנו לבלוק אחר, שהיו 

בו דרגשים לשינה, והאחראי על הבלוק היה צ’כי בעל לב רך יותר מקודמו.

היו  שם  למחנה,  מחוץ  אל  יצאנו  פרך.  עבודת   - לעבודה  יצאנו  בבקרים 

מבנים שקירותיהם עשויים קירות עץ. עלינו הוטל להביא את הקורות לתוך 

המחנה, כדי שישמשו לבנין מבנים שונים. הקורות היו כבדות וגדולות, ואנו 

בקושי נשאנו אותן. כדי לדרבן אותנו, קיבלנו מכות מהגויים שליוו אותנו 

ונשאו בידם אלות.

לא ידענו למה יועדו המבנים שאנו עוזרים בהקמתם. במיוחד צד את עינינו 

נועד, ענו לנו שזה  בנין אחד שנראה שונה מאחרים, וכששאלנו למה הוא 

בינינו  השתררה  בהפעלתו.  הנסיון  שפני  נהיה  ואנו  הקרמטוריום,  מבנה 

בהלה רבה, ובפחד גדול חיכינו לגמר הבניין. אך משעמד הצריף על תילו, 
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התברר שהוא ישמש לתחנת כיבוי אש. הממונים עלינו פשוט נהנו להתעלל 

בנו ולהפחידנו.

וליווה אותנו בכל רגע  הרעב היה גדול מאוד, הוא שכן בנו, כסס בבטננו, 

ורגע. בבוקר קיבל כל אחד כרבע כיכר לחם, וכוס משקה מר שחור, שנקרא 

“קפה”. בערב חילקו מרק מימי שלפעמים היו בו חתיכות מזון לא מזוהות. 

כולנו התלבטנו איך ומתי לאכול את הלחם, האם לאכול את כולו מיד, וכך 

לחלקו  או  אחרים?  ידי  על  הלחם  גניבת  את  ולמנוע  קלה  לשעה  לשבוע 

לחתיכות קטנות, שנוכל לאכול ממנו במשך היום? בכל מקרה כמות האוכל 

הזעירה לא הפיגה את הרעב הנורא. הרעב היה אחד המוטיבים המרכזיים של 

חיינו אז. אנשים רבים לא יכלו לעמוד בכך, וגנבו את מעט הלחם מאחרים.

בבוקר לפני יציאתנו לעבודה, הסתדרנו בחמישיות למסדר שבו ספרו אותנו. 

הגרמני הממונה ספר אותנו במכות אלה. במיוחד סבלו אלה שעמדו בקצה 

או בחזית הטור. אף אחד לא רצה להיפגע, וכולם השתדלו להידחק פנימה 

אותנו בעצמה  והיכה  והגרמני כעס מאוד  ובוהו,  לתוך השורה. שרר תוהו 

חזקה יותר ויותר.

לבקר  אשתו  באה  אחד  בוקר  לשמצה.  הידוע  הסלר  היה  המחנה  מפקד 

במחנה. היא צפתה במסדר, וראתה את המחזות הנוראים של ההתעללות 

האכזרית באסירים. ראיתי שהיא מהורהרת, למחרת ניתנה הוראה להפסיק 

ראתה,  שהיא  ממה  הזדעזעה  הסלר  שהגברת  כנראה  בנו,  ההתעללות  את 

ובהשפעתה זכינו לכמה ימי חסד.

כך התענינו מספר ימים בהעמסת קורות וסחיבתם, וטעמנו טעם רעב קשה. 

אך אחר כך זכינו בחסדי ה’ לעבוד במקום אחר. כל קבוצת הנערים נשלחה 

ירקות.  ושאר  ותפוחי אדמה, סלק  בצלים  הוטמנו  לעבודה בשדות שבהם 

כדי לשמר את הירקות במשך החורף הם נטמנו בשוחות שנחפרו בעומק 

של כשלושים סנטימטר. את קרקעית השוחה ריפדו בקש, ועליהם הונחו 

קבוצה  היינו  באדמה.  כיסו  זה  כל  את  קש.  שכבת  שוב  ולמעלה  הירקות, 

גדולה של ילדים, ומספר מבוגרים, ועלינו היה ממונה קאפו גרמני. 

תפקידנו היה להוציא את תפוחי האדמה והבצל מהשוחות, למיינם, ולשלוח 

אותם למטבח המרכזי. עבדנו שעות רבות ביום. יום העבודה נמשך כשתים 

עשרה שעות. אך העבודה לא הייתה קשה. נוסף לכך, בימי א’ אחר הצהריים 

לא עבדנו, או שאחת לשבועיים נתנו לנו ביום א’ יום חופש שלם. גם הקאפו 

בקש  ממולאים  שקים  לעצמנו  לארגן  לנו  הרשה  הוא  מתחשב.  אדם  היה 

ולרפד את הארגזים עליהם ישבנו, כדי שהישיבה תהיה יותר נוחה. מדי פעם 

ונתנה  זו הייתה מחווה שלא תסולא בפז  איפשר לנו לבשל תפוחי אדמה. 

לנו חיים.

של  מסוימת  ממידה  כנראה  סבלו  בסביבה  שהיו  הגרמנים  החיילים  גם 

מחסור במזון. זכור לי מקרה שבו חייל גרמני עמד מעבר לגדר, וזרק אלינו 

את שקו. הקאפו שלנו, שכאמור היה אדם טוב לב, ביקש ממני למלא את 

השק בתפוחי אדמה ובירקות. אחר כך השלכנו לעבר החייל את השק המלא.
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יום אחד ראינו חייל גרמני שוכב על הגבעה לידינו. הוא היה חייל שנפצע 

בחזית ובא “לנוח” במחנה שלנו. לפתע שמענוהו יורד אלינו וצועק. הוא טען 

שאנו מתרשלים בעבודה ולא עושים אותה בחריצות מספקת. החייל שוחח 

בזעם עם הקאפו שלנו ואמר לו שאנחנו עצלים ויש להענישנו. הקאפו ששמו 

היה וילי מהעיר שטוטגארט, השים עצמו כועס מאוד. תוך כדי צעקות הוא 

הניף עלינו את מגלבו להכות בנו, אך כוון את מכותיו אל שקי הקש שעליהם 

ישבנו, ולא אל ישבנינו. זה המקום להודות להקב”ה על החסד ששלח לנו 

בדמותו של וילי טוב הלב.

היה בינינו נער שמוצאו ממשפחה רבנית. רובנו שכחנו מהי תפילה, ושום 

ענייני דת לא תפסו מקום בתודעתנו. אפילו הפסוק “מודה אני” שהיה נאמר 

על ידי כל בוקר בזמנים כתיקונם, נשכח ממני לחלוטין. בן הרב לא השלים 

עם תופעה זו, ועודדנו להתפלל תוך כדי עבודה. גוי רוסי, אחד מן הממונים 

עלינו, לעג לנו ואסר עלינו להתפלל. הדבר עורר בנו מרי, והחלטנו להתפלל 

ותשובות  שאלות  של  שיחה  בצורת  והתפללנו  התחכמנו  לציוויו.  בניגוד 

והן  הם מעצם התפילה,  להנאה,  לנו  וגרם  בנו  רגש מתוק התפשט  בינינו. 

מההצלחה שלנו להערים עליו.

גם  הצלחתי  במיוחד.  לי  הציק  לא  הרעב  הירקות  בחלקת  עבדנו  בו  בזמן 

להבריח מדי פעם ירקות לתוך המחנה. קשרתי את שולי התחתונים הארוכים 

עשיתי  האדמה.  תפוחי  את  החבאתי  שבתוכו  שק  מין  נוצר  וכך  שלבשתי, 

זאת למרות הפחד מהבדיקות שערכו לנו כאשר חזרנו למחנה בתום כל יום 

עבודה. אם הייתי נתפס בהברחת שמץ אוכל היה גורלי נחרץ למלקות מגלב 

או אפילו למוות.

בתקופה זו התחילו הגרמנים ברחבי אירופה לספוג מפלות ולסגת מאזורים 

לא שחררו,  הם  אזורים  באותם  היהודים שהיו  את אסיריהם  אך  מסוימים. 

אחד  יום  שמענו  כך  בשליטתם.  היו  שעדיין  למחנות  אותם  העבירו  אלא 

שקבוצת יהודים חדשה הגיעה למחננו. אחד מחברי סיפר לי שבקבוצה זו 

)יהודי מהורינטש(. התרגשתי מאוד. אולי אני מכיר  “א-הורינטשער”  ישנו 

לצריפם של האסירים  הוא שמע משהו על משפחתי? הלכתי  אולי  אותו? 

החדשים, כולם שכבו על דרגשיהם באפיסת כוחות, הם לא נלקחו לעבוד 

וכמובן לא קיבלו גם אוכל. עברתי בין הדרגשים ושאלתי: מי מהורינטש? 

לעברי,  והביט  צמוק  ראש  בחולשה  התרומם  לפתע  מהורינטש?  מישהו 

התרגשות גדולה הרטיטה אותי - זה דודי מרקוביץ! בן דודתי גולדע!! 

הו! סוף סוף אני רואה מישהו משפחתי שנותר בחיים! מישהו שקושר אותי 

שכל  ראיתי  שלמה,  הייתה  לא  שמחתי  אך  מוכר!  למשהו  הקודם,  לעולם 

יהודי הקבוצה היו רעבים, רזים, בלויים, סחופים ודוויים. ידעתי שאני יכול 

לעזור, והבאתי לו מידי פעם ירקות שהברחתי.

באותם ימים “התעשרתי” קצת יותר. עשיתי עסקה עם גוי רוסי שהיה במחנה. 

להמשיך  יכולתי  ולא  מהבית,  באתי  שאיתם  נעליי  נקרעו  כן  לפני  מה  זמן 

ללכת בהם. במחסן הנעליים נתנו לי במקומם כפכפי עץ. אך איך אלך עם 

כפכפים כאלה? הם יתמלאו בבוץ, וינשרו מהרגל עם כל צעד. רגלי עלולות 

לקפוא. ביקשתי והתחננתי על נפשי שיתנו לי נעליים אחרות. ואכן, למזלי 

הטוב נתנו לי זוג נעליים אחר. נעליים טובות ויפות, שלמות ולא קרועות, 

והכי חשוב- הם התאימו למידתי. 
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איזה אושר! איזה עושר! בצאתי שמח וטוב לב מהמחסן ראה אותי גוי רוסי. 

הוא שם לב לנעלי היפות וחמד אותן. הגוי ביקש ממני שנחליף בינינו את 

נעלינו. היססתי ולא הבעתי את הסכמתי. כדי לשכנעני אמר לי הגוי: “אני 

יכולתי לעמוד, והעסקה  גם כיכר וחצי לחם”. בפני פיתוי כזה לא  אתן לך 

נעשתה. למפרע התברר שהרווחתי רווח כפול: זוג הנעליים שקיבלתי ממנו 

היו טובות יותר מהנעליים שנתתי לו, וגם קיבלתי מנת לחם גדולה. בשמחה 

הלכתי בערב לבן דודי ונתתי לו חצי מהלחם שקיבלתי.

יחד עם הרעב הגדול ששרר, היה לאנשים מסוימים צורך נואש בסיגריות. זו 

הייתה התמכרות של ממש. אנשים היו מוכנים לתת את לחמם עבור סיגריה. 

היה  זה  בעבודה.  הצטיינותי  על  כפרס  סיגריה  מהקאפו  קיבלתי  אחד  יום 

אוצר גדול. כשחזרתי למחנה פגש בי מכר, אסיר שהיה רופא. הוא התחנן 

בפני שאתן לו את הסיגריה תמורת פרוסת לחם. מכיוון שלא עישנתי נתתי 

לו בנדיבות רבה את הסיגריה, ולא לקחתי תשלום עבורה.

אל תטעו לחשוב שחיינו בגן עדן וליקקנו דבש. אמנם בקבוצתנו לא שרר 

רעב נורא, ולא עבדנו עבודת פרך, אך אכזריותם של הגרמנים יימח שמם, 

הילכה עלינו אימים ופחד ריחף על ראשנו כענן שחור. 

יום אחד הלכתי למרפאה. במעלה האף, ליד עיני השמאלית, התפתח פצע 

חלקם  חולים.  מספר  היו  למרפאה  בכניסה  מאוד.  לי  והכאיב  וגדל,  שהלך 

ביניהם,  ועבר  נכנס  מצוחצח  גרמני  רופא  הרצפה.  על  שכבו  וחלקם  ישבו 

אך אבוי, שולי מכנסיו התלכלכו מאבק רגלו של אחד החולים ששכבו על 

הרצפה. הרופא הגרמני אחז בחולצתו של החולה, העמידו על רגליו והכה 

אותו באגרופיו בחמת זעם עד שהלה החל לדמם. כשראה זאת הרופא הדביק 

רטייה על מקום הדימום. הרי הוא רופא ותפקידו לרפא! אך מיד לאחר מכן 

המשיך להלום בו עוד ועוד.

פחד תקף אותי, איך יתייחס הרופא הזה אלי? למזלי טיפל בי רופא אחר, 

צרפתי. הוא ניקה את הפצע במי בור, אך הדבר לא עזר. לכן הוחלט לאשפז 

אותי כדי לנתח את הפצע. הושכבתי על המיטה, והרופא הגרמני בא לטפל 

בי! פחדתי מאוד. הוא ציווה עלי לעצום את עיני, אך אני פקחתי אותן מעט 

בידו  ולראות מה הטיפול שאני מקבל. ראיתי שהרופא מחזיק  כדי להציץ 

האחת מספריים, ובידו השנייה מטלית ספוגה בחומר כשלהו. כשהרופא שם 

לב שעיני פקוחות, הוא צעק עלי וסטר על פני. עצמתי את העיניים והרגשתי 

כמעט  במטלית.  האזור  את  ומנקים  לפצע  מסביב  העור  את  גוזרים  כיצד 

מלצעוק.  והתאפקתי  שפתי  את  נשכתי  אך  כאבים,  מרוב  ממיטתי  קפצתי 

בתום הטיפול הניחו תחבושת להגנה על מקום הפצע. שכבתי שם זמן מה, 

ולמרות פחדי זכיתי למנוחה קצרה.

המיפקדים הקבועים בוקר וערב, נתנו הזדמנות לצוררים להתאכזר אלינו. 

גם  ולפעמים  מתאימים,  בגדים  ללא  מקפיא,  בקור  במסדר.  שעות  עמדנו 

בכלבים.  ומלווים  ומגלבים  באלות  מצוידים  חיילים  מסביבנו  נעליים.  ללא 

איש אס. אס. אכזרי אחד נהנה לדרוך בעקבי מגפיו המסומרות על רגליהם 

היחפות של האסירים. היה בינינו אסיר שסבל ממחלת הנפילה. בעת אחד 

המיפקדים הוא נפל וצנח לתוך הבוץ. החברים שעמדו לידו מיהרו להרימו 

וציווה להשאירו שוכב.  והיכה בהם,  גרמני צעק עליהם  חייל  בו.  ולהחזיק 

לאחר דקות ספורות הגיע חייל אחר. גם הוא היה צריך להוכיח את רשעותו, 
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ידענו מה  ולא  נבוכים  בליווי מכות, להרים את החולה. עמדנו  ציווה,  הוא 

לעשות, ולבסוף החלטנו להרימו ולהחזיקו זקוף.

“אורדנונג” זאת מילת מפתח. סדר חייב להיות. במיפקדים הדבר בא לידי 

והחולים.  הבריאים  הנמצאים  את  לספור  היה  צריך  האחראי  נורא.  ביטוי 

לפעמים אנשים זזו, והשורות התפזרו קצת. הדבר הפר את הסדר, ואז היה 

צורך ליישר את השורות ולספור אותנו בשנית ובשלישית, כדי שהספירה 

תהיה מדויקת ומדוקדקת. כל זה נעשה בליווי הצלפות מכות וצרחות.

במחנה הייתה קבוצת עבודה שנקראה “שוסטריי” )סנדלרים(. לנו לא היה 

אחד  אך  ולחגים.  לשבתות  מודעים  היינו  ולא  העבריים  בתאריכים  מושג 

הסנדלרים זכר שיום כיפור )של שנת תש”ה( מתקרב. בערב יום כיפור הוא 

ניגש לקאפו וניסה לעניין אותו בעסקה: “היום נעבוד כפול, ותמורת יום זה 

נזכה בחופש מחר”. מטרתו הייתה כמובן שלא נחלל את היום הקדוש, ותהיה 

לנו אפשרות להתפלל. הקאפו ענה לו: “כן, אני מסכים שהיום תעבדו כפול, 

אך מחר תעבדו פי ארבע”. יהודי מסכן זה זכה למנה אחת אפיים גם מחבריו 

שסבלו בגללו.

כריזה  יום אחד באמצע העבודה שמענו  בזיכרוני.  נחרט  נורא אחד  מחזה 

ברמקול: “כל פלוגות העבודה להיכנס למחנה ולהתרכז ברחבת המיפקדים”. 

ליבנו נלפת בפחד איום: אם קוראים לנו למחנה באמצע יום העבודה, כנראה 

עומד להתרחש משהו נורא. מה מכינים לנו הארורים? לאט לאט התאספו 

ובאו כל האסירים, ועמדו סביב, מסודרים בקבוצות. במרכז הרחבה ניצבו 

הפחד  נמוך.  שרפרף  מהם  אחד  לכל  מתחת  תליה.  עמודי  עשר  חמישה 

פניהם חתום אך המחשבות  כולם עמדו מאובנים, מבע  והחשש התעצמו. 

התעופפו בראש כעטלפים בעלי כנפיים שחורות, מנסים לנחש את העומד 

ידיהם קשורות  גויים,  יצאו מבנין צדדי שלושים אסירים  להתרחש. לפתע 

מאחורי גבם, בפיהם תחוב מוט עץ קטן הקשור בחוט אל מאחורי עורפם, 

כך שפיהם נשאר פעור ואין באפשרותם להוציא הגה.

דפיקות ליבי גברו, חשבתי שליבי עומד לחרוג מחזי. הזוועה שהתרחשה שם 

לא תישכח ממני לעולם. חמישה עשר אסירים נעמדו על השרפרפים וחבל 

התליה נקשר לצוואר כל אחד מהם. התליין - חייל גרמני - בעט בשרפרף, 

והאדם נשאר תלוי באוויר ומפרקתו נשברה.

מקום  התפנה  כך  התלויות מהעמודים.  הגוויות  כל  הוסרו  קצר  זמן  לאחר 

לחמישה עשר האסירים האחרים.

ריבנו של עולם! רחם עלינו! האם נגזר עלינו לחזות שנית במחזה כזה?

נראה שכן. ניתנה פקודה להסתכל קדימה ולהתבונן במחזה. עלינו ללמוד 

שעשו:  החמורה  העבירה  על  לאסירים  הניתן  העונש  מהו  ולראות  לקח 

או האטת  פריט,  באיזה שהוא  קטן  קלקול  כל  ברכוש.  חבלה   - סאבוטאז’ 

הייצור מסיבה כלשהי, נחשבו כסאבוטאז’, ודינם מוות.

לגדר  התקרבו  והם  סבלם,  כח  שכשל  רבים  היו  זה  שבמחנה  פלא  אין 

המחושמלת, כדי להיגאל מחייהם המיוסרים.

ואילו אני, כשסאת הסבל עלתה על גדותיה, התנחמתי במחשבה תמימה: 

כשהכל ייגמר, ואחזור הביתה לאבא ואמא, אספר להם את כל מה שהתרחש, 
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היקרים  הורי  נסבלים.  הבלתי  הזוועה  סיפורי  כל  את  מעצמי  ואפרוק 

כך  ילטפני.  ואבא  אותי  אותי. אמא תחבק  וינחמו  עלי  ירחמו  אותי,  יאהבו 

השתעשעתי בדמיונות ורודים. אך לא ידעתי אז שאפילו נחמה פעוטה זו לא 

תהיה מנת חלקי.

העבודה במנהרות הייצור

הייצור  עבודת  הגרמני.  הצבא  לצרכי  טילים  ייצרו  דורה  במחנה  כאמור, 

כמה  כללה  העיר  לאדמה.  מתחת  הר,  בתוך  כרו  שהגרמנים  בעיר  נעשתה 

מפלסים והיו בה רחוב ראשי שממנו הסתעפו אנכית רחובות משניים שהיו 

ממוספרים. ברחובות מסוימים נעשתה עבודה סודית ואסור היה להתקרב 

אליהם. מי שעבר בסמוך ירו בו ללא הודעה מוקדמת. ברחוב הראשי הייתה 

כמובן  ציוד.  ולקחה  שהביאה  רכבת  של  מסלולה  היה  זה  ברזל.  מסילת 

שהמקום היה מוסווה היטב. 

במחצית השנייה של חורף 1945, ניתנה הוראה לתת לנו, הנערים, עבודה 

קלה. כרכו לזרוענו סרט ובו מודפסת האות J. הפעם זה היווה סימן שאנו 

צעירים )יוגנד= נוער(. העבירו את קבוצתנו לעבוד במנהרות הייצור שבתוך 

ההר. תפקידנו היה למיין ארגזים שהכילו חפצי מתכת שונים. אנו התחכמנו. 

שפכנו את תכולת הארגז, ומיינו את חלקיו, ואחר כך שוב שפכנו ושוב מיינו 

את תכולת אותו הארגז. הממונה עלינו היה קאפו פולני רשע, אך הוא לא 

אנושי  ביחס  אותנו  שזיכה  זרוענו,  על  שהיה  הסרט  בגלל  לנו  להרע  העז 

כלשהו. 

בכל זאת, מדי פעם הוא התעלל בנו. למשל, אחד מחברי קבוצתנו, נער בשם 

בוניק אושפז בצריף החולים, הוא ביקש שנביא לו לשם את מנת האוכל שלו. 

ואכן, כל יום הלכו נער או שניים עם האוכל, לצריף החולים. פעם אחת ראה 

זאת הקאפו. הוא זימן את כולנו להתייצב בפניו, ובחומרה שאל אותנו לפשר 

הליכתנו עם מנת האוכל. הסברנו לו שזו המנה של בוניק, אך הגוי לא האמין 

לנו, והעניש אותנו בעונש חמור: “אתם כולכם לא תקבלו היום את מזונכם. 

במשך השעה של הפסקת האוכל כולכם תתכופפו על ברכיכם ותרימו ידיים 

למעלה”. כך לקינו בכפליים: גם רעבנו, וגם סבלנו סבל נורא. זו הייתה שעה 

ארוכה, ברכינו צבו, וידינו היו כבדות כאבנים. כל שנייה שעברה הכאב הלך 

וגבר. בתום ההפסקה נשמנו לרווחה, אך בקושי חזרנו לתפקוד.

עבד איתנו גוי צ’כי שנחשב למוזלמן- שלד שכל גופו עור ועצמות מרוב רעב. 

לא הייתה בו שום לחלוחית של רצון חיים, ובקושי התנועע בעיניים בוהות. 

הקאפו  למות".  רוצה  אני  כח,  לי  “אין  לו-  ואמר  הפולני  לקאפו  ניגש  הוא 

לך למות". באותם  אני אעזור  “בסדר,  ואמר:  הנהן, הרים את אלתו  הרשע 

רגעים עמדתי בקרבת מקום והייתי עד לדו שיח מקפיא הדם. דיברתי על 

ולא היכה את האיש. האם  לי  ליבו של הפולני, ולמרבית הפלא הוא נענה 

שפר גורלו של הצ’כי? אולי היה טוב מותו מחייו?...

גם במקום עבודה זה שבו תנאי העבודה שלנו היו יחסית טובים, היינו עדים 

לעונשים קשים ולהוצאות להורג. בין שתי הקומות שנכרו בהר, היה מתקן 

הרמה שעל ידו העלו רקטות מהקומה התחתונה למפלס העליון. במתקן זה 

השתמשו גם כדי לבצע תליות של אסירים שנאשמו בסאבוטאז’.
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סוף התקופה בדורה

השונות.  בחזיתות  מפלות  ספגה  כבר  גרמניה   ,1945 של  האביב  לקראת 

מפציצים  מטוסים  פעם  מדי  וראינו  דורה,  למחנה  אלינו  התקרבה  החזית 

בקרבתנו. מטוס בריטי אחד הפציץ רכבת משא גדולה ליד מחננו, והוציאה 

מכלל שימוש. גם רכבת פנימית שהביאה אספקה לתוך המחנה, הופצצה. 

אני שהיתי באותו זמן במרתף. למשמע ההפצצה, רצתי במעלה המדרגות 

אך  מחננו!  את  הפרעה  ללא  מפציץ  בריטי  מטוס   - הזה  בנס  לחזות  כדי 

מישהו בלם אותי. אסיר צועני אחד שעמד לידי, סחב אותי בבגדי לאחור, 

וכעס: “אל תעלה למעלה, זה מסוכן, אתה עלול להיפגע!” ובדיוק באותו רגע 

נפלה פצצה באותו מקום שבו עמדתי לפני רגע קצר.

למרות מפלותיהם, הגרמנים לא ויתרו, שנאתם ליהודים עדיין פעלה במלוא 

המרץ, ולא שככה. הם המשיכו להעמידנו במסדרים בוקר וערב, ולהעבידנו 

בפרך כאילו לא ארע דבר.

בצריף,  ישבנו  לעבודה!  נשלחנו  לא   - שינוי  חל   ,1945 בפסח  אחד,  בוקר 

ותהינו לפשר העניין. כבר עברו שעה ושעתיים, ועדיין לא בא אף אחד להגיד 

לנו מה קורה. בצהריים החילונו להעלות השערות בדבר הסיבה לשינוי. עבר 

היום ולא קיבלנו אוכל. בהומור שחור צחקנו ואמרנו שבזכות הגרמנים אנו 

נמשך  זה  מצב  יתירה.  בהקפדה  חמץ  אכילת  איסור  על  לשמור  מצליחים 

מספר ימים, והרעב נתן בנו את אותותיו. הייתי רעב מאוד וחסר כח. באחד 

ממששת  שידי  הרגשתי  לפתע  הדרגשים,  לאורך  דרכי  גיששתי  הלילות 

- התלבטתי קשות: לקחת?  פרוסונת לחם. דפיקות לב חזקות הלמו בחזי 

לא לקחת?... לקחתי.

לא התגברתי ולקחתי את הפרוסה, פרוסה שאינה שלי. גזלתי פיסת חיים 

ממישהו אחר..

כך שהינו בצריף במצב מוזר, לא נשלחנו לעבודה ולא קיבלנו אוכל, שמענו 

הדבר  תשישותינו  ולמרות  הברית  בעלות  כוחות  של  ההפצצה  קולות  את 

הפיח בנו תקווה. הנה מתקרב סופם של הצוררים. לא רחוק היום, הגרמנים 

ייכנעו, ואנו נצא לחופשי! אלו היו מחשבות ורודות, אך מצבנו היה בכי רע. 

לפציעה  או  מההפצצות,  פגיעה  לסכנת  נתונים  בצריף,  חשופים  נשארנו 

מזכוכיות מתנפצות.

גם במצב הדמדומים והרגשת התבוסה הקרבה, ולמרות שלא יצאנו לעבודה, 

חסרי  כולנו  עמדנו  זיין”.  מוז  “אורדנונג  על המסדרים.  הגרמנים  ויתרו  לא 

כח ברחבת המסדרים, ובינינו קבוצה גדולה של חיילים איטלקים. לכבודם 

ניתנו הפקודות בגרמנית וגם באיטלקית. כאשר נשמעה הפקודה: “אכטונג!” 

הקצין  כאשר  קומה.  בזקיפות  לעמוד  היהודים  כל  השתדלנו  )הזדקף!( 

האיטלקי פקד: “אפוסטו אט טרי!” הזדקפו כל החיילים האיטלקים. 

מחנה ברגן בלזן

באחד המסדרים שנערך לאחר הפסח, הודיעו לנו הגרמנים שאנו עומדים 

רצו  נסיגתם הם  כדי  “רכושם”. תוך  ויתרו על  לא  לעבור למקום אחר. הם 

הייתה  המשמעת  המצב  עקב  גרמניה.  לעומק  ולהעבירנו  עמם  לקחתנו 

החלה  אחר  למקום  העברתנו  על  ההודעה  למשמע  מכרגיל.  יותר  רופפת 

בקאפו’ס  והיכו  ההזדמנות  את  ניצלו  הגויים  האסירים  גדולה.  התפרעות 
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ובמנהלי העבודה, בכוונה להתנקם בהם ולהרגם. כתגובה, חיילים הגרמנים 

דרשו במערכת הכריזה להפסיק את ההתפרעות, שאם לא כן, הם יהרגו את 

כולם. אך תאוות הנקם לא פסקה וההשתוללות והמהומה נמשכו. כשראו 

זאת הנאצים הם נכנסו אל בין האסירים והניפו את אלותיהם על ימין ועל 

שמאל באכזריות. אנשים נפצעו ונהרגו לאחר שגולגולותיהם התנפצו תחת 

מטר המכות. גם אחד מביננו איתרע מזלו, והוא הוכה על ידי איש אס. אס. 

ונפצע בראשו. לפתע קרה דבר מפתיע: הגרמני שם לב שהבחור הפצוע הוא 

אלתו.  את  להניף  וחדל  )צועני?(  ציגאנער?”  “אתה  אותו:  ושאל  עור,  כהה 

כולנו התפלאנו על הגרמני שגילה רגשות רחמים כלפי צועני. כי גם הצוענים 

נחשבו בעיני הגרמנים כגזע נחות שיש להשמידו.

במסדר זה נתנו לכל אחד גוש מרובע של לחם וגם קופסת שימורי בשר. היה 

זה אוצר גדול לאחר מספר ימים של רעב. מכיוון שלא ידעתי מה צופן בחובו 

העתיד, חילקתי את גוש הלחם לחתיכות, ודחפתי אותן לתוך חולצתי. רציתי 

אכלתי  השימורים  קופסת  את  הבאים.  לימים  גם  כלשהו  מזון  לי  שיישמר 

בבולמוס, אך שמחתי פגה כשנוכחתי לדעת שהבשר מלוח מאוד. צמאתי 

מאוד- ומים אין.

בקרון קטן, הצפיפות   - איש  יותר ממאה   – אותנו  אחר הצהריים העמיסו 

הייתה בלתי נסבלת, היו איתנו בקרון גם אסירים גויים, אוקראינים, רוסים 

וטובתם  נוחותם  רק  אדם.  כחיות  התנהגו  האוקראינים  האסירים  ופולנים. 

עמדו לנגד עיניהם. הם תפסו מקומות לאורך הקירות שנחשבו למקום טוב 

יותר מאשר באמצע הקרון. ללא היסוס הרגו את אלה שעמדו לידם והפריעו 

להם, וגופות ההרוגים שימשו להם כמצע נוח לשבת עליו.

אסיר  לבין  לפני,  שעמד  וכפוף  זקן  פולני  בין  דחוק  והייתי  מזלי,  איתרע 

לא  אך  מאוד,  עייף  הייתי  ברכיו.  בין  גדול  וסיר  מאחורי  שישב  אוקראיני 

יכולתי להירדם כך בעמידה, כל הלילה התנדנדתי אנה ואנה כמטוטלת בין 

הפולני שדחף אותי לאחור לבין הגויים שישבו מאחורי ובעטו ללא רחם בכל 

מי שהעז לפלוש לתחומם. פחדתי לתת תנומה לעפעפי, ידעתי שבכל רגע 

הם עלולים להרגני.לרוע המזל, תקף אותי שלשול חזק, כנראה עקב אכילת 

הבשר מקופסת השימורים. הדבר הפריע לשכני הגוי, והוא רצה להרגני. על 

כל רכושי. הגוי משך בשמיכה  צווארי הייתה כרוכה שמיכה שהיוותה את 

בכוונה לחנוק אותי. בזריזות שחררתי את קישורי טבעת החנק שעל צווארי. 

האוקראיני שישב מאחורי זכה בשמיכתי, ואני זכיתי בחיים. 

ומותש עד מוות. רגליי רטטו מחולשה. פניתי  עם בוא הבוקר הייתי עייף 

לאוקראיני שישב מאחורי, ולמרות שפחדתי מפניו, ביקשתי לשבת על הסיר 

נפלה  ומיד כשהתיישבתי,  הסכים,  הוא  הגדולה  להפתעתי  ברשותו.  שהיה 

עלי תרדמה עמוקה. לא הרגשתי דבר, ואיני יודע כמה זמן נמשכה מנוחתי. 

אך לפתע חשתי במכת אגרוף חזקה בגבי, והגוי ציווה עלי לקום. התעוררתי 

והתרוממתי בבהלה, אך בתחושת הקלה, שנשמתי עדיין בקרבי. הכנסתי ידי 

אל מתחת לחולצה כדי לקחת פיסה מהלחם שהחבאתי בתחילת הנסיעה, 

אך שוב ושבר! לא מצאתי דבר! כנראה שהגוי “הטוב”, שהרשה לי לשבת על 

הסיר שלו, לקח בתמורה, את הלחם שלי, וכך בלית ברירה, המשכתי לצום. 

לקראת סוף הנסיעה שארכה כשישה ימים, הרגשתי דקירה בגבי. מיששתי 

מאמין  כלא  וקשה!  יבשה  לחם  חתיכת  אוצר!  וגיליתי  לחולצה,  מתחת 

הצלחתי  לא  אך  לפי.  רועדות  בידיים  אותו  והכנסתי  זה,  בגוש  הסתכלתי 
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לידי  נעמד  והנה,  וללעוס.  לנשוך  כח  לי  היה  לא  אותו,  אופן לאכול  בשום 

לי  זה הציע  יהודי  וראה את מאמצי לאכול את הלחם.  בי  יהודי, שהתבונן 

לך משהו במקומו”.  אתן  ואני  גוש הלחם שלך,  את  לי  “תן  חליפין:  עסקת 

הוצאתי את הלחם מפי, ונתתי לו. הוא בתמורה שם בכפי גוש בלתי מזוהה, 

אפור ומלוכלך. הרגשתי מאוכזב ומרומה, הוא הערים עלי ולקח את לחמי! 

בכל זאת שמתי זאת בפי, והנה, טעם מתוק התפשט בפי, לשוני חשה בטעם 

גן עדן. זו הייתה חתיכת “קוצקוציקר”! )קוביית סוכר(. המתיקות שנספגה 

בפי ונמסכה בעורקי העניקה לי עוד פיסת חיים. 

בתום נסיעת הסיוט הזו הגענו למחנה ברגן בלזן. הגרמנים הורידונו מהרכבת 

ארוכה  הייתה  השיירה  המחנה.  לתוך  שנצעד  כדי  בשיירה,  אותנו  וארגנו 

מאוד, אני הייתי חלש ותשוש לאחר מספר ימים ללא אוכל ושינה טרופה. 

בקושי יכולתי להניע את רגליי הרועדות. חשבתי בלבי להתיישב ולנוח קצת 

ולהצטרף לזנב השיירה מאוחר יותר. לידי הלך יהודי שכנראה הרגיש כמוני. 

הוא התיישב על הארץ לנוח. לא עברו שניות, וחייל אס. אס. דרך את נשקו 

וירה בראשו של האסיר. כך זכה האסיר המותש למנוחת עולמים. כשראיתי 

כוחותיי  כל  את  לאזור  עלי  אני  חיים  חפץ  שאם  הבנתי  הזאת  הזוועה  את 

ולהמשיך לצעוד. 

לאחר הליכה ממושכת נכנסנו למחנה, שיכנו אותנו בבנייני הצבא הגרמני, 

שהיו בעלי שלוש קומות, ובהם מיטות מלאות כינים. לא עבדנו, ואוכל- לא 

קיבלנו. כך התנהלו חיינו מספר ימים. ברוב רעב וחולשה שרכתי רגליי אל 

הצריף הסמוך שבו שכן בן דודי- דודי. קיוויתי שיש לו משהו לאכול, והוא 

יסכים להתחלק איתי באוכל כמו שאני נהגתי כלפיו כשהיינו במחנה דורה. 

כשהגעתי לצריף לא איפשרו לי דייריו להיכנס לתוכו, דרך החלון דיברתי עם 

בן דודי, שסירב להכניס אותי פנימה. הוא טען שיש בצריף חולי דיזנטריה, 

ושאני עלול להידבק מהם. מה שעלול להוביל למוות. הבנתי את דבריו, אך 

הרגשתי אכזבה מרה ועלבון צורב. אך לא הייתה לי ברירה ובהרגשה רעה 

פיזית ונפשית - חזרתי לצריפי. 

רעבוני היה נורא, פחדתי שבקרוב גורלי יהיה כגורלם של מאות האסירים 

על  שרועות  היו  וגופותיהם  וממחלות,  מרעב  כזבובים  שמתו  האחרים, 

האדמה.

השחרור

יציאה למסדר. רבצתי בצריף או בחצר  בברגן בלזן לא עשינו דבר, מלבד 

שהייתה זרועה פגרים. מחלת הטיפוס שהתפשטה במחנה, יחד עם הרעב, 

הפילו חללים לאלפים.

יום אחד )היום אני יודע שהיה זה בתאריך 15/04/45( נשמע בסביבותינו קול 

רעש של שיירות טנקים, אותם ראינו נעים מחוץ למחנה. לא האמנו למראה 

עינינו - טנקים אנגליים! הגרמנים שהיו במחננו נעלמו, מלבד שני חיילים 

והמסדרים  המחנה  שגרת  את  ולנהל  עלינו  לשמור  המשיכו  הם  גרמנים. 

שכמובן לא הופסקו. גם פה, כמו בדורה, המשמעת התרופפה וכל היצרים 

החייתיים התגלו. רגשות הנקמה והכעס התפרצו, והאסירים החלו להתנקם 

ולהרוג את בעלי התפקידים השונים מבין האסירים. היו מחזות זוועה של 

הכאה עד מוות. 
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הגרמנים  ששני  מכיוון  שינוי,  שחל  חשנו  למסדר.  אותנו  הוציאו  למחרת 

ענדו לזרועם סרט לבן. מה משמעות הדבר? הם פנו אלינו בכבוד, וקראו 

לנו “הערשאפטן” )רבותינו המכובדים(. פליאתנו התעוררה, הרי עד עכשיו 

נקראנו בפיהם “דרעק זעק” )שקים מסריחים(. עמדנו כך, בחושים דרוכים. 

מה עומד לקרות?

התברר  אנגלי.  קצין  יושב  ובו  צבאי,  ג’יפ  נכנס  ולמחנה  רב,  זמן  עבר  לא 

שהמסדר הוא מסדר כניעה של הגרמנים, והם מעבירים את הפיקוד עלינו 

בריטיים.  לבוש מדים  וממנו קפץ הקצין,  נעצר  הגי’פ  האנגלי.  לידי הצבא 

צעדים  כמה  צעד  הוא  מושיע.  מלאך  של  כהתגלמותו  בעינינו  היה  האיש 

ונעמד על מקומו. שני החיילים הגרמנים הלכו לקראתו בזרוע מושטת כדי 

ללחוץ את ידו, אך הוא התעלם מידם השלוחה. הוא נראה מזועזע מהמראה 

זרועות  גופות  ואלפי  במסדר,  עומדים  אדם  שלדי  מאות  לעיניו:  שנגלה 

מסביב.

לפתע תפס בחזקה בזרועו של אחד הגרמנים, ופקד עליו: “קח את הגופה 

הזו לבור הסמוך! וגם את זו! וגם את זו!!.. “ הוא החווה בידו תנועה רחבה 

על פני החצר.

חיכיתי לראות כיצד יגיבו הגרמנים. להפתעתי, הם החלו לגרור את הגופה 

הסמוכה להם, בהכנעה גמורה, לעבר חפירה סמוכה שהייתה בחצר. פתאום, 

ללא תאום מוקדם, התחלנו, כל האסירים לצעוד בעקבותיהם, ולקרוא להם 

בלעג: “רעכטס, צווי, דריי, פיר. לינקס, צווי דריי, פיר..” )ימין, שתיים שלוש 

ארבע. שמאל, שתיים שלוש ארבע(. הם סחבו, ואנו צעדנו בעקבותיהם לפי 

קצב הקריאות, שמחים לאידם. זה היה רגע של נקמה מתוקה שהרחיב את 

ליבנו.

עיני: החלום  ולא האמנתי למראה  ליבי פרכס בהתרגשות. הבטתי במחזה 

הוא זה, או אכן מציאות? 

לפתע היכתה בי ההכרה: אנחנו משוחררים ! אפשר לעשות ככל העולה על 

רוחנו! 

הרגשת  רגע  באותו  השחרור.  של  המשמעות  מלוא  את  להכיל  היה  קשה 

אפשר  אוכל!   – עבורנו  ביותר  הקיומי  לצורך  ידינו  על  “תורגמה”  החופש 

לקחת אוכל ממחסני המחנה! ואכן, המחסנים נפרצו, ואנשים רבים התנפלו 

על האוכל בבולמוס. לרוע המזל, רבים מהם מתו. קיבתם לא הורגלה לאוכל 

בכמויות כאלה, והם שילשלו עד מוות.

זכור לי מחזה נורא נוסף. האנגלים סיפקו לנו משאית מלאה בסלק. אמנם, 

בעד  לעצור  הצליחו  לא  הם  אך  לשמירה,  שם  הוצבו  אנגלים  חיילים  שני 

יותר מהשאר טיפסו  כח  האסירים הרעבים. האסירים הרוסים שהיו בעלי 

זרקו קלחי סלק לעבר האנשים למטה. למרבה  וברוחב לב  על הר הסלק, 

הזוועה, האנשים היו כל כך חלושים, שמי שפגע בו סלק, פשוט נפל ומת. 

מחסן  השאירו  שהגרמנים  נכונות(  הן  אם  יודע  )שאינני  שמועות  התהלכו 

מלא ככרות לחם מורעלות. האסירים מזי הרעב לא ידעו זאת וכולם השתדלו 

לחטוף מהן. מי ש”זכה” לאכול מלחם זה נפח במהרה את נשמתו. בנסיבות 

כאלה, אנשים ששרדו את כל אימי המחנות נפחו את נשמתם כאשר כבר היו 

על סף החופש.
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בימים אלו נודע לנו כי ישנו מחנה נשים בקרבת מקום. מספר אנשים אזרו 

קצת כוח, והלכו לשם לראות אם ימצאו שם מכרות או קרובות. התרגשתי 

את  שאמצא  לחלום  העזתי  ממשפחתי?  מישהי  אמצא  אני  גם  אולי  מאוד, 

חייטשו או את איטה. אך לא היה בי קורטוב של כוח ללכת ונשארתי במחנה. 

אך חייטשו אכן הייתה שם! היא חיה! היא שרדה, והיא נמצאת ממש בקרבת 

מקום. שמועה זו, שסיפרו לי אותם שחזרו ממחנה הנשים, נסכה בי כוחות. 

נזכרתי  רוחי  בעיני  הנשים.  למחנה  והלכתי  כוחות,  באפיסת  רגליי  שרכתי 

במראה של אחותי הגדולה, שהייתה בחורה כבת שבע עשרה שנים כאשר 

נפרדנו לפני למעלה משנה. כל הדרך ניסיתי לדמיין כיצד תיראה פגישתנו 

שם  בעמדי  שלה.  לצריף  אותי  הפנו  הנשים  למחנה  כשהגעתי  המחודשת. 

ורזה,  צנומה  מצומקת,  ראש,  מגולחת  כהה  דמות  ראיתי  נשימתי.  נעתקה 

יושבת על הרצפה בחולשה גדולה, כולה עור ועצמות. הזאת אחותי? פרצתי 

בבכי מר, וחייטשו החרתה-החזיקה אחרי. יחד עם חייטשו היו שם גם שתי 

בנות דוד, רוחי, בתה של דודה גולדע, ושורי, בתה של דודה ביילה. הפגישה 

בינינו הייתה טעונת עצב, אך גם הביאה הרגשת הקלה ושמחה. סוף סוף 

איני בודד, ויש מישהי, נפש קרובה, שאפשר להתחלק איתה בהתרחשויות. 

היינו מאושרים להיפגש, ומאז השתדלנו להיות כמה שאפשר ביחד.

הם  האסירים.  לכל  מבושל  אוכל  לאספקת  התארגנו  הבריטיים  החיילים 

שאוכל  של  הנעים  ריחו  טובה.  ארוחה  ובשלו  המחנה  במטבח  השתמשו 

מתבשל משך אותנו ונעמדנו כולנו בתור וצלחותינו בידינו. גם אני עמדתי 

שוב  נעמדתי  ומיד  בגמיעה,  צלחתי  את  רוקנתי  מנתי.  את  וקבלתי  בתור 

בסוף התור על מנת לקבל מנה נוספת. כך נהגו גם אסירים רבים נוספים, 

האוכל  שכמויות  משום  זאת  נעשה  לבל  החיילים  של  אזהרותיהם  למרות 

אינן מספיקות. למרבה מזלי, מצבי הפיסי היה שפיר יותר מאסירים אחרים 

כיוון שבמחנה דורה לא סבלנו כל כך מהרעב, וכך יכול היה גופי להכיל את 

כמויות האוכל. 

זכינו לפינוק נוסף: סיגריות. האנגלים חילקו סיגריות ברוחב לב. הסיגריות 

היוו צורך פיסי ממשי כמעט כמו המזון, והאסירים המשוחררים עטו עליהן 

הפכתי  מאז,  בעישון.  כוחי  את  לנסות  התחלתי  אני  גם  רב.  שלל  כמוצאי 

להיות מכור לסיגריות, ועד היום קשה לי להשתחרר מהרגל גרוע זה.

את  יהודי שהציג  אנגלי  קצין  היה  למחננו  שנכנסו  הבריטיים  החיילים  בין 

לימים  כיהן  ובעצמו  )בנו של הרב הראשי הרצוג,  עצמו בשם חיים הרצוג 

וארבע  עשרים  לכם  “יש  הכריז:  לפנינו  עמד  הוא  ישראל(.  מדינת  כנשיא 

קדימה  זכות  הגרמנים.  של  בבתיהם  בז  לבוז  רשאים  אתם  שבהן  שעות 

לאסירים היהודיים. במקום השני הזכות שמורה גם כן ליהודים. וזכותם של 

זו נהיו האסירים  האסירים האחרים – במקום השלישי...” בעקבות הודעה 

הגויים “מיודדים” איתנו. רוסי אחד אמר לי ברוב ידידות: “יהודי דפוק תן יד! 

אנחנו חברים!” אך לי לא היה כח לזוז, וכך איבד הרוסי את תקוותו לזכות 

בשלל, ואני איבדתי את ידידותו. 
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תעודת הגעתי למחנה אושוויץ

כרטיס פרטים אישיים – מחנה דורה

כרטיס פרטים אישיים – מחנה אושוויץ.

מסמכים שנמצאו במוזיאון "יד ושם" הנוגעים לשהותי במחנות

מכתב סיכום מחלה ושחרור מבית חולים

מעקב רפואי מזמן שהותי בבית חולים בדורה, 

לאחר הניתוח בעין
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וחלקם רוכבים על אופניהם. המראות הפסטורליים צבטו את ליבי. כיצד חיו 

אנשים אלה, כאשר אני הייתי אסיר מושפל, מורעב, ונתון למכות ולמוות? 

הם המשיכו בשגרת חייהם הרגילה, ואחיהם רצו ליטול את חיי. בהחלטת 

משובה של רגע הצלפתי בהם בענף שקטפתי באחד המטעים. נהניתי הנאה 

ילדותית מהחופש להשיב להם כגמולם. וחשתי תחושה מתוקה של נקמה. 

כך הרגשתי גם כאשר עצרנו מידי פעם בקרבת בתים. נכנסנו לתוכם ופשטנו 

על המזווה כדי לקחת אוכל, למרות מחאותיהם של בעלי הבית.

צ’כוסלובקיה הייתה תחת שלטון רוסי, וכאשר הגענו לגבולה, קיבלנו אישור 

געגועים וחששות עברנו דרך העיר  כניסה. ברגשות מעורבים של שמחה, 

פילזן, והמשכנו בנסיעתנו עד שהגענו לברנו. שוכנו במלון, וכל אחד מאיתנו 

קיבל תעודת רפטריאנט )מהגר(. תעודה זו זיכתה אותנו בכמה טובות הנאה, 

וגם באישורי תנועה ברחבי אירופה. 

בברנו ציפתה לנו הפתעה: יום אחד חזרנו חייטשו ואני משיטוט מרחובות 

העיר. בכניסה למלון סיפר לנו בחור אחד שיש מישהו שמחכה לנו. נכנסנו, 

ולפנינו נעמד בחור בעל פנים מוכרות. זה היה בן דודי אלתר שלוימע, בנה 

של דודה שורה, אחות אמי. הוא היה בגילו של אחי הערשי, והרגיש עצמו 

אחראי עלינו. 

הביתה  לחזור  רוצים  ואני  “חייטשו   : לו  אמרתי  בינינו  שנערכה  בשיחה 

לדרהיב”.

לי: “מה יש לך לעשות שם? אף אחד לא נשאר ולא תמצא דבר  הוא ענה 

ממליץ  אני  ולחייטשו  בישיבה.  בפרשבורג  ללמוד  שתיסע  עדיף  מוכר! 

חיים חדשים

הנסיעה לצ’כוסלובקיה

היה  זה  צעלע.  בעיר  סמוך  למחנה  העבירונו  אותנו  ששחררו  האנגלים 

האסיר  מדי  במקום  אחר  ביגוד  לנו  נתנו  כראוי.  טופלנו  ובו  מסודר  מחנה 

הבגדים  בין  ראיתי  כאשר  אחזתני  רבה  התרגשות  ונעליים.  המפוספסים, 

גם כיפה וציצית, ואפילו טלית. עברנו חיטוי עם אבקה לבנה שהחדירו לנו 

מתחת לבגדים, ודאגו להאכיל אותנו בצורה מבוקרת ומסודרת.

את  קיבל  הוא  בריטים.  במדים  יהודי  צ’כי  קצין  בפנינו  הופיע  אחד  יום 

האחריות עלינו. כל הילדים שהזדהו כצ’כוסלובקים, נרשמו אצלו. גם אני, 

נסענו  ובה  ארגן משאית  הוא  ברשימה.  נכללנו  הדוד,  בנות  ושתי  חייטשו, 

לכיוון צ’כוסלובקיה. הנסיעה ארכה ימים מספר והייתה עבורי חוויה מרגשת. 

רגשות שונים טלטלו את נפשי. רציתי לחזור לעיר דרהיב שבה היה ביתי, 

אך מה ואת מי אמצא שם? מי נשאר מכל אלה שהכרתי? מה אעשה שם? 

הגעגועים, התקווה והחששות מילאו את מוחי בערבוביה. אך יחד עם זאת 

חוויתי חוויה משכרת של מרחבים ונוף. מטעי פירות השתרעו לידינו, ואנו 

קטפנו בשמחה מהפירות שלא זכינו לראות כמותם זה זמן רב. בכך ניסינו 

ענפים  תלשנו  וצהלה  תרועה  בקולות  נדלה.  הבלתי  רעבוננו  את  להשביע 

מהעצים, ולא שעינו לתחנוני בעלי המטעים, אזרחים גרמנים, שאמנם התירו 

לנו לקטוף פירות, אך ביקשו שלא נשחית את העצים.

בזמן הנסיעה רציתי לשבת בקצה המשאית, כדי שאוכל להזין עיני במרחבים 

החולפים וביפי הדרך. ראיתי בצידי הדרכים אזרחים גרמנים שהולכים לתומם, 
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אליו.  לגשת  לי  וקרא  גבוהה  דרגה  בעל  רוסי  קצין  אותי  ראה  אחת  פעם 

חששתי להתקרב, אך חששתי גם לסרב, ובהיסוס ניגשתי אליו. הוא שאל 

לשמי, וכשעניתי, אמר לי בגסות: “אתה יהודי? איני אוהב יהודים! לך מפה!” 

בלי  להרגני  היה  שיכול  ביודעי  ונמלטתי,  צעדי  את  הרחבתי  רבה  בהקלה 

להניד עפעף.

בישיבת נייטרא

חבר טוב היה לי בישיבת פרשבורג ושמו לייביש מנדלוביץ’. אביו רבי יושע 

דאג  חסותו,  את  עלי  פרש  הוא  חסדים,  וגומל  עשיר  אדם  היה  מנדלוביץ’, 

לי והדריך אותי. לאחר ששהיתי כחודשיים בישיבת פרשבורג, שיכנע אותי 

נייטרא.  לישיבת  ולעבור  רדודים,  הלימודים  היו  שבה  הישיבה  את  לעזוב 

עברתי לשם בתחילת חורף תש”ו.

ישיבת נייטרא נחשבה לישיבה גדולה, מסודרת, ודי עשירה. היו בה כארבעים 

בחורים, וראש הישיבה היה הרב שלום משה אונגאר. גיסו הרב מיכאל דב 

וייסמנדל היה עסקן חשוב עוד בימי המלחמה. הרב וייסמנדל הצליח לברוח 

המלחמה,  לאחר  הונגריה.  יהודי  להצלת  במאמצים  והשתתף  מהגרמנים, 

כאשר היה כבר בארצות הברית, דאג לשלוח כספים לישיבה באירופה.

אצל  לפני המלחמה  ללמוד  פורסט, שזכה  יונה  רבי  היה  בישיבה  המשגיח 

הרב מאיר שפירא, בישיבת חכמי לובלין. בהלוויתו של הרב שפירא, נתקף 

הרב פורסט בשיתוק מרוב צער. 

שתיסע לכמה ימי הבראה והתאוששות בהרי טטרה".

עשינו כדבריו. חייטשו נסעה להבראה, ואני שמתי פני לישיבת פרשבורג.

בישיבת פרשבורג

היינו שם מספר מועט של בחורים. הלימודים לא היו הצד החזק של הישיבה, 

גם מספר קרובי  היו  ביתי. בעיר  זה היה  נוח. בעת הזאת  אך שם הרגשתי 

חוקי  בלתי  במסחר  עסק  סבי  אח  דודים.  בני  כמה  וגם  סבי,  אח  משפחה: 

במטבעות, וביקש ממני לעזור לו בכך, אך אני סירבתי, כי חששתי שאסתבך 

בצרות.

שם  ריכזו  המלחמה  בזמן  ומפואר.  גדול  ניאולוגי  כנסת  בית  היה  בעיר 

מבתי  שבזזו  קודש  וספרי  קדושה  תשמישי  של  גדולות  כמויות  הגרמנים 

היהודים ומבתי הכנסת. לאחר המלחמה, כשהחלו השרידים היהודים לחזור 

לעיר, הם פנו לבית הכנסת הניאולוגי, ולקחו לעצמם חפצי קודש שונים. כך 

עשיתי גם אני. בחרתי לי סידור טלית ותפילין.

בפרשבורג ראיתי את התנהלותם של ה”משחררים” הרוסים. התנהגותם של 

ושדדו אנשים  וגסה. הם השתכרו  החיילים הרוסים הייתה פראית, אלימה 

וחנויות, והיו בלתי מוסריים בכל התחומים. במו עיני ראיתי יום אחד חייל 

רוסי שיכור, שלכל אורך זרועו ענודים שעונים רבים. הוא ניגש לעובר אורח, 

עצר אותו, וציווה עליו: “דבאי צ’אסי!” )תן שעון!(. את השעון הנוסף הוא 

צירף לשלל השעונים שהיו על זרועו.

גם אני עשיתי פעם דין לעצמי ובראותי חייל רוסי שיכור שוכב בצד הכביש, 

ניגשתי אליו ולקחתי ממנו את אחד מהשעונים שעל זרועו. 
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שעות. היה זה חג הפסח הראשון מאז סיום המלחמה ושמחתי להיות בקרב 

האנשים הקרובים והיקרים לי מכל.

לברדיוב חזרו פליטים רבים, שרידי המלחמה. באותו חג הכרתי כמה מהם. 

ביניהם היה יהודי נכבד בשם רבי חיים יוסל אונגר, ולו שתי בנות - הבכירה 

ליבו, והצעירה רוחי. איתם הייתה אחיינית צעירה בשם פייגו הלברשטאם 

ששרדה כמעט בודדה מכל משפחתה. לימים נפגשתי בהם שוב. 

במשך תקופה זו עשו ראשי הישיבה מאמצים לעבור לארצות הברית, שם 

שהה הרב וייסמנדל – גיסו של ראש הישיבה. התכנית הייתה שכל הישיבה 

תעבור לצרפת, ומשם נפליג לאמריקה. לשם כך היינו צריכים, כמובן, לקבל 

אישורים וויזות. את המסמכים קבלנו בפראג בשגרירות ארצות הברית. מידי 

ענייניהם. שלטונות ארצות  כדי לסדר את  נסעו לשם מספר בחורים  פעם 

אלא  כתושבים,  בה  להתגורר  כדי  למדינה  להיכנס  לנו  אשרו  לא  הברית 

במטרה ללמוד. ואכן התלמידים קבלו אישורים כסטודנטים. ראשי הישיבה 

והרבנים נחשבו כפרופסורים שמלמדים לימודי דת.

גם אני הייתי בפראג כדי לארגן את מסמכי. שם פגשתי שנית את הרב חיים 

יוסל ובנותיו. בתו הבכירה התחתנה באותה תקופה עם אחיו של הרב אונגאר 

ראש הישיבה. הם הצטרפו לישיבה והתכוננו גם הם להגר לארצות הברית. 

הבת הצעירה, רוחי, קבלה מסמכים שבהם הייתה רשומה בשם אחר. אביה 

נתן לי את מסמכיה האמיתיים וביקש שאשמור עליהם מספר שבועות. הוא 

אמר לי בחיוך: “אם ישאלו אותך מה הם המסמכים – תענה שהם שייכים 

לכלתך”.

רבי יונה פורסט היה תלמיד חכם בשיעור קומתו של הרב אונגאר, ופעמים 

רבות ראיתים מטיילים בחצר השיבה, כאשר ראש הישיבה בכבודו ובעצמו 

דוחף את כיסא הגלגלים של רבי יונה תוך כדי שהם משוחחים בלימוד.

היא  חייטשו אחותי.  להיות בקשר מכתבים עם  זו הקפדתי  במשך תקופה 

התגוררה עם משפחתו של דוד מוישה – אחיו הצעיר של אבי – בברדיוב. 

לפני המלחמה עסק במסחר בעורות. במשך המלחמה הוא הוחבא ע”י גוי 

העורות  מחסן  את  מצא  המלחמה,  בסיום  משפחתו.  עם  שרד  וכך  מקומי 

ושב למסחר. דוד מוישה הפך לאדם אמיד ועל שולחנו היו סמוכים קרובי 

משפחה רבים ובהם בן דוד מבוגר יותר ששמו גרשון יעקב בש. דוד מוישה 

דאג לחייטשו ורצה בטובתה. כאשר נוכח לראות שהיא החלימה והתגברה 

חברו של  מידות שהיה  ואציל  עדין  בחור  לה  הכיר  מוראות המלחמה,  על 

נענתה  ומחשבות,  היסוסים  לאחר  פרידמן.  נחמיה  היה  שמו  יעקב.  גרשון 

אחותי להצעה והסכימה להקים את ביתה ולבנות לעצמה קן משלה יחד עם 

נחמיה. בהתרגשות רבה נסעתי להשתתף בחתונה. וכי קל הדבר בעיניכם? 

החתונה  חדשים.  חיים  להנץ  מתחילים  הגדול  החורבן  לאחר  סוף,  סוף 

שהייתה מהולה בשמחה ובעצב, נערכה בצניעות רבה ביום ששי בצהרים 

בהשתתפות מספר מועט של אנשים.

לקראת פסח תש”ו נתקפתי געגועים למשפחתי, ביקשתי מהמשגיח רשות 

לנסוע לברדיוב, לחוג את החג עם קרובי משפחתי. אצל דוד מוישה התקבצו 

רבים משרידי המשפחה ורציתי מאוד לפגוש בהם. המשגיח היסס, אך לבסוף 

לנסיעה  והחילותי להתארגן  נסיעתי. מה מאוד שמחתי  ואישר את  הסכים 

מתוך התרגשות וציפייה לפגישה עם הקרובים. נסעתי ברכבת במשך כשבע 
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טובה  ממשפחה  מצוין  לבחור  הברית  בארצות  נישאה  רוחי  הימים  ברבות 

בשם יצחק )איצ’ה( פרנקל.

בינתיים ציפיתי לקבל את הויזה שלי, אך זו לא הגיעה. ניגשתי לרב ליפקוביץ’, 

 - ואז  בגורלה,  עלה  מה  לברר  כדי  הישיבה,  המנהל האדמיניסטרטיבי של 

אחזה בי תדהמה! התברר שהויזה על שמי אכן הגיעה, אך היא ניתנה לבן 

דודי ששמו היה גם דוד בש. הוא הגיע זמן קצר לפני כן ללמוד בישיבה, והגר 

לארצות הברית בעזרת המסמך שהיה מיועד לי. הרגשתי מרומה ומושפל, 

ניסו להרגיעני  נוספה לכך גם הדאגה לעתידי. ראשי הישיבה  וגם כעסתי. 

והבטיחו לסדר לי ויזה אחרת. 

לארצות  כניסה  אישורי  היו  הישיבה  אנשי  לרוב  כאשר  תש”ו,  שנת  בסוף 

מלון  בנין  את  ורסאי  בעיר  שכרה  הישיבה  לצרפת.  כולנו  הגרנו  הברית, 

“נואל” והפכה אותו לישיבה. התגוררנו בחדרי המלון, והאולמות שבקומה 

בכל  לבחורים  דאגה  הישיבה  הנהלת  ולתפילה.  ללימוד  שימשו  הראשונה 

התחומים וכולם זכו גם לקבל חליפה חדשה ויפה. גם אני נהניתי מחליפתי 

היפה שהייתה תפורה היטב לפי מידתי. 

הברית.  לארצות  הפליגו  הישיבה  בחורי  של  קבוצות  קבוצות  הזמן  במשך 

תורי  אך  והידלדלה.  הלכה  הישיבה  מקומי.  את  שתפס  דודי,  בן  גם  בינים 

המאמצים  וכל  אישורים,  ללא  שנותרו  היחידים  בין  הייתי  הגיע.  לא  עדיין 

והנסיונות לא צלחו. 

אחד הבחורים שנותרו גם הם מאחור היה קרוב משפחה של ראש הישיבה 

וקיוויתי שכאשר יסדירו עבורו את הכניסה לארצות הברית יעשו זאת גם 

עבורי. אך גם תקוותי זו התבדתה, למגינת ליבי. כך נשארתי לבדי בורסאי.

משמים רצו כנראה שאפנה לדרך אחרת.

במצב  רבים  ובחורים  נערים  אנשים,  היו  זו  בעיר  לפריז.  עברתי  זה  בשלב 

- פליטים חסרי בית, ללא משפחה וללא תעסוקה, תוהים על  דומה לשלי 

כלשהו  במלון  גרנו  בצרפת.  הרבנים  איגוד  כולנו תחת חסות  היינו  גורלם. 

וקבלנו תקציב קטן, אך לא הייתה מסגרת מסודרת וכל אחד עשה מה שליבו 

חפץ. 

איך ביליתי את ימי? 

הפנוי  בזמני  “רש”י שיל”.  כנסת שנקרא  בבית  ולמדתי  ישבתי  היום  במשך 

ובסביבתה.  בפריז  החשובים  האתרים  בכל  וביקרתי  באזור  טיולים  ערכתי 

למדתי  שם  היום(.  עד  )שקיים  “הפלעצל”  שנקרא  יהודי  רובע  היה  בעיר 

ליהנות ממטעמיה של המסעדה הכשרה – המסעדה של בק. בפורים תש”ז 

ועיינתי  למסעדה  נכנסתי  מפנקת.  פורים  סעודת  לעצמי  לערוך  החלטתי 

בתפריט. התלבטתי האם להזמין מנת בקר שמחירה שמונים פרנק, או להיות 

נדיב ולהזמין מנת עוף שמחירה מאתיים וחמישים פרנק)!(. לאחר התלבטות 

המרשה  כעשיר  הרגשתי  יותר.  היקרה  המנה  את  להזמין  החלטתי  קצרה 

לעצמו ליהנות ממנת גורמה. 

וייסמנדל מלונדון, אחיו  יוסף  לי שפעם אחת הגיע לפריז הרב משה  זכור 

של הרב מיכאל דב וייסמנדל שניהל את הישיבה בארצות הברית. הוא שמח 

לפגוש אותי ובתור תלמיד ישיבת נייטרא לקח אותי לארוחה דשנה במסעדה 

יוקרתית יותר. 
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נוסע לוורסאי לסניף הדואר. “שברתי את שיניי” ולמדתי  מידי פעם הייתי 

לשאול בצרפתית האם הגיעו מכתבים על שם “בחורי הרב אונגאר”. כשקבלתי 

את דברי הדואר מיהרתי לבדוק אם הגיעו עבורי האישורים המיוחלים, אך 

שלחתי  הישיבה  לבחורי  שנשלחו  הדואר  דברי  את  מלהגיע.  בוששו  הם 

לכתובת הישיבה בארצות הברית. 

מכיוון שביום יום הייתי די בודד שמחתי להתארח בשבתות במחנה של אגודת 

ישראל או של פועלי אגודת ישראל )פא”י(. גם בעיר טברני היה מחנה של 

צעירים שנוהל על ידי ארגון “אוזה” – ארגון צרפתי שטיפל בילדים בודדים. 

לי נעים לשהות בחברתם. האווירה  והיה  שם שהו צעירות וצעירים רבים, 

רצונם  על  בהתלהבות  דברו  הצעירים  רוב  “ציונית”.  הייתה  אלו  במחנות 

לעלות לארץ ישראל. כנראה שאז נזרעה בי המחשבה על אפשרות לעליה. 

במחנות אלה הרגשתי טוב ולא מיהרתי במוצאי שבת לשוב לבדידותי בפריז, 

אלא נהגתי להשתהות עוד יום יומיים. 

קדושה.  תשמישי  מכרו  שבה  בחנות  נתקלתי  בפריז  משיטוטי  באחד 

בסקרנות נכנסתי פנימה ואת פניי קבלה מוכרת יהודייה קשישה וצדקנית. 

היא אפשרה לי להזין עיניי במוצגים שהוצגו על גבי המדפים. את עיניי צד 

ארון קודש שגודלו כעשרים על ארבעים ס”מ, ובתוכו ספר תורה קטן, כזה 

הניתן לילדים בשמחת תורה. התרגשתי מאד וקניתי את הארון עם הספר 

שבתוכו במחיר אלף ושמונה מאות פרנק. הוא היה יקר מאד לליבי ושמרתיו 

מכל משמר. 

האחרונה  בפעם  אותה  ראיתי  אחותי.  איטה  על  פרטים  לי  נודעו  בינתיים 

כאשר הגענו לאושוויץ. שם הפרידו בין הנשים לגברים. אמא ואיטה התרחקו 

ממני ומאחי מוישי, והקשר בינינו נותק. עכשיו יצרתי קשר עם זוג פעילים 

צרפתי. מפיהם נודע לי שאיטה ניצלה מהמחנה בזכותו של פולקה ברנדוט, 

רוזן מבית המלוכה השוודי. במגעיו עם הצורר הגרמני הצליח לקבל הסכמה 

להוציא כמה אלפי נשים ממחנות המוות, ולהביאן לשוודיה. איטה הייתה 

בנות  של  מטוסים  ע”י  הופצצה  הפליגה  האוניה שבה  המזל,  לרוע  ביניהן. 

הברית ואיטה נפגעה בחזה. בהיותה פצועה וחלושה אושפזה בבית חולים 

בשוודיה. משפחה שוודית טובת לב פרשה עליה את חסותה ואמצה אותה. 

כאשר החלימה, נישאה לבנם ובנתה שם את ביתה.

הרב חיים יוסף אונגער )במרכז(
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הרב אונגאר ראש ישיבת נייטרא אני כתלמיד ישיבת נייטרא 

נייטרא 1946. 

חתונת נחמיה וחייטשו פרידמן. תש"וביקור הרב שינקולבסקי. אני למעלה בצד ימין. נייטרא 1946 

נייטרא 1946. הרב יונה פורסט בכסא גלגלים
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הכיוון – ארץ ישראל

בתקופה זו כבר נלאיתי מלחכות למסמכיי שעדין לא הגיעו. שיטוטיי חסרי 

התוחלת הביאוני למחשבה שעלי לעלות לארץ ישראל.

לאחר פסח תש”ז פניתי לנציג פא”י בעיר, מר גיטלר, וספרתי לו על רצוני 

ישנה קבוצה של כמה  לי: “סע לעיר הנוביל. שם  לעלות לארץ. הוא אמר 

עשרות צעירים שמתארגנת לעליה לארץ ישראל. אתה יכול הצטרף אליהם”. 

שמחתי שיש לי כיוון מעשי כלשהו ועשיתי כדבריו. 

לפני נסיעתי ארגנתי את המזוודה ובה בגדים וכמה ספרי קודש. את ארון 

הקודש הקטן ובו ספר התורה לא יכולתי לקחת אתי. הצטערתי על כך מאד. 

בצר לי פניתי לאחד המכרים בעיר שעתיד היה גם הוא לעלות לארץ ישראל. 

מסרתי לו את הארון הקטן ובקשתיו שישמור על רכושי היקר. הוא הבטיח 

לי אותם. אך  וישיב  והספר,  איתו את הארון  יביא  יעלה לארץ  לי שכאשר 

ובגורל ספר התורה  בגורלו  יודע מה עלה  ואיני  איתו  נותק הקשר  לצערי 

הקטן שלי. עד היום נחמץ ליבי כאשר אני חושב על כך.

בזמן הנסיעה נסדקה מזוודתי ובדרך לא ברורה נעלמה החליפה שקבלתי 

גדולה  נפש  עוגמת  לי  נגרמה  הדבר,  את  גיליתי  כאשר  בנייטרא.  בהיותי 

והצטערתי צער רב.

בהנוביל הצטרפתי למספר נערים וביחד עשינו את דרכנו למחנה פליסאן 

המחנה.  על  אחראי  במקום שהיה  פא”י  את שליח  פגשתי  שם  מרסיי.  ליד 

אדם טוב לב, חם ורגיש ששמו אשר וסרטייל. הוא התעניין במצבי ודאג לי. 

בשמעו שחליפתי אבדה קנה לי אחרת במקומה. אמנם היא הייתה באיכות 

פחותה מחליפתי האבודה, אך היא חממה את ליבי. חליפה כחולה זו שימשה 

אותי זמן רב. כאשר התארסתי, עברה החליפה הסבה לבגד נשי. היא נתפרה 

שנית והפכה לחליפה אלגנטית לכלתי.

הצטרפתי לקבוצת הנוער של פא”י. בהגיעי לשם אורו עיני. שמחתי לראות 

דמות מוכרת: את פייגו הלברשטם שכבר הכרתי בברדיוב. ומי זאת הנערה 

טּוּבי. במחנה הכרתי את  -אחותה התאומה  ונראית ככפילתה?  לה  הדומה 

הינדו,  אסתר,  שם  היו  עוד  בורנשטיין.  משה  ואת  בבצ’יק  את  וייץ,  זהבה 

מוישה, מאיר ומוטי – כולם בני משפחת פרידלנד שהיו יחידים ששרדו את 

השואה עם הוריהם, כיוון ששהו ברוסיה בזמן המלחמה. בקבוצתנו היו גם 

הלה פינדל, רותקה, לילקה, חנוך ציינוירט, ישראל שפיצר, יחיאל טברסקי, 

ברל’ה ויס, מאיר טיפנברון ועוד נוספים.

וביניהם גם אני, ישבנו ולמדנו. האחרים בילו את זמנם  חלק מן הבחורים, 

פעם  מידי  שונים.  משחקים  ובארגון  עברית  בלימוד  סימפוזיונים,  בניהול 

ערכנו טיולים בסביבה. כך עברו הימים בעוד אנו “יושבים על המזוודות”, 

ומחכים לאות.

והאות אכן ניתן.

יציאת אירופה תש”ז

בכ”ג בתמוז תש”ז )11.07.47( עלינו על האוניה שתיקח אותנו לארץ ישראל. 

“פרזידנט  היה  שמה  ההגנה.  שליחי  ידי  על  באמריקה  נקנתה  האוניה 

וורפילד”, אך הוסב ל”יציאת אירופה תש”ז” )אקסודוס 1947(. הכנת האוניה 

וציוד האוניה  כללה התקנת דרגשים בשלוש קומות כדי שישמשו לשינה, 
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היגוי  מערכת  התקינו  כן  כמו  גדולה.  בכמות  ובמזון  שימורים  בקופסאות 

נוספת על זו הקיימת, למקרה של תקלה. 

כל ההכנות והעלייה לאוניה היו חשאיות וסודיות, כדי שהבריטים לא ידעו 

על הפלגת האוניה. הם אסרו על היהודים את הכניסה לארץ, ואנו נחשבנו 

לנוסעים בלתי חוקיים.

כאשר עשינו את דרכנו בלילה בחשאי ועלינו על האוניה, חשתי התרוממות 

רוח והתרגשות גדולה: הנה אני עוזב את אדמת אירופה הארורה, משאיר 

כל  חייו של  ידועה, משאת  הבלתי  ישראל  לארץ  ועולה  ילדותי,  את  אחרי 

יהודי. בחסדי ה’ עברתי דרך ארוכה בשנתיים האחרונות מבור המוות לחיים 

מלאי תקווה.

ירדנו במדרגות מן הסיפון לתחתית האוניה, שם נפלה רוחי: דרגשים בשלוש 

הצפיפות  גם  בי.  היכה  המחנה  זיכרון  הקירות.  על  מותקנים  היו  קומות 

בעזרת  לאט  לאט  אך  על הרגשתי הרעה.  הוסיפו  והמחנק  הגדולה, החום 

החיים הצעירים המפכים והתקוה בלב, התגברתי על הרגשות השליליים.

והיו האחראים על האוניה.  שליחי ההגנה ארגנו ותיאמו את כל המהלכים 

עלו  שעות  מספר  ותוך  ומסודרת  מאורגנת  בצורה  אכן  התנהלו  העניינים 

לפי  לקבוצות  מחולקים  איש,  מאות  וחמש  אלפים  כארבעת  האוניה  על 

קריטריונים שונים. 

קבוצתנו, קבוצת פא”י, שכנה בתחתית האוניה, בסמיכות לקבוצת המזרחי 

ולקבוצת השומר הצעיר. בקבוצת המזרחי היה נער צעיר, עמו התיידדתי. 

ידיעותיו ביהדות ותורה היו קלושות, ואני קרבתי אותו ולמדנו יחד. הנער 

הפך להיות, ברבות הימים, לאחד הרבנים הידועים בארץ, הלוא הוא הרב 

דב ליאור.

למחרת  כבר  אביב.  תל  כשמגמתה  מהנמל  ויצאה  בהפלגה,  החלה  האוניה 

צידי  אותנו משני  בריטיות המלוות  ראינו שתי משחתות  יציאתנו מהנמל, 

התווספו  הארץ,  חופי  אל  שהתקרבנו  ככל  אותנו!  גילו  הבריטים  האוניה. 

עוד ספינות מלחמה בריטיות. הם קראו לנו במערכת הכריזה לעצור ולחזור 

לכיוון צרפת. מובן שצוות האוניה, ובראשם רב החובל אייק )שמו היה יצחק 

החל  באוניה  אך  בהפלגה.  והמשיכו  הבריטי  לציווי  שעו  לא  אהרונוביץ’(, 

לשרור מתח, הן בקרב אנשי ההגנה והן בקרב הנוסעים. ידענו שהבריטים 

לא יתנו לנו לרדת בחופי הארץ, והתחלנו להתכונן למאבק. הכנו על הסיפון 

מלאי גדול של קופסאות שימורים, בקבוקי שמן, מקלות עץ ומוטות ברזל, 

שישמשו כנשק.

למים  מחוץ  עזה,  חופי  מול  היינו  בוקר,  לפנות   ,18/07/47 שישי,  ביום 

את  הקיפו  המלכותי  הצי  של  משחתות  שש  ישראל.  של  הטריטוריאליים 

פרצות  ניבעו  בספינה  אונייתנו.  את  ונגחו  התקרבו  שלנו,  האגוז”  “קליפת 

כדי  ונוצר חשש לחדירת מים. החיילים הבריטים השליכו חבלים לעברנו, 

שיתפסו באוניה וייצרו מעין גשר שיאפשר להם מעבר אל סיפוננו.

מישהו  למאבק.  כולנו  את  גייסו  ההגנה  אנשי  הסיפון!”  אל  הלוחמים  “כל 

מאיתנו חתך את החבלים כדי למנוע את עליית החיילים. שפכנו שמן על 

הסיפון כדי לגרום להחלקתם, וזרקנו לעברם קופסאות שימורים גדולות. אך 

למרות מאמצינו הצליחו הבריטים לעלות לאוניה, תוך כדי יריות, השלכת 
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ירדו לבטן האוניה,  זרנוקי מים. החיילים  והתזת  רימוני עשן, מכות אלות, 

באלימות ובמכות, וגרמו למותו של אחד הימאים. הם השתלטו על ההגה, 

וניסו לכוון את האוניה לכיוון חיפה. היה להם קושי בכך כי הקברניט שלנו 

ניטרל את ההגה, והשתמש במערכת ההיגוי החלופית.

תפקיד  קיבל  אחד  כל  הסיפון.  על  גדולה  התרוצצות  נמשכה  בינתיים 

במלחמה. תפקידי הצנוע היה לשמור על הפתח שבין הסיפון לבטן האוניה. 

וכן  לסיפון,  לעלות  האוניה  מתחתית  והמבוגרים  מהבנות  למנוע  עלי  היה 

התייחסתי  למטה.  וירדו  מהמערכה  יפרשו  לא  שלנו  שהלוחמים  לדאוג, 

גאוותי  ועל  כיהודי  כבודי  על  מאבק  היה  מאבקי  לתפקידי,  רבה  ברצינות 

נקודת הזמן  כל רגשות התסכול על האויב הבריטי התנקזו אל  הלאומית. 

הזו. הרגשתי כדוד הנלחם בגוליית, וידעתי שהצדק והמוסר עומדים לצידי. 

בגדים כחולים, שמנסה  צנום, לבוש  במסגרת משמרתי ראיתי לפתע אדם 

בהחלטיות לעלות על הסיפון. דחפתיו בחזרה ולא איפשרתי לו לצאת, הוא 

צעק עלי: “אני אייק! אני חייב לעלות!” מיד נעניתי לו. לא הכרתי את קברניט 

האוניה, ועל כן לא זיהיתי אותו. הוא נטמע בין האנשים שהיו על הסיפון, כדי 

שהחיילים הבריטים לא יוכלו לזהות אותו.

לאחר שעות ארוכות של מאבק אלים, בו נהרגו שלושה אנשים ונפצעו רבים, 

החליט מפקד האוניה, יוסי הראל, על כניעה.

והכרמל.  חיפה  את  לפנינו  מציגה  האוניה,  עגנה  שם  חיפה.  לנמל  הובלנו 

עמדתי על הסיפון, רואה את הכרמל מתנשא מולי, ועיני כלות.

אך... חיילים בריטיים דהרו פנימה, ואלות בידיהם. הי, הם פוסעים לעומתי 

ומתקרבים אלי. שניים מהם תפסוני בזרועותיי ובברוטליות רבה גררו אותי 

אל מחוץ לאוניה. מהלך זה היה מלווה במאבק ובהתנגדות מצידי. בעטתי 

והתפתלתי, אך להוותי הם גברו עלי, ומצאתי את עצמי מורד אל הנמל. הנה 

אני דורך על אדמת הקודש, אך בעל כורחי ובכפייה צועד אל עבר ספינה 

היעד  מחוף  אותי  גירוש שתרחיק  אונית  אל  פארק.  רנימיד  אחרת ששמה 

שלי.

הבריטים  החיילים  בצעו  באלימות,  בפליטים,  ממש  של  מלחמה  תוך  כך, 

קבוצתנו  גירוש.  אוניות  לשלוש  הועברו  אקסודוס  נוסעי  כל  המטלה.  את 

וקבוצות הנוער האחרות הועלו על סיפונה של רנימיד פארק. 

נציגי  בכל אותן השעות המה הנמל מרוב אדם. אישים מהמדינה שבדרך, 

האו”ם, עיתונאים, צלמים והמון עם התגודדו במקום וצפו במתרחש. מראה 

אותם  הציג  ובאלימות  בכח  ומשתמשים  הפליטים  את  הגוררים  החיילים 

באור שלילי. גם מראה האוניות שעליהן הובלנו היה מדכא. הסיפונים היו 

מוקפים ברשתות ברזל ונראו ככלובים. ואכן היו אלה ספינות כלא. 

של  התנהלותה  את  וגינו  הפליטים,  בנו,  צידדו  כולם  סערה.  הקהל  דעת 

ממשלת הוד מלכותו. הצילומים שפורסמו בעיתונות והמאמרים שתארו את 

כשבוע  ארך  אקסודוס  של  מסעה  אמנם  עולמית.  תהודה  יצרו  המתרחש, 

לאין  גדולה  חשיבות  בעלי  היו  והשלכותיו  המוסרית  משמעותו  אך  בלבד 

לארץ,  לעלות  הזכות  על  ומאבקם  השואה,  שרידי  הפליטים  בעיית  ערוך. 

קבלו כותרות עולמיות, והפכו לסוגיה בינלאומית. 



114115 חיים חדשיםספור חייו של דוד בש

אך הדבר לא השפיע על המדיניות הבריטית. הורדנו לבטן האוניה והרגשנו 

ונוצר מחנק  גדולה  כחיות בכלוב. התנאים היו מחפירים: הצפיפות הייתה 

נורא. מיטות לא היו ונאלצנו לשכב על הרצפה הקשה. אפילו למעט פרטיות 

אנושית לא זכינו. התנאים הסניטריים היו גרועים וגרמו סבל קשה. גם מזון 

חלקו במשורה. נאמר לנו שפנינו מועדות לקפריסין, מרחק נסיעה של יום 

אחד. 

אך כעבור יומיים, משהתארך המסע, הבנו שאנו נלקחים חזרה לכיוון אירופה. 

ואכן, לאחר כשבועיים של  יצאנו.  חזרה לעבר האדמה המקוללת שממנה 

נסיעה בתנאים קשים אלה, בהם התנדנדה ספינתנו על גלי הים, הגענו חזרה 

לנמל פורט דה בוק בדרום צרפת, למקום ממנו זכינו לצאת לפני זמן קצר.

האנגלים הורו לנו לרדת מהאוניות, אך אנו לא נשמענו לפקודה זו. בעקבות 

כך דרשו הבריטים מהממשל הצרפתי לדאוג להורידנו בכפיה מן האוניות. 

הצרפתים לא שתפו פעולה עם דרישה זו, אך הודיעו שכל מי שירד מרצונו 

בחופי צרפת יתקבל ברצון במדינה. אחד משרי הממשלה הצרפתית ופמליה 

גדולה איתו, עלו לאוניתנו. הוא נאם בפנינו ואמר דברי חיזוק ועידוד, וחזר 

מהאוניה  מרצונו  לרדת  יוכל  שמעוניין  מי  שכל  צרפת  ממשלת  עמדת  על 

ויתקבל בברכה על ידי העם הצרפתי. 

הכריז  הוא  ההגנה.  מטעם  שליח  בה  שישב  סירה  בנמל  הופיעה  לפתע 

ברמקול ביידיש ובעברית: “לא לרדת מהאוניה! להישאר על הסיפון!” הכרזה 

את  ושרנו  הסיפון  על  ניצבנו  כולנו  גאוותנו.  את  ועוררה  אותנו  חיזקה  זו 

המנון “התקווה” בהתרגשות. מחווה זו הייתה מכוונת גם לצרפתים דורשי 

וגם לאנגלים חורשי רעתנו. מטרתה להבהיר עד מה נחרצים אנו  טובתנו, 

ואכן,  ישראל.  מחופי  אחד  שאינו  חוף  בשום  מרצוננו  נרד  שלא  בעמדתנו 

בגבורה מול הלחצים  נוסעי האוניה עמדו  כל  וזקנים,  מלבד מספר חולים 

שהופעלו עליהם ונשארו על סיפון האוניה. 

יהודי צרפת עודדו אותנו ושלחו לנו אוכל. אך חלקנו ערכנו שביתת רעב כדי 

לעורר את דעת הקהל העולמית לטובתנו וללחוץ על ממשלת בריטניה. זו 

המשיכה בעקשנות לדרוש שנתפנה מן האוניה. למרות זאת הם נוכחו לדעת 

שאנו עקשנים מהם, וכעבור שלושה שבועות הוחלט להפנות את אוניתנו 

להמבורג שבגרמניה. 

ימי קיץ  נורא. הימים היו  וחום  כפי שספרתי, בבטן האוניה שררו צפיפות 

והבנות  ובגופיות.  קצרים  בבגדים  הילכו  רבים  אנשים  כך  עקב  לוהטים. 

מקבוצת השומר הצעיר התהלכו בלבוש קצר וחושפני. כך נוצרה בעיה של 

צניעות, וביתר שאת התלבטנו כאשר רצינו להתפלל. לכן העדפתי לבלות 

מיטלטלות  כשרגליי  הסיפון  קצה  על  לשבת  נהגתי  הסיפון.  על  זמני  את 

ונהניתי מהמראות שנפרשו לעיניי. תמונת הנוף המרשימה  מחוץ לאוניה, 

ביותר זכורה לי ממיצר גיברלטר, שם האוניה עוברת קרוב לעמודי הרקולס 

יומיים.  – הרים גבוהים ונישאים שמזדקרים מחוף ספרד. שם עגּנוֹ במשך 

בהתעכבנו שם, זכורה לי אפיזודה משעשעת שבה חייל ספרדי שעמד בחוף 

ראה את אופן ישיבתי, וסימן לי שאזהר. בלצון, חרצתי לו לשון, והוא השיב 

בחיוך ושרבב גם כן את לשונו כלפי. 
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כעבור שלושה שבועות של הפלגה שבהן הקפנו את אירופה מצידה המערבי 

הגענו דרך תעלת לה-מנש לנמל המבורג שבגרמניה. היה זה בתחילת חודש 

ספטמבר. כאן חזר התרחיש על עצמו: האנגלים דרשו מאיתנו לרדת, ואנו 

סרבנו. אך כאן, שלא כמו בצרפת, היו האנגלים במגרש שלהם, בשטח שכבשו 

בנות הברית. ועל כן הופעל שוב הצבא הבריטי המלכותי נגד האויב – שרידי 

השואה. החיילים היו מצוידים בקסדות, אלות, כלי ירייה והיו מוכנים לקרב. 

בליווי מכות והתזת זרנוקי מים ירדו לבטן האוניה והחלו לפנות בכוח את 

הפליטים. זוג חיילים בריטיים תפסו אותי והורידו אותי מהאוניה. כך עשו 

לכל שאר הצעירים שחלקם התנגדו בצורה אקטיבית להעברתם לחוף. 

קבוצות קבוצות העלו אותנו על משאיות והובלנו למחנה בעיר פפנדורף. 

הרגשתי הייתה נוראה. אלה האנגלים שבעת שחרור מחנה ברגן בלזן נדמו 

לגרמנים.  בדומה  כלפי  מתנהגים  הם  עכשיו  הרי  גאולה?  כמלאכי  בעיניי 

ומחזירים  מזון,  מונעים  ובאלימות,  בעוינות  מתייחסים  אויב,  בי  רואים 

אותי למחנה? בעיקר גברה תחושת חוסר האונים והאכזבה על כך שלאחר 

אדמה  לאותה  חזרתי  וקורבנות,  מאבקים  מאמצים,  של  תמימים  חודשיים 

ארורה. 

שוב בגרמניה

בתחושת נבגדות ובמצב רוח קשה נכנסנו למחנה אוהלים גדול. הימים היו 

האווירה  למצב.  התרגלנו  אט-אט  תש”ח.  השנה  ראש  ערב  הסליחות,  ימי 

השתפרה, ואנו צפינו בתקווה לעבר השנה החדשה העומדת בפתחנו. אוהל 

גדול הוכשר כבית כנסת, ובו התנהלו התפילות כסדרם. בימים האלה ובימים 

שאחריהם ביקרו אותנו אישים רבים, שליחי ההגנה מארץ ישראל שסייעו 

בניהול המחנה, ורבנים ממקומות שונים שדרשו בפנינו ואמרו דברי חיזוק. 

הרבנים  אחד  של  דרשתו  באמצע  מביך:  מקרה  לנו  קרה  הפעמים  באחת 

צעירים  קבוצת  הייתה  זה  באוהל  סמוך.  מאוהל  רמה  שירה  קול  שמענו 

וצעירות מקבוצת “השומר הצעיר”. הם התכוונו לעשות לנו מחווה ושרו לנו 

מספר שירים “דתיים” שהכירו, וקול שירת הנשים נישא עד לאוהלנו. הרב 

נבוכים, עד שאחד מאיתנו  ולא המשיך בדרשתו. הרגשנו  אוזניו  אטם את 

הסביר לחברינו מהחדר הסמוך שרצוי שינמיכו את קולם, ואז המשיך הרב 

בדבריו.

במשך הזמן עזבו הבריטים את המחנה, ואנחנו לקחנו את האחריות וניהול 

העניינים לידינו, בחסות ההגנה. קבלנו מוצרי מזון, ואחת מאיתנו, בחורה 

נמרצת וסמכותית ששמה ריבצ’ו קליין )לימים, רבקה סגל( הייתה אחראית 

על הכשרות ועל הכנת הארוחות. היה לה נסיון בכך עוד מזמן שהותנו על 

את  וארגנה  ואחראית  רצינית  בחורה  הייתה  ריבצ’ו  פארק.  רנימיד  האוניה 

הארוחות יחד עם מספר בנות. בעוד הן היו עסוקות במטבח, המתינו שאר 

תוססים  צעירים  היינו  ולאכול.  להתיישב  רשות  לקבלת  והבחורים  הבנות 

ומדי פעם חמדנו לצון. יום אחד נטלתי ידיי והתיישבתי ליד השולחן לפני 

הינתן האישור. ריבצ’ו פנתה אלי בכעס, אך אני לא יכולתי לענות לה, כי עדיין 

לא ברכתי על הפת, והבטתי בה שותק. כעסה גבר: “אתה חצוף! גם מתיישב 

ללא רשות, וגם שותק בעזות מצח!”. כאשר כבר יכולתי לדבר אמרתי לה: 

“אין משיחין בשעת הסעודה”. אמרה זו הפכה להיות המוטו שלנו בכל פעם 

שהתבדחנו ורצינו להתקומם נגד המשמעת הקבוצתית.
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אני, פליט מלחמה,  ידי.  ובהתלהבות הרמתי  לארץ. מי מוכן?” בהתרגשות 

אוד מוצל מאש, חייב לתרום מכוחי ומאוני למען הגנת העם. ומי יודע אם 

לא לעת כזאת הגעתי עד הלום?

רבים רבים אחרים הרימו גם הם את ידם. השליחים רשמו את כל הצעירים 

שהביעו את הסכמתם. גם המבוגרים גילו רצון עז להתנדב, אך דחו אותם 

בעדינות. גיוס זה של צעירים פליטים, עוד לפני עלייתם, נקרא ‘גח”ל’ )גיוס 

חוץ לארץ(.

ארגנו גם שעורים וקצת חיי תרבות. מדי פעם נערכו טקסים ומצעדי הפגנה 

בארץ  המנדט  ולשלטון  מלכותו  הוד  לממשלת  קיומנו  את  להזכיר  כדי 

ישראל. ואכן באותו זמן החלו להגיע מדי פעם אישורי עליה לארץ. החלטנו 

שהראשונים שיעלו יהיו משפחת פרידלנד, והאחרים יעלו עפ”י גורל. וכך 

מדי זמן עזבו כמה מחברי הקבוצה. 

בהגיעם לארץ התיישבו חברי הקבוצה ברמת הדר ליד כפר סבא וחיו חיי 

אוסטר.  צבי  היה  הקבוצה  מנהל  ישראל”.  “נצח  קראו  זו  לקבוצה  קבוצה. 

הוא שימש לצעירים כאב, דאג לכולם, והיווה כתובת לכל בעיה והתלבטות. 

החברים עבדו בעיקר בקטיף תפוזים בפרדסי הסביבה, וגם – הידד! למדו 

מתחת  לצעירים  ניתנה  ללמוד  הזכות  ועוד.  מולדת  תנ”ך,  חשבון,  עברית, 

לגיל שמונה עשרה. כמעט כל חברי הקבוצה למדו לפני המלחמה רק שנים 

גילם  וצמאים ללמוד. לכן שינו מספר חברים את  ידע  והיו תאבי  ספורות, 

והצהירו שהם צעירים יותר. כך יכלו להשלים את השכלתם. 

אך אני שהיתי עדיין באירופה ושם שמעתי על החלטת האו”ם לחלק את ארץ 

ישראל, ועל מלחמת העצמאות שפרצה בארץ כתוצאה מכך. למחננו הגיעו 

שליחים מארץ ישראל. התאספנו בסקרנות לשמוע את דבריהם. הם ספרו 

ומתוגברות  בנשק  מצוידות  הערביות,  הכנופיות  בארץ.  הקשה  המצב  על 

באנשים מארצות ערב, פתחו בהתקפות בכל רחבי הארץ ופרעו בישוב הקטן 

בארץ ישראל. 

בצעירים  צורך  “יש  בפאתוס:  והסבירו  רגשותינו  על  פרטו  השליחים 

יגיעו  ויצטרפו למלחמה מהרגע שבו  ובצעירות שיתגייסו לצבא הישראלי 
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בזמן ההמתנה להפלגה השניה. מימין ישראל שפיצר, מוטי פרידלנד, חנוך 

צינוירט, ברלה ויס, אני, מאיר פרידלנד. צרפת, 1947. 

קבוצת הבנות בזמן ההמתנה להפלגה השניה. 

טובי ראשונה מימין, הינדו, רותקה, לילקה, הלה, ריבצ'ו, פייגו.

צרפת 1947.
תעודה - יציאת אירופה תש"ז

תמונה זו צולמה על סיפון אקסודוס. 

מימין טובי. הראש משמאל למטה של פייגו.
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העליה לארץ והשרות בצה”ל

סוף סוף הגיע זמני וקבלתי גם אני אישור עליה לארץ. יחד עם חברים נסעתי 

ברכבת שוב לדרום צרפת, ובאחד הנמלים עלינו על האוניה “טרנסילבניה”. 

המסע הזה, נסיעתי השנייה לארץ ישראל, התחיל בערב פסח תש”ח והסתיים 

וקיבלו  בבטחה  ירדתי  הפעם  החג.  במוצאי  חיפה  בחוף  הנרגשת  בירידתי 

גוייסתי  נציגי הצבא הישראלי הצעיר, שהרי  לי  חיכו  אותי בשמחה. בנמל 

בעל  שאני  הידיעה  את  קבלתי  רבה  ובגאווה  בדיקות,  עברתי  בחו”ל.  כבר 

פרופיל 97. בתהליך החיול נשאלתי סדרת שאלות. אחת מהן הייתה בלתי 

נעימה: “האם יש לך משפחה, קרובים או מכרים- מישהו שנוכל להודיע לו 

מה עלה בגורלך אם יקרה לך משהו במלחמה?” 

משהו.  לי  יקרה  אם  אכפת  יהיה  למי  בארץ!  בודד  אני  הרי  קשה.  שאלה 

בקבוצת  חבר  שהיה  טיפנברון  מאיר  של  שמו  את  מסרתי  מחשבה  לאחר 

“נצח ישראל”, וגם את שמו של דודי משה מברדיוב. למרבה המזל הצבא לא 

הוצרך לעשות שימוש במידע זה.

לקיבוץ  עוד שמונה חברים צפונה  נלקחתי עם  מיד לאחר שקבלתי מדים 

להשתמש  כיצד  קצרה  הדגמה  לאחר  הצעיר.  השומר  של  קיבוץ  מענית, 

האיזור.  ביישובי  לשמירה  כתגבורת  אותי  הציבו  אימונים,  וללא  ברובה, 

בקיבוץ מענית היו לי קשיים רבים בגלל היותי דתי. התנהגותם של האנשים 

וצורת לבושם היו זרים לי וצרמו לעיניי. 

היה כשר. לאחר  לא  וכמובן שהאוכל  במנין,  הייתה אפשרות להתפלל  לא 

שהתלוננתי על כך העבירו אותי, עם עוד חייל דתי אחר, לישוב סמוך, לכפר 

פינס. כמובן שמבחינה דתית הרגשתי שם טוב יותר, אך דווקא שם, בישוב 

הדתי, היו אנשים שלעגו לי על פאותיי הארוכות. ואז... גזרתי אותם. 

רגמים  לפלוגת  אותי  ספחו  בנתניה.  למחנה  עברנו  שבועות  מספר  לאחר 

אימונים,  עברנו  אלכסנדרוני.  בחטיבת  כבד  נשק   34 מגדוד  חלק  שהייתה 

ואיישנו את קו העימות באזור טול-כרם ג’נין.

לאחר מכן עברה פלוגתנו דרומה, לאזור פלוג’ה. )ליד קרית גת של היום(. שם 

התבסס הצבא המצרי בפיקודו של גמאל עאבד אל נאצר )שהיה לימים נשיא 

מצרים(. במשך תקופה ארוכה נערכו במקום קרבות קשים, אך המצרים לא 

נכנעו.

אחת הפלוגות שלחמה באזור הייתה “הפלוגה הדתית”. כל חייליה היו דתיים, 

וביניהם היו גם חברים שהכרתי עוד באקסודוס. ביקשתי משלטונות הצבא 

שוב  וביקשתי  שהתעקשתי  מכיוון  בסירוב.  ונתקלתי  זו,  לפלוגה  לעבור 

התקבלה לבסוף הסכמה להעבירני לפלוגה הדתית. בשמחה גדולה נסעתי 

לנתניה למטה החטיבה, כדי לסדר את העברתי בצורה רשמית. 

לאנשיה,  נקשרתי  שאמנם  הקודמת,  מפלוגתי  נפרדתי  ובלבי  שם,  ישבתי 

אך הפערים הדתיים בינינו הפריעו לי מאוד. לפתע קראו בשמי. התרגשתי, 

חשבתי שהנה סוף סוף אקבל את האישור. אך לאכזבתי הודיעו לי: “ישנו 

מצב חרום באזור פלוג’ה, התקבלה פקודה שעליך לחזור לגדוד הרגמים 34".

הלחימה.  להמשך  דרומה,  חזרה  בדרכי  התנהלתי  קשה  אכזבה  בהרגשת 

הצבא  עיקשת.  במלחמה  והמשיכו  ברגשותיי,  התחשבו  לא  האויב  כוחות 
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המצרי היה נצור ומכותר מסביב על ידי צבא ישראלי, והיה נתון במצב שאנו 

כינינו אותו: “כיס פלוג’ה”, אך עוצמת לחימתו לא פחתה.

לילה אחד עמדתי במשמרת עם חבר ושוחחנו בלחש, כאשר ראשינו רכונים 

במרחק של כחצי מטר בינינו. שמענו את שריקות הכדורים שנורו לעברנו, 

וכפסע  ביעף,  בין הראשים שלנו  עבר  לפתע אחד מהכדורים  והשתופפנו. 

היה בינו ובינינו. ב”ה הכדור המשיך בדרכו ולא פגע בנו.

באחד מקרבות אלה, שהיו בתקופת חנוכה תש”ט, כל חיילי הפלוגה הדתית 

נהרגו על ידי המצרים בקרב עקוב מדם. בין ההרוגים היו שני חברי, אביגדור 

מן  ברדתם  מיד  לארץ.  איתי  ועלו  מהשואה,  אש  שרידי  שנשארו  ופישל, 

האוניה התגייסו לצבא הישראלי, והקריבו עצמם למען עם ישראל. יהי זכרם 

ברוך.

להצטרף  רצוני  את  סיכל  הרב  שבחסדו  לה’,  הודיתי  וצערי  אבלי  כל  עם 

לפלוגה הדתית.

לאחר מקרה זה, נכנסו כוחות האו”ם לאזור, ובתיווכם יצא כל הצבא המצרי 

על נשקו וציודו מ”הכיס”, שבו היה נצור, ושב לארצו.

שחרור  בקרבות  השתתפה  פלוגתנו  שלי.  הצבאית  בקריירה  המשכתי  אני 

ברחבי הדרום והנגב. לחמנו באזור בית ג’וברין וחברון. אחר כך שהינו תקופה 

ליד מצדה ועין גדי. שם קיבלנו הוראה להדרים לכיוון אילת. תשתית הדרכים 

הייתה ירודה ומשובשת, לכן הפלגנו בסירות בים המלח עד לסדום. ממקום 

זה המשכנו דרומה בדרכים לא דרכים ועברנו דרך הפיתולים המסוכנים של 

נתנו  לא  חיינו,  זו תקופה קשה. האוהלים שבהם  הייתה  מעלה העקרבים. 

מחסה מפני החום המדברי וסופות החול. גם מזון ושתייה היו במשורה, הם 

ידי מטוסי אספקה. כדי להעשיר את התפריט, החיילים  הוצנחו אלינו על 

תפסו מידי פעם עז או כבש שהיו שייכים לבדואים שבסביבה, וערכו כרה 

מבשרם.

הפקודות הצבאיות לא איפשרו חופשות. הצבא היה כל הזמן נתון במלחמה 

מצד אחד, ובבניה והתארגנות והקמת יחידות חדשות מהצד השני. אך בערב 

אחד  כל  בלב  רב.  מתח  שרר  הביתה.  יצא  מי  הגרלה  ערכו  העצמאות  יום 

וליהנות ממנעמי החיים בבית.  לזמן מה  הייתה כמיהה עצומה להשתחרר 

סוף  סוף  לדרך.  ויצאתי  התארגנתי  מיד  בגורל.  עליתי  ושמחתי  להפתעתי 

עלטה  שררה  מסביב  אביב.  בתל  המרכזית  לתחנה  הגעתי  הליל  בחצות 

והתחבורה כבר שבתה. הבטתי כה וכה והתלבטתי כיצד להעביר את שעות 

ושקעתי  מהם  לאחד  נכנסתי  ואני  בחניון,  חנו  אוטובוסים  מספר  הלילה. 

בתרדמה. עם אור ראשון התעוררתי ושמתי פעמי לבית משפחת פרידלנד. 

היה  ביתם  לארץ.  לעליה  בהמתנה  בצרפת  בקבוצתינו  היו  ילדיהם  כזכור, 

פתוח בפנינו תמיד, והם קיבלו במאור פנים כל אחד מחברי הקבוצה שנקלע 

לביתם. באותו בוקר נקשתי על דלתם בשעה די מוקדמת. את הדלת פתח 

לפנים  נסוג  והוא  בהלה  אותו  תקפה  במדים  חייל  בראותו  המשפחה.  אבי 

החדר בפחד וידיו על ליבו. מיד התחלתי לשוחח אתו באידיש והסברתי מי 

אני. הוא נרגע וזכיתי לאירוח נעים. ביליתי את היום בקבוצת נצח ישראל, 

ואחר הצהרים חזרתי לפלוגה.

בתהליך הרכבת יחידת הצנחנים פנו אלי, להצטרף ליחידה זו. אני סירבתי. 

חשבתי לעצמי שאם ייגזר גורלי, ואפגע על ידי כדור, רצוי שזה יקרה כאשר 
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ליחידת  העבירוני  כך  עקב  וארץ...  שמיים  בין  תלוי  ולא  האדמה,  על  אני 

משמר הגבול, שהוקמה אז. לקחתי חלק באימונים קשים שבסופם הוצבתי 

לשרת באזור עפולה.

מכיוון  מהצבא.  להשתחרר  זמני  הגיע  שרות,  חודשי  עשר  תשעה  לאחר 

אותי  לשכנע  ניסו  שירותי.  על  לוותר  רצה  לא  הצבא  טוב,  חייל  שהייתי 

לחתום על שרות קבע לשנה, ולעבור בזמן הזה קורס חובשים. לא נעתרתי 

להצעה המפתה הזו. העדפתי להשתחרר ולעבור לחיים אזרחיים בקבוצת 

“נצח ישראל” ליד כפר סבא. שם בעצם היה ביתי: לשם הייתי יוצא לשבתות 

וחופשות מהצבא, וכל חבריי היו שם.

יש לציין שככל שקשה להיות היום חייל דתי, בזמני הדבר היה קשה לאין 

חול.  כביום  בשבת  נעשתה  והפעילות  כשרים,  היו  לא  המטבחים  ערוך. 

כדוגמה קטנה אציין את בעיית הגילוח. לא התגלחתי בתער כפי שעשו כל 

חברי, אלא השתמשתי במשחת “משעי”. המשחה צרבה את העור והפיצה 

לכך הפעולה ארכה  בנוסף  כל הסובבים.  עלי  כך כעסו  ובעקבות  רע,  ריח 

זמן רב יותר מתגלחת רגילה. רק כאשר מונה הרב גורן לרב הצבאי הראשי 

התקבלו תקנות להסדרת ענייני הדת. המטבחים הוכשרו, ופורסמו הוראות 

אלו  כללים  התקבלו  לא  בתחילה  בשבתות.  לעשות  אסור  ומה  מותר  מה 

בקלות, והמפקדים עקפו את תקנות הרבנות הצבאית. אני נפגעתי מכך לא 

פעם. באחת הפעמים פניתי לקצין התרבות, להתלונן על פעילות שלדעתי 

אסור היה לקיימה בשבת, אך הוא לא שעה לדבריי. 

לכן נסעתי לנתניה, ונפגשתי עם רב העיר, הרב ורנר. הוא היה אדם פעיל 

ואכפתי, ושמע אותי בקשב רב. בו במקום התקשר טלפונית למפקד המחנה, 

הקריא לו את תקנות הרבנות הראשית, והבהיר לו את חובתו לציית לפקודות 

אלו. ואכן, למחרת בשעת המסדר, התנצל המפקד והסביר מה היו שיקוליו, 

בעת שפקד לבצע פעילות בניגוד לתקנות. בעקבות כך הופסקו המסדרים 

שנערכו בשבת, ובוטלו הוראות שלא היה להם קשר ישיר לפעילות מבצעית.

אירוסיי עם טּוּבי

גיוס  לקריאת  בכוננות  הייתי  עדיין  מהצבא.  השתחררתי   1949 שנת  בסוף 

היכרתי  שכבר  החברים  עם  יחד  ישראל”  “נצח  בקבוצת  חייתי  אך  חוזרת, 

התפוזים  בקטיף  וגם  האזור,  יישובי  על  בשמירה  עבדתי  קודם.  אותם 

בפרדסי הסביבה. מנהלינו, צבי אוסטר, היה לנו כאב. הוא דאג לכל הצעירים 

ייחס  צבי  מקצוע.  ללימודי  לשלוח  דאג  חלקנו  ואת  לקבוצה,  שהשתייכו 

חשיבות רבה לכך שכל אחד ימצא את בת זוגו ויבנה את ביתו, וראה בהצעת 

חברי  כל  של  והיועץ  הקשבת  האוזן  היה  הוא  מתפקידיו.  חלק  שידוכים 

הקבוצה.

הלברשטאם,  פייגו  גם  היו  בקבוצה  נפשי.  שאהבה  את  מצאתי  אני  גם 

אותה פגשתי כבר בברדיוב, ואחותה טּוּבי. דרכינו הצטלבו בצרפת, כאשר 

הצטרפתי לקבוצה בפליסאן, ועכשיו ראיתי אותן בכל פעם שבאתי לחופשה 

כבר  אני  גם  התחתנו.  מספר  וזוגות  התארסו,  כבר  מחבריי  כמה  מהצבא. 

חשבתי על עתידי. יום אחד פנה אליי חבר וביקש ממני שאשדך בינו ובין 

טובי. היא לא נענתה להצעה זו, אך כתוצאה מכך החילונו שנינו להיפגש, 



128129 חיים חדשיםספור חייו של דוד בש

ומצאנו חן האחד בעיני חברתו. במהרה הוכרנו כזוג רשמי. את הקשר בינינו 

מיסד צבי אוסטר. הוא החליט לחגוג לנו מסיבת אירוסין רשמית. 

לכבוד האירוע הזמינה טובי שמלה אצל התופרת ביפו. ביום האירוסין נסענו 

העירה כדי לקחת את השמלה. אך זו- שוד ושבר! לא הייתה מוכנה עדיין! מה 

עושים? טובי מצאה פיתרון. נכנסנו לחנות בגדי נשים, והיא מדדה חצאית 

יפה וחולצה לבנה. הבגדים הלמו אותה מאוד, אך היה צורך בתיקון קטן, לכן 

התעכבנו עוד שעה קלה בתל אביב, בזמן ההמתנה הלכנו להצטלם ב”פוטו”. 

שעות  בינתיים  תואמת.  ומגבעת  חומה  יפה  חליפה  לעצמי  קניתי  אני  גם 

אחר הצהריים הגיעו, והיום החל לרדת. סוף סוף עשינו את דרכינו בחזרה, 

עם הבגדים החגיגיים בידינו. כשהגענו בשעות הערב, השולחנות כבר היו 

ערוכים, והאורחים- חברים וקרובים, כבר ישבו שם וציפו לבואנו. הרגשתנו 

בקול לפשר  ותהו  זרקו לעברנו הערות  נעימה. חלק מהחברים  לא  הייתה 

איחורנו. אך בסופו של דבר, שמחו כולם בשמחתנו.

צבי אוסטר לחש על אוזני שנהוג לקנות מתנה לכלה. לאחר התייעצות עם 

מאד  שמחה  טובי  יפה.  זהב  צמיד  וקניתי  כסף  לויתי  ניסיון,  בעלי  חברים 

קצרה.  תקופה  לאחר  אבד  הצמיד  לצערנו,  החדש.  בתכשיט  והתהדרה 

השקענו מאמצים רבים בחיפוש האבדה, אך זו לא נמצאה.

בתקופה זו עלתה חייטשו אחותי ארצה. היא ובעלה נחמיה פרידמן עם שני 

ילדיהם גיטה וגרשון- יעקב, התגוררו במעון עולים בצפת. יום אחד נסעתי 

עם טובי לביקור אצלם. נסיעה לצפת ארכה כחצי יום, ולכן הקדשנו לביקור 

חייטשו  רבה.  בשמחה  פנינו  את  קיבלו  פרידמן  משפחת  יומיים-שלושה. 

נפגשו  הן  בהתרגשות.  חברתה  כתף  על  אחת  ונפלו  בזו  זו  התבוננו  וטובי 

והיא  נקרעה,  בשנות הזעם בדרך למחנה עבודה כאשר שמלתה של טובי 

רכשה מחייטשו חוט ומחט תמורת שתי מנות לחם. עכשיו שמחו להיפגש 

שנית כגיסות. הבית היה קטן אך בכל זאת היה מקום גם לאורחים. בלילה 

ישנו בזוגות: נחמיה ואני במיטה אחת, וחייטשו וטובי במיטה השנייה.
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נישואים ומגורים ביסודות

כך  ולקבל לשם  יישוב,  לייסד  רצינו  דיונים על המשך הדרך.  היו  בקבוצה 

משבצת קרקע מהמדינה. משום מה הדבר לא יצא אל הפועל, ואז החליטו 

קוממיות,  למושב  פנו  מאיתנו  חלק  קיימים.  ליישובים  להצטרף  החברים 

שהינו מושב עובדים חרדי ומשתייך לאגודת ישראל. מספר זוגות עברו לגור 

במסגרת  להיקלט  העדיפו  אנחנו,  וביניהם  האנשים,  שאר  שונות.  בערים 

על  לכן.  קודם  שנים  מספר  הקרקע  על  שעלתה  ליסודות,  ופנו  קיבוצית, 

כדי  רכוש כלשהו  היה עלינו להביא  יסודות,  פי הסכם שערכנו עם קיבוץ 

שנחשב כשותפים. מה היה הרכוש שהוספנו ליסודות? ריהוט דל ששמש 

אותנו בקבוצת נצח ישראל ו...פרה. ביום המעבר העמסנו את כל הכבודה, 

ונסענו למקומנו החדש. איך הגיעה הפרה? לא  מלבד הפרה, על משאית, 

זכור לי.

ביסודות היו מספר זוגות נשואים, וכמה רווקים ורווקות שהתגוררו במגורי 

ביניהם.  היינו  מאורס,  זוג  אז  שהיינו  אנו,  נפרדים.  באגפים  כמובן  הנוער, 

גם פייגו אחותה התאומה של טובי, וחתנה מנחם בריקמן הצטרפו לקבוץ 

יסודות. הם נישאו ביסודות בחודש אדר תשי”א.

ואני  כמנהלת חשבונות  טובי  בעבודה.  ושובצנו  כחברי הקבוצה  התקבלנו 

בעבודות חשמל. בזמן זה התכוננו לחתונה. מקרובים בחו”ל קבלנו במתנה 

סכום כסף שאיפשר לנו לרכוש רהיטים. צבי אוסטר הלווה לי שלוש לירות 

כדי לקנות טבעת נישואין. קרובים אחרים נתנו לנו מאה)!( לירות כמתנת 

חתונה. בסכום זה נסענו אחרי החתונה למספר ימים לירח דבש בתל אביב.

נישאנו בתאריך י”ז בסיון תשי”א. החתונה נערכה בחדר האוכל של הקיבוץ. 

והונהג  גדול במצרכי אוכל,  זו הייתה תקופת ה”צנע”. היה מחסור  תקופה 

קיצוב במזון. האחראית על המטבח דאגה להקציב לצורך מסיבת החתונה 

מספר עופות, ונערכה סעודת פאר. תזמורת לא הייתה, אך השמחה הייתה 

גדולה.

התגוררה  השני  בחדר  חדרים.  שני  בן  בצריף  חדר  היה  חלומותינו”  “בית 

משפחת שלום ורחל פריד. בחזית הצריף הייתה מבואה משותפת שחולקה 

לשניים, והוסבה לשני מטבחונים. השירותים היו בחצר. התנאים בצריף לא 

היו קלים. בקיץ שרר בצריף חום נורא, ובחורף קפאנו. רמשים שונים חדרו 

לתוך חדרנו. לילה אחד בשכבי במיטה עקץ אותי עקרב שהסתתר בשמיכתי.

כעבור כשנה הושלם אושרנו. בתאריך ז’ בניסן תשי”ב נולדה בחסדי ה’ בתנו 

הבכורה חיה רבקה. )היא נולדה בבית היולדות ברחובות, שבבנייניו שוכנת 

היום ישיבת מאור התלמוד(. לפני חזרתה של טובי הביתה עם האוצר החדש, 

באה חייטשו לסדר את הבית לכבודן. היא פרשה את השמיכות לאיוורור, 

הנחש  את  ניערה  היא  בתושייה  כרוך בשמיכה.  היה  נחש  לאחור.  ונבעתה 

החדשה  הדיירת  והתינוקת.  היולדת  לקראת  בהכנות  והמשיכה  החוצה, 

נכנסה לצריף והפכה אותו לקן חמים. 

השנייה.  בתנו  לנו  נולדה  תשי”ג  תמוז  י’  בתאריך  התרחבנו:  כשנה  לאחר 

ויקרא שמה בישראל טובה גיטל. כחודש לאחר מכן עברנו לבית אבן “גדול” 

בן שני חדרים, מטבח ומקלחת, ומסביבו חצר גדולה. פה נולדו לנו במשך 

השנים שלושת ילדינו הנוספים: רחל פרידה, גרשון יעקב ויהודה אריה.
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יד ושם

ברצוני לפרט את שמותיהם של קרובי משפחתי, כדי שיישאר זכרם לדורות 

הבאים.

משפחת אבי

*סבא אברהם הערש בש ז”ל, נפטר לפני השואה.

*סבתא שינדל בש הי”ד. התגוררה בהורינטש. 

*דוד בש הי”ד,ואשתו אטיה הי”ד.                                     

  בנם גרשון יעקב עלה אחרי המלחמה לארץ. התגורר בחיפה.                        

*אבי גרשון יעקב הי”ד.

*גולדע הי”ד, ובעלה מרדכי מרקוביץ הי”ד. 

  התגוררו בהורינטש.                                      

  בתם רחל רוט עלתה ארצה והתגוררה בבית גמליאל.                           

  בניהם דודי ואברום הערש, היגרו לארה”ב.                                   

  בנם איציק הי”ד.

*בילא הי”ד, ובעלה אייזיק הי”ד. התגוררו בהורינטש.                        

  ילדיהם: אברום הי”ד, אלתר אליה הי”ד והניה הי”ד.                         

  בתם שוריקו חזרה אחרי המלחמה להתגורר בהורינטש.

*בת הי”ד שנישאה לאיינהורן הי”ד.

  בנם מוטי איינהורן עלה לארץ והתגורר בחיפה.

  בנם הערשי היגר לאמריקה.

*מוישה בש ואשתו מוריקו הי”ד. התגוררו בברדיוב.                          

  הדוד וילדיו אברהם הערש, יידעס, חייטשו ודודי, הגרו לארה”ב.

פייגו בריקמן ובעלה מנחם, בנו את ביתם מימין לביתנו. חייטשו ומשפחתה 

עברו גם הם לגור ביסודות ובנו את ביתם לשמאלנו. 

ובכשרונותיה  שבחוכמתה  טובי  עם  יחד  עשירים,  חיים  ביסודות  חיינו  כך 

ניהלה את הבית, גידלה וחינכה את הילדים, וגם עבדה כל העת במזכירות 

חיים  לחיות  והשתדלתי  בלב  עמוק  הצפנתי  הקשה  העבר  את  הישוב. 

שיגרתיים ונורמליים. לא סיפרתי לאיש על חלום סיוטים שלא הרפה ממני 

לפינה  מפינה  בבעתה  וקופץ  גג  בעליית  אני מתחבא  בחלום  מאז השואה. 

כדי להתחמק מכדורים שנורים לעברי. רק לאחר שנים רבות של שמחות 

חיי  של  שנים  לאחר  חלקנו,  מנת  שהיו  והצלחות  התמודדויות  וקשיים, 

משפחה עבודה ולימוד, השתחררתי בחסדי השם מחלום זה. נראה שפצעי 

העלה ארוכה.

אני מודה לה’ שרוממני משערי מוות. בניסים ונפלאות כיוון את דרכי וזיכני 

לעלות לארץ ישראל ולקחת חלק בהגנתה ובבנייתה. 

בחסדו הרב הקמתי משפחה גדולה הכוללת נכדים ונינים, כן ירבו. תשובה 

ניצחת לכוונתם הזדונית של הצוררים.
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משפחת אמי   

*סבא אברהם יעקב ויזל ז”ל, וסבתא חיה ז”ל. נפטרו לפני המלחמה.                   

*משה ויזל הי”ד, ואשתו שורה הי”ד. התגוררו בטרעבושאן.                       

  בנם הרצל, ואשתו מלכה הי”ד. 

  הרצל נישא בשנית ועלה לארץ. התגורר בבני ברק.

*בילא הי”ד, ובעלה שמואל לייב הי”ד. גרו באורשעווע שם שימש כרב.

  היה להם בן, הי”ד.

*מחלה הי”ד, ובעלה לייב וועג הי”ד. הוא היה רב בשארקוזאוילוג.                                          

  הם אימצו בן שעלה לארץ אחרי המלחמה. התגורר בבית גמליאל.

*רעכל הי”ד, ובעלה זלמן גדליה הי”ד. התגוררו באפשא.                       

  הוא היה אלמן אב לשישה ילדים הי”ד.

*שורה הי”ד, ובעלה אברום לייב ליבוביץ הי”ד. גרו בחוסט.                        

  ילדיהם: יענקל הי”ד, בילצו הי”ד, ייטע הי”ד.                               

  בנם אלתר שלוימה הגר לארה”ב.

*יענטע הי”ד, ובעלה נחמן איצקוביץ. גרו בהורינטש.                          

  בנם אברומי ז”ל נהרג בתאונה לפני המלחמה.                              

  דוד נחמן נישא בשנית ועלה לארץ. התגורר בבני ברק.

*אמי גיטל הי”ד

בן דודי גרשון בש. ברדיוב תש"ודוד משה בש, אחיו הצעיר של אבא

בת דודתי רוחי, בעלה משה רוט ובנה מוטי בן דודי - דוד בש
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בת דודתי איטה ליבוביץ הי"ד 

)משמאל( 

פעטער נחמן ואשתו לייטשה

בברדיוב תש"ו. 

משמאל מרדכי ברודי, אשתו יידעס 

)יהודית( בת דודתי, חייטשו, נחמיה 

וחייטשו בש - בת דודתי.

בצבא הגנה לישראל! אני הראשון מימין

עין גדי - על רקע ים המלח. אני עומד שני מימין 

פלוגתנו במעלה העקרבים. אני במכנסים הקצרים
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עוברים עם הרכוש מנצח ישראל ליסודות

צבי אוסטר עם צבי גולומב - 

הילד הראשון של קבוצת נצח ישראל

אנחנו מאורסים. 

תל אביב תשי"א

בחתונת ישראל שפיצר- אחרון חברנו מנצח ישראל. 

מימין לשמאל אני, עזריאל שורץ, משה בורנשטין, ישראל שפיצר, 

יחיאל טברסקי, מאיר טיפנברון, מנחם בריקמן.

שבע ברכות למנדל ופייגו. מימין נחמיה וחייטשו, 

משמאל דבורה ולייביש גולומב. אני וטובי עומדים.



140141 אלבום תמונותספור חייו של דוד בש

בחתונתנו 

הזמנה לחתונתינו

בדרך לחופה. מימין דודה לייטשה, חייטשו, בלומה חברה של טובי, טובי הכלה, 

הינדו פנט פרידלנד, פייגו, - הינדו רוזנברג. יושבים מקדימה גיטה וגרשון ילדיה 

של חייטשו

בחתונה. עומדים מימין בן דודי הרצל, גיטה, בן דודי מוטי אינהורן, בן דודי 

גרשון בש, פעטער נחמן, נחמיה, גרשון, ישראל הלברשטאם. יושבים מימין 

מנחם בריקמן, הרב דוד בן ציון קליין זצל, אני, הרב הולנדר 
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עם בתנו הבכורה רבקהלה

יסודות תשי"ב.

דודי )בש( ודודי )פרץ( - 

החשמלאים של יסודות

טּוּבי עם בנותנו טוֹבי, אוקי ורבקי

בנינו גרשון ויהודה

טרקטוריסט ביסודות.  מימין אני, חיים שלמה גוטליב, ברוך פריד

ביקורה של אחותי איטה ובעלה בארץ 1971. עומדים נחמיה, ארי, חייטשו, 

טובי, גרשון. יושבים גרשון, מרגלית, גיסי, איטה, אני ויהודה.
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חתונתה של גיטה, הבת של חייטשו

חתונתה של שרה, נכדתה הבכורה של חייטשו

צאצאינו

1. חיה-רבקה ואליעזר שליסל

  * ישי. ילדיו: חוה, שרה, יוסף, לאה.

  * מיכאל ושושן. ילדיהם: חנה, אלעזר-מנחם, אסתר, אברהם, לאה-ליבא,  

   שפרה, יוסף.

  * תהילה ויהודה ארדוט. ילדיהם: מעין, יעל, ענת, דוד, איתן, אביתר.

  * מאיר ואלישבע. ילדיהם: נתנאל-שלום, לאה-ליבא, חוה, אפרת, יהודית.

  * חמדה ויוסף-שמחה רובין. ילדיהם: תמר, נועה, יהודה, הודיה-רחל.

  * אורית.

  * עדנה.

  * אברהם-שמואל.

  * בנימין.

  * משה.

2. טובה ז”ל. )בש-חמוי(

  * מאי ואלי סימון. בתם גאיה.

  * יעל.

  * שמואל-יוסף ודורין.

3. רחל ודורון קהתי.

  * יערה.

  * חן.

  * עדי.
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4. גרשון-יעקב ורחל בש

  * יוסף-שמואל ונעמה. ילדיהם: אריאל, רוני.

  * עופרה.

  * אוהד וקארין. בנם עילי.

  * ענת ומרדכי יורמן. בתם רוז.

  * תמר.

  * יהונתן.

5. יהודה אריה ומרים בש

  * רעות.

  * עמית.

  * אסף.

משפחת שליסל אליעזר ורבקה

אני עם נכדיי בֵני שליסל. תש"ע
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ִבתי טובי וילדיה

משפחת רחל )אוקי( 

ודורון קהתי

משפחת יהודה ומירי בש

משפחת גרשון ורחל בש
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משפחתנו. קיץ תשס"ו: 

טּוּבי, גרשון, אני, יהודה, אוקי, רבקי, טוֹבי

עם הנינה רוז יורמןמאי ואלי סימון עם בתם גאיה

שלמי תודה

ביוגרפיות  לכתיבת  חוג  שנפתח  שמעתי  תש”ע(  )אדר  כשנתיים  לפני 

והחלטתי  בליבי,  קנתה שביתה  זו  ידיעה  שורק.  נחל  מ.א.  מממנת  שאותו 

שזו ההזדמנות לממש את מחשבתי לכתוב את סיפור חייו של אבא. במשך 

שנים ארוכות סיפורו של אבא היה נצור בליבו, ואף אנו, ילדיו, שמענו ממנו 

על  אותו  ולראיין  ממנו  לשמוע  הנכדים  ניסו  פעם  מדי  בלבד.  “רסיסים” 

מוצאותיו, אך מעולם נסיון זה לא התגבש לכדי סיפור מלא. על כן קפצתי 

על המציאה בשתי ידיים ונרשמתי. 

הסדנה היתה חוויה נעימה ומאלפת, והכרתי בה אנשים נחמדים ומוכשרים. 

חווינו יחד פגישות נהדרות ומחכימות, מלאות אוירת אחוה וחברות. אמנם 

לא הפכתי לסופרת, אך בזכות השתתפותי בחוג הצלחתי להוציא מתחת ידיי 

את הספר.

בזה אני רוצה להודות לאלי אסקוזידו ראש המועצה וליסכה אברג’ל, מנהלת 

המחלקה לשרותים חברתיים, על היוזמה והמימון.

לקשיש”,  יום  “מרכז  את  לב  ברוחב  לרשותנו  שהעמידה  קליין  ליהודית 

שישמש אכסניה לקבוצתנו.

כמובן לאמוץ שורק שהנחה את החוג בצורה מיוחדת ורגישה, ומתוך הבנה 

לרוח הקבוצה.

בדרכי  אותי  ודחפה  החמיאה  עודדה,  שדרבנה,  לוי  לורדית  נתונה  תודתי 

האיטית ולא איבדה את הסבלנות. 
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תודה מיוחדת לבנותיי אורית ועדנה שהקלידו את הטיוטה בשעות הקטנות 

קטעים  לניסוחי  בקשר  ולהכרעות  להתלבטויות  שותפות  והיו  הלילה  של 

ודיוקי מילים.

ואחרון חביב- תודה להוריי הנהדרים. ילדותי ובגרותי עברו עלי בישוב שכל 

זו היתה תמיד קיימת ברקע. לא היו לנו  מייסדיו היו ניצולי שואה. ידיעה 

סבים וסבתות, וכמעט לא היו קרובי משפחה. אך הילדות ביסודות היתה 

מאושרת. אבי ואמי השקיעו אנרגיות נפשיות, פיזיות וכלכליות, כדי לגדל 

אותנו הילדים בריאים בגופנו ובנפשנו, וכדי לתת לנו חיים מלאי ידע וחוויות 

מושקעת,  היתה  ילדותנו  ופעילות.  שמחה  מלא  בית  היה  ביתנו  חיוביות. 

מוארת, עשירה מטופחת ומטפחת. תודה גדולה לכם גם על העבר, וגם על 

היחס הנפלא והמיוחד אלינו כיום, כאשר אנו בעצמנו הורים לילדים וסבים 

לנכדים.

תודה לאמא שקראה, האירה והעירה הערות נכונות ובונות.

תודה לאבא שהסכים להתראיין ולפתוח את סגור ליבו וזכרונותיו, למרות 

שלעתים זה לא היה קל.

בלב מלא אהבה אני מאחלת לו בריאות ואריכות ימים. שיזכה לחיים טובים 

ומלאי נחת מכל צאצאיו, יחד עם אמא.

בתודה לאדון הכל 

רבקה שליסל

חורף תשע”ב
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