ספר זה מוקדש לזכרם של
הוריי האהובים דוב ורחל
ואחיי :הינדה ,גיטו ,רבקה,
אפריים ,אהרון ושרה.
נרצחו באושוויץ הי"ד
מיקי

"כי אשב בחושך
ה' אור לי"
(מיכה פרק ז' פס' ח')

סיפור חייו של מיקי פרידמן ז"ל
2012 - 1930

כתיבה :ורדית לוי
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הדירפ בתכמ

יום א' י"ג בסיוון תשע"ב

מכתב פרידה

מיקי ,נעמת לי מאוד.
לא אשכח את הדמעות שעמדו בזוויות עיניך כשדיברת על אמך .את
הרעד בשפתיך כשדיברת על הגיהינום שאותו עברת .את הנחישות בקולך

מיקי היקר!

כששוחחנו בענייני אמונה .את גווך הזקוף כשדיברנו על העם היהודי .את

לא כך תכננתי את הפגישה האחרונה בינינו .ממש לא כך.

האור הרך בפניך כשדיברנו על ילדיך.

ברור היה לי כי אגיע אליך הביתה ,אנקוש על הדלת ואחר אפתח אותה
כמו בכל פעם .כמובן שאתה תשב בסלון על הכורסא ורבקה תשב על
הספה הגדולה וליד שניכם ינוחו ספרי קריאה עבי כרס ואגרטל מלא
בפרחים רעננים יעמוד זקוף על השולחן הסלוני .חיוך יאיר את פניכם
ורבקה תשאל בציפייה" :נו ,הספר מוכן?"
כמה השתוקקתי לראות אותך מדפדף בספר החדש והבוהק שחותמת

היית הקנה והארז גם יחד .נכון לכפוף ראשך בהכנעה ובענווה מול סערות
הזמן ,מול העולם כולו ובד בבד ניצבת זקוף ביהדותך ,גאה בדתך ,בעמך,
בארץ שהפכה למולדתך.
מיקי ,הגעת אל מנוחתך ,לאחר שנים רבות שנאחזת בחיים בכוח רצונך.
אנא ,היה למליץ יושר על כל אוהביך ונוח בשלום על משכבך.
בהערכה רבה,

נשמתך מתנוססת על כל דף ודף שלו .רציתי לראות את חיוכך הנעים
נמתח בביישנות ואת עיניך זוהרות באושר.
זה כבר לא יקרה.
נר נשמתך כבה ביום שישי האחרון ותחושת החמצה עלתה בי באותה
שעה ועודנה עמי עכשיו.
אתה תראה את הספר מלמעלה ,בטוחה אני בזאת .לא זו ההחמצה שאליה
התכוונתי! כואב לי שלא הספקתי להיפרד .שלא אמרתי לך כמה נהניתי
מהשעות האלה שישבנו יחד .כמה כוח שאבתי מסיפוריך מלאי העוצמה
וכמה אמונה תמימה למדתי מהם ,אמונה של יהודי מדור הולך ונעלם.

ורדית.
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םיניינעה ןכות

תוכן העניינים
		
חלק א' – זיכרונות ילדוּ ת

11

ילדות מוקדמת | על עצים ועל אנשים | התבוננות ולמידה | עונות
מתחלפות | אימוץ בלתי רשמי | עת ללמוד | חגים | בר-מצווה

			
חלק ב' – שואה

35

"בזכירה – סוד הגאולה" (הבעש"ט)

סגירת שערים | לגטו | הפגנת כוח | חקירה צולבת | פסח לא פסחי

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

| טרנספורטים | מסע מסויט | מפעל מוזר | אוכל לא אכיל | יחסי

הספר הינו חלק מפרויקט תיעוד זיכרונותיהם של ניצולי השואה,

שכנים | ִמסדרים וסלקציות | תעסוקה מבצעית | אני הופך למספר

הגרים בתחומי המועצה ,למען לא ישכחו בדורות הבאים.

| מהפך בחיים | לחם ,עבודה | תפודים גנובים ימתקו | לילות לבנים

מעבר לחשיבות הרבה של הספרים לבני משפחות הניצולים ולכלל

| מעבר חד | תחנה אחרונה | מושיעים בשחור לבן | שגרת שחרור

התושבים ,ספרי זיכרונות אלו מהווים מצד אחד מעין אנדרטה ומצבה
לששת מיליוני הנספים הי"ד ,ומצד שני הם מחיים מחדש את יהדות
אירופה המפוארת ,של טרום השואה.

			
חלק ג' – תקומה

105

מסע הרפתקאות | תמיכה כספית | אימוץ | אל הארץ המובטחת | קיבוץ
ראשון | לימודים ועבודה | מוקפים אויבים | חוויות גרעיניות | בין דת

				
אלי אסקוזידו

חיה הרשקוביץ

				
ראש המועצה

מנהלת הפרויקט

לעבודה | הכול דיבורים | היכרות גורלית | דואר מוסווה | רבקה מספרת
| הרי את מקודשת | שגרה לא שגרתית | עת לבנות ולהיבנות | אנחנו
משפחה | כל לידה והסיפור שלה | על מילואים ומלחמות | משפט אייכמן
| סיפורי ָּפרוֹת | לפני סיום

				
תמונות

178
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גולורפ

פרולוג
"ורדית ,את שומעת ,הוא שוב חלם .הלילה .הוא התעורר ופנה אלי -
'רבקה ,קומי מהר .תארגני מזוודות!' היה שקט מסביב וחושך סמיך וקר.
'מה קרה ,מיקי?  -עכשיו לילה '.לחשתי לו ורציתי לעצום עיניים ,אבל...
'את לא מבינה? הם תוקפים אותנו מכל הכיוונים .חייבים לברוח .עכשיו!'
שתקתי .אני כבר רגילה לבקשות מוזרות באמצע הלילה .ידעתי שעוד
מעט הוא יירדם והסיוט יחלוף מעצמו .בבוקר הוא לא יזכור כלום .כמו
כתיבה :ורדית לוי
levi.vardit@gmail.com
עריכה לשונית :אילה ליבוביץ'
ayala0080@gmail.com

תמיד .שישים שנה אנחנו ביחד והוא עדיין "שם" .לא ביום .ביום הוא לומד
ועובד ואפילו צוחק די הרבה ,אבל בלילה השדים השחורים קמים משנתם
ובאים להציק לו .כל פעם יש סיבה אחרת .אז אתמול היה פיגוע בטולוז

גרפיקה ועימוד :יעל גרוסברג

ומחר יהיו כתובות נאצה בהונגריה ...כל אירוע הכי קטן נגד יהודים והסיוט

yaelschr@gmail.com

מתעורר מחדש".
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פעם ,לפני שנים רבות ,חי לו ילד אחד קטן בעיירה קטנה ושלווה
בסלובקיה הרחוקה והיו לו הורים ומשפחה חמה ובית יפה...
אבל כל זה היה פעם.
לפני מלחמה אחת גדולה ששינתה את פני ההיסטוריה
ושינתה את חייו של הילד התמים.
שינתה לרעה.
ועכשיו הוא יושב ומנסה לחזור אל תמונות ילדותו .פיסות של זיכרונות
מתוקים עד כאב ,והילד שּבֹו מתגעגע יותר מאי פעם אל התום
והשלווה ואל אבא-אימא ואל המשפחה .ודמעות מלוחות צורבות את
עיניו (שראו יותר מדי מראות קשים) וריחות נשכחים עולים באפו
ומביאים עמם כמיהה אל עולמו שנמחק באכזריות אין קץ.
קשה לו לדפדף בתמונות השמחות-כואבות שבמוחו ובכל זאת הוא
מתאמץ – בשבילכם ,כדי שתבינו שפעם גם הוא היה ילד .רק ילד.
רגיל.אתם מוזמנים להצטרף אל מיקי למסע בזמן ,אל שנת 1930
כשהסיפור שלו מתחיל...

תודלי תונורכיז

ילדות מוקדמת
הגַעתי לעולם התחילה ברגל ימין .נולדתי בראש חודש אדר – החודש
השמח בשנה – ובאחד למרץ .היה זה לקראת סוף החורף ,כשניצני אביב
החלו להיראות בצדי הדרכים .אני משער שאבי הנמרץ השאיר את אמי
בבית החולים להתאושש מהלידה ורץ לבשר את בשורת הולדתי למכריו.
יש להניח כי באותה השנה קיים בהידור את "משנכנס אדר מרבין בשמחה".
משפחתו הצעירה מתרחבת ,נולד לו בן זכר! לא שהיו לפנַי בנות הרבה.
רק אחות אחת הייתה לי באותה שעה והינדה שמה ,אולם בכל זאת ,בן זה
בן (כל אחד רוצה שיהיה לו קדיש'ל משלו בבית)...
שבוע ראשון חלף במהירות והגיע הזמן להכניסני בבריתו של אברהם
אבינו .איני יודע כמה אורחים הוזמנו או איזה אוכל בישלה אמי ,אם כי
בטוח אני שהאוכל היה טעים והעלה ניחוחות .עם שוך הצרחות שהבהירו
כי הנני יהודי כשר ,התבשרו כולם כי מהיום אקרא :צבי אלימלך ,או כפי
יילך.
שביטאו זאת באותם ימים – ֶה ְרׁש ֵמ ֶ
אמנם נקראתי על שם ר' צבי אלימלך שפירא 1אולם הקרואים הנכבדים
ואף אנוכי ,לא ידענו אז כי לבסוף לא אקרא הרש ואף לא אלימלך ,אלא
 1ר' צבי אלימלך שפירא ,היה אדמו"ר חסידי הידוע בעיקר בשל חיבורו המפורסם "בני
יששכר" .מסופר עליו כי נולד למשפחתו לאחר כמה אחים שנפטרו בינקותם ,ובעקבות
זאת פנתה אמו אל דודה ר' אלימלך מליז'נסק שיברך את הילד .הצדיק ביקש שיקראו
לו אלימלך – סגולה לאריכות ימים ,והבטיח שיגדל ויאיר את העולם בתורתו .כיוון
שביהדות אשכנז לא נהוג לתת שם לילד על שם אדם חי ,הוסיפו לו את השם צבי .ר'
אלימלך אמר שהפסידו בכך חצי ברכה והילד יהיה רק חצי מלך...
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יקלוֹש – שם שהוצמד לשמי העברי,
מיקי – קיצורו של השם ההונגרי ִמ ְ
בהתאם לנהוג בארץ מולדתי.

תודלי תונורכיז

על עצים ועל אנשים
האביב פינה מקום לקיץ ,והקיץ לסתיו ,אחרי הסתיו הגיע חורף ,ואני

הימים עברו חלפו ,ואני גדלתי לשמחת הוריי ולצהלות אחותי .ככל הנראה

גדלתי .שוב לא נזקקתי לעזרה ממשית בכל דבר שעשיתי ,וכבר יכולתי

העברתי את ימיי בשיטוטים עליזים במרחבי הבית ,ככל תינוק ,כשאני

לשוטט ברחבי הממלכה – החצר הגדולה שסביב הבית – ולמצוא אוצרות

עוקב מגובה הרצפה אחר שמלתה המרשרשת של אמי .כמדומני שהייתה

שרק עיניי הסקרניות הצליחו למצוא.

עוברת ממקום למקום בלא לעצור ובלא לנוח .תמיד עשתה דבר מה
במטבח או ברחבי הבית ,וכשנגמרו המטלות הייתה מספרת לי סיפור קצר
בהונגרית רכה ומתגלגלת או שהייתה מתיישבת ובידיה העמלות הייתה
מונחת רקמת גובלן צפופת תכים ,ואצבעותיה הזריזות עלו וירדו ,כמו
הייתה קוסמת .תמונות הגובלן שרקמה קישטו את קירות הבית והוכיחו
לכל נכנס כי בבית זה מתגוררת באלבוסטע אמתית.
זכורה לי אמי יושבת ועגיליה האדומים מנצנצים מול אור השמש! ואני
יושב מולה קטן ושקט ומתפעל מהנצנוץ האדום של עגיליה היפים.
אימא נהגה להתלבש היטב .כשיצאה מהבית חבשה פאה נוכרית ונראתה
מרשימה .לימים ,זמן רב אחרי שנישאתי ,ראיתי בחלון ראווה סיכת דש
שהזכירה לי את סיכתה של אימא .קניתי אותה ופניתי לרבקה אשתי:
"אני אשמח אם תענדי אותה ,היא מזכירה לי ימים יפים ומתוקים ".בלבי
חשבתי – אכן ,ימים יפים ומתוקים ,בטרם החשיך עלינו העולם.

אהבתי במיוחד את ערמות הגזעים המחורצים ששכבו בסדר מופתי בחצר.
איני זוכר אם תהיתי כיצד אינם נופלים או האם ספרתי את טבעותיהם
הגלויות לעין .יחד עם זאת ,ברור לי כי מעולם לא ניסיתי לדרדר אותם
וליצור הפגנת גזעים קטנה .כיום אני יודע שגם אילו הייתי בועט בהם
ודוחק בהם ליפול הם היו נשארים במקומם .אומנות מיוחדת ,כמעט
מלאכת מחשבת ,הייתה להעמיד את הגזעים בערמה ,ומי שעסק בכך ידע
היטב את מלאכתו.
שובב גדול לא הייתי ,אולם סקרנות בריאה שהייתה בי הובילה אותי אל
החצר כדי שאוכל לצפות בהתנהלות האיכרים .הללו הגיעו עם עצים שזה
עתה נכרתו ,ובאוויר עמד ריח השרף שנזל על הגדמים .אחרים הגיעו כדי
לבחון את הסחורה .הם רצו לקנות עצים לתעשייה ולהסקה .בתחילה
הייתי שומע את רקיעות רגליהם של הסוסים ,שהכריזו על בוא הכפריים.
אחר כך הגיעו קריאות האיכרים ממקום מושבם ,על המרכבות .הם היו

אהבתי את השהות בבית לצדה של אמי החרוצה ,אולם בכל פעם שדלת

יורדים ממקומם בחשיבות ונכנסים אל תוך החצר ,ואבא היה מקבל אותם

הבית נפתחה ,הצצתי החוצה ונפשי השתוקקה למרחבים הירוקים .רגליי

בחיוך נעים .כמה שונים היו ממנו! הוא נהג לעמוד זקוף קומה ,גבוה ונאה

חשקו לרוץ בעקבות להקת האווזים הלבנים המצווחים להנאתם במלוא

בחליפתו הגזורה היטב .זקנו המטופח נע עם דיבורו הפסקני ועיניו חדות

גרונם.

המבט ליטפו את גזעי העצים שברשותו .הם לעומת זאת ,היו מרושלים.
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כפות ידיהם גדולות וחזקות ומכוסות שכבות לכלוך .בגדיהם פשוטים
ובלויים ומגפיהם מוכתמות בבוץ (וכאן המקום לומר ,בלא צניעות יתרה,
כי צחצוח מגפיו של אבא היה בתחום אחריותי ,ועליי לציין בסיפוק כי
ידעתי היטב את המלאכה).

תודלי תונורכיז

התבוננות ולמידה
היו התרחשויות נוספות שאהבתי להביט בהן – אחת מהן הייתה הדלקת
נרות השבת של אימא.
עם כניסת השבת שלווה ירדה לעולם .היה זה אחרי התרוצצויות,

אבא היה מורה באצבע היכן להניח את הגזעים בחצר הגדולה .לפעמים

בישולים וניקיונות( ,שלא השתתפתי בהם – מצטער ,לא ביקשו ממני!)

לוותה הורדת הסחורה בחצר בצעקות רמות בהונגרית" .מה רע לגזעים

אחרי שכולנו עמדנו בתור לרחוץ עצמנו בפיילה הגדולה שהתמלאה פעם

במקום הזה? מדוע צריך להכניס אותם פנימה?" אבא נהג לצפות בעבודתם

בשבוע במים נעימים לכבוד הרחצה של שבת ואחרי שכלי הפורצלן היפים

של האיכרים .הוא לא סמך עליהם בעיניים עצומות ,אלא נהג לפי הכלל
הבטוח" :כבדהו וחשדהו" ,ואני הייתי עומד מהצד ועוקב בדריכות אחר
ההתנהלות.
רציתי לדעת האם יתפתח ויכוח או שהכל יתנהל כשורה? התמקחות על
המחיר ועל אופן התשלום הייתה חלק קבוע מהמפגש עם האיכרים שבאו
לקנות סחורה ואני חיכיתי לדובדבן שבקצפת .סיום עסקה היה תירוץ טוב

עמדו הכן על השולחן הלבוש במפה חגיגית .פמוטות השבת ניצבו על
עומדם ואימא ניגשה אליהם .בשבת הייתה אימא שונה .היא לבשה את
וש ַּבתי ,וכשעמדה מול
בגדי השבת והחליפה את סינרה הגדול בסינר לבן ָ
הנרות שהדליקה ולחשה לחישות שקטות לתוך כפות ידיה נראתה נסיכה!
איני זוכר שניסיתי לנחש מה היא לוחשת שם ,מול הנרות" .גוט שאבעס"
מלמלתי ויצאתי בעקבות אבי לבית הכנסת .אבא חבש את מגבעת השבת
ומיהר לדרכו ,ואני נתתי ידי בידו וניסיתי לפסוע פסיעות גדולות ,כמו
שלו.

ללגימה של משקה חריף ,והללו רק חיפשו תירוץ לחמם את גרונם ...אני
זוכר אותם עולים לעגלה ,מחטטים בצרורותיהם ושולפים במבט מנצח
את הבקבוק התורן .משהחלו ללגום את המשקה הפכו ליצורים עליזים
ונדיבים ואם לא הייתי מתחמק ,הייתי זוכה בלי ספק לצביטה הגונה

אהבתי את השבתות שלנו .את בית הכנסת שחללו הגדול היה מלא
בקשתות מעוצבות ואת התפילה היפה  -זו שהדהדה בין הקירות הגבוהים.
אולם אין ספק שגולת הכותרת של שבת ,מבחינתי לפחות ,הייתה אכילת
מטעמי השבת שהכינה אימא ובפרט שלושה מהם :ראשונה לכל פשטידת

בלחיי ...לרוב הם לא הגיעו למצב של שכרות ממשית .כיוון שאיני חושב

מת ְק ַּתק בכל הבית .אהבתי
האטריות שכיכבה בליל שבת והפיצה ניחוח ַ

שיש משהו מבדר בשיכור המתגולל בתוך קיא – אני מניח שאם הגיע אחד

לקחת חתיכה קטנה לתוך פי ולהרגיש את האטריות נמסות ומחליקות

מהם למצב כזה ,דאג אבא שיעלו אותו למרכבה ויסלקוהו מהשטח.

בגרוני .נהניתי לחוש את חתיכות האגוזים שהתחבאו בין האטריות ולגלות
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צימוקים שחיכו לי בשקט .גם עכשיו אני זוכר את טעם הפשטידה הזו

דקות של חום נעים .אימא הסתובבה באזור כדי לראות שהכל נעשה כמו

וריחה מדגדג בנחיריי ...אהבתי מאוד גם את הטשולנט של אימא .הינדה

שצריך ,וכשערימות הכביסה הדיפו ריח ניקיון ,הייתה הכובסת נוטלת

ואני היינו הולכים למאפייה מיד לאחר תפילת הבוקר .האופה זיהה את

את גיגית הכביסה המלאה בגדים רטובים ויוצאת לתלות אותם על חבלי

הסיר שלנו לפי סימנים שונים והעביר לנו אותו כמו בטקס צבאי מאורגן,

הכביסה שבחצר .אני ,לא ממש התעניינתי במלאכתה .העדפתי לחפש לי

בליווי אזהרה" ,בזהירות ,קינדערלאך ,בזהירות!" ואנחנו ,מנופחים

בין גזרי העצים ,גזעים קטנים שיתאימו לי להכנת שרפרף עקום רגליים

מחשיבות המעמד ,היינו נושאים את הסיר הביתה .אולם לא רק סיר

או קופסת אוצר ...ברור היה לי שבעזרת הניסיון שצברתי ועם כל כלי

טשולנט חיכה לנו .היה גם סיר נוסף של קוגל תפוחי אדמה .אהבתי להביט

העבודה שברשותי ,אהיה בעל מקצוע אמתי!

באימא הופכת את הסיר על צלחת הגשה גדולה ומרימה אותו בזהירות.

הייתה זו משאלה פשוטה של ילד שחי בשלווה ואינו חסר מאומה בחייו.

עוגת קוגל גבוהה נגלתה במלוא תפארתה .שחומה ופריכה ובראשה מעין
כתר מבריק משומן – קישקע ממולא .לא יכולתי לעמוד אדיש מול הריח
והמראה .מהרגע שהקוגל נפרד מהסיר חלמתי רק על טעמו המיוחד בפי.
מ ...מ ...מ ...זה היה טעם גן עדן!
שבת הייתה אי של שלווה ,של טעמים וזמירות ,ואני אהבתי אותה מאוד.
גם הכובסת הגויה שהגיעה ביום קבוע גרמה לי התעניינות רבה.
בחצר הגדולה ניצב מחסן כביסה וכל העבודות שהיו קשורות לניקיון
הבגדים נעשו בתחומו ,כשהכובסת תוקפת את ערימות הכביסה
האימתניות .את המים שאבה הכובסת ישירות מהבאר שנחפרה בחצר

אני משער כי הנשים שבכן חושבות כעת לעצמן :אח ,אילו הייתה לי
כובסת ...כמה זמן היה לי לדברים אחרים ...חייב אני להסביר כי זו טעות
יסודית .היום יש בכל בית מכונת כביסה ,מייבש ,מגהץ קיטור וחומרים
מחומרים שונים להסרת כתמים ,להלבנה ולריכוך הכביסה ,ובכל זאת,
למרות הטכנולוגיה המפותחת שמקצרת את תהליך הכביסה ,לא נותר
היום פנאי גדול יותר לעיסוקים אחרים .כשהייתי ילד ,יכולנו רק לחלום
שתהיה מכונה שמרתיחה ,מסובבת את הכבסים ,מסבנת אותם ואפילו
סוחטת .בעצם ,איני חושב שהצלחנו אפילו לדמיין מכונה כזו .מלאכת
הכביסה גזלה שעות רבות והייתה קשה.

הגדולה .לא ניגשנו לבאר לשאוב מים לשימוש יומי .לשם כך היה ברשותנו

ומה קרה כשחזרתי בערבו של יום במכנסיים מקושטות בבוץ ,אחרי משחק

בבית ברז מוזר למראה – מעין משאבה שהכניסה את מי הבאר הביתה.

סוער? האם אימא הניחה את מכנסיי בסל הכביסה וחיכתה לבוא הכובסת?

אולם כביסות עדיף לשפשף בחוץ ולשם כך היה מחסן .הכובסת הרתיחה

ממש לא! ואתם יודעים מדוע? פשוט ,לא היו ברשותי יותר מדי בגדים...

את המים בתוך המחסן ושפשפה את הבגדים במרץ .לפעמים ,כששיחקתי

אימא הייתה נאנחת בעייפות ומלמול חרישי שלה הסביר לי בדיוק מה היא

בחוץ ונעשה קר ,התגנבתי פנימה ,למחסן רווי האדים ,כדי לזכות בכמה

חושבת עליי" .כמה בוץ? מה יהיה אתך? למה הינדה מצליחה לשמור על

19

20

כי אשב בחושך ה' אור לי

תודלי תונורכיז

בגדיה ואתה לא?" יש לשער שהיא תהתה על טיבם של הבנים שאוהבים

במיוחד את ריח התפוחים שנאפו לאטם ,בחסות גזרי העץ החמים .כשיצאו

להתיישב בכל מיני מקומות מפוקפקים ...ולאחר מכן ,בידיים שעבדו

אפויים היטב ,הייתה קליפתם צמוקה ותוכנם רך ומתוק ,תאווה לחיך.

יותר מדי שעות ,הייתה משפשפת את הבגד המוכתם ,שוטפת אותו היטב
ומניחה אותו לייבוש מעל התנור הגדול .אם לא יתייבשו המכנסיים עד
הבוקר ,לא אוכל ללכת ללמוד .נוסף על כך ,חורים נפערו במכנסיי באזור
הברכיים ואותם נדרשה להטליא ידנית ,מעשה שבשגרה ,בעיקר אחרי
משחק כדורגל סוער במיוחד( .שלא תחשבו אפילו כי היה ברשותנו כדור
עגול ויפה! היה זה כדור עשוי מסמרטוטים ,שהתחפש לכדורגל אמתי).

כל החורף חיכיתי לבוא הקיץ ,לימים הארוכים והנעימים ,לשמש הזורחת,
הטיסה השוצף .אהבתי את
ָ
שקרניה משתברות בשובבות לתוך נהר
הטיולים ליערות .מבין צמרות העצים ביער ,נשמעה זמרת ציפורים
נעימה ועל הקרקע היו פזורים שיחי אוכמניות שרק חיכו שנקטוף אותם.
אמנם הקטיף הסתיים לא פעם בדקירות מקוציהם של השיחים ,אך טעם
האוכמניות היה שווה את הכאב.
כמה אהבתי את ימי ראשון הקיציים שבהם יצאנו כולנו לבלות .אבא ,אימא

עונות מתחלפות
למרות שנולדתי בחורף ,לא אהבתי את הקור המקפיא .גרנו בעיירה קטנה
וציורית ששמה השתנה עם חילופי השלטון .באידיש קראנו לה -סעליש,
וכיום ,כשהיא תחת שלטון אוקראיני שמה וינו ְֹג ָרדוֹב .בתחילה הייתה
שייכת לסלובקיה אח"כ עברה להונגריה ולבסוף נכבשה ע"י הרוסים .שפת
הלימוד הרשמית השתנתה גם היא בכל פעם שהתחלף השלטון...

ֶל ְּב ַמן.
ָיאקר – סוס ועגלה אל משפחת ג ְ
בפי ֶ
ואחיי .אהבתי לנסוע ברכבת או ִ
אצ'י וגיטל נֶענִ י קיבלו אותנו בשמחה .לדודי הייתה חנות
דודיי – איצוּ ָּב ִ
"ב ָתה" ואנחנו נהגנו לקנות את נעלינו אצלו .ארבעת
נעליים של חברת ָּ
ילדיהם של דודיי חיכו לאורחים ,וכשהגענו יצאנו יחדיו אל נהר הטיסה
הרחב .בעוד ההורים משוחחים ,שיחקנו אנחנו מחבואים ומשחקי כדור
ושכשכנו רגלינו במי הנהר הקרירים .לצערי ,לא ידעתי לשחות והשתדלתי
לא להיכנס לעומק הנהר .לפעמים שטנו ברפסודה וזו הייתה חוויה בלתי

העיירה נבנתה בעמק פורה והייתה מוקפת הרים רמים ,מלאי יערות עד

נשכחת .כשישבנו יחד ונהנינו מאוויר צח ומשמש מלטפת לא העלנו על

הצבועים בירוק כהה .החורפים היו קשים ואפילו ממשחקי השלג השונים

דעתנו ימים שונים וקודרים שארבו לנו בפינה .לא יכולנו לשער שתגיע

לא נהניתי .רציתי רק להתחמם ליד האח המבוערת ,כשרעש להבות ורעש

מלחמה איומה שתטרוף את ספינת החיים השלווה שלנו .לא יכולתי

שריפת העצים מתמזגים ויוצרים מוסיקה נעימה .כיוון שהאח ניצבה

לדעת אז שמשפחת גלבמן תילקח לגטו ברגסס ומשם לאושוויץ ושמכל

במרכז הבית ,צמוד למטבח ,ובשל העובדה שכל חיינו התנהלו במטבח

ימצ'וּ הנמרצת .ואולי טוב
המשפחה היפה הזו תישאר נערה אחת – ְּב ִל ְ

– מהארוחות ועד לאחרון המשחקים ,ביליתי שעות רבות לידה .אהבתי

שכך .האם ידיעת העתיד הייתה משנה משהו? אין לדעת.
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פעמים ,לא נסענו אל משפחת גלבמן ,אך נסענו למקומות אחרים .לפעמים

ממשפחתה של פאני נותרו בחיים ניצולים אחדים ,ואנו שומרים אתם על

נסענו אל סבא יוסף פרידמן .היו שנים שהתגורר בברגסס הגדולה ולאחר

קשר.

זמן מה עבר להתגורר בכפר נחמד בשם פנצ'יקו .סבא היה קשיש חביב
שנהג לכבד אותי בסוכרייה לאחר שבחן אותי בלימודיי .את סבתי לא
הכרתי .היא נפטרה צעירה ,ואם איני טועה שמה היה רחל .מסבא יוסף
נחסכה אימת המלחמה .הוא נפל באחד הימים ושבר את אגן הירכיים.

בכל אותם ימי ראשון חופשיים ועליזים התענגתי על אכילה בחיק הטבע,
תחת שמי תכלת ,בליווי סימפונייה של ציפורים קלילות .נהגתי להריח
איבוֹיוֹ ולנגוס בפירות
פרח סגול שריחו מתקתק ומשכר ושמו בהונגרית ּ
עסיסיים שאימא הביאה לפיקניק בסל נצרים.

הנפילה דרדרה את בריאותו והוא נפטר .לא הייתי בלוויה שלו כיוון שלא
היה מקובל לקחת ילדים ללוויות ולהבדיל גם לא לשמחות( .החתונה

אציין כי לפירות שגדלו בקרפטים היה טעם מיוחד .התפוחים ,האגסים,

היחידה שראיתי בהיותי ילד הייתה חתונה של שכנים קרובים ,והרגשתי

הענבים ואפילו המשמשים והאפרסקים היו גדולים ,יפים וטעימים .אולי

בה המחותן הראשי)...

היה זה אוויר ההרים או הקור החורפי שהיטיב עמם ואולי אהבת האיכרים
למטעים שברשותם היא שהשביחה את טעמם .כך או כך ,נהנינו משפע

את סבא וסבתא גלבמן ראיתי רק בתמונה .הם התגוררו בכפר קטן וציורי

רב של פירות מתוקים .הייתי נשען על גזע עץ עבות ומיץ אבטיח אדום

בשם ששוור ,וסבא דאג לכל צורכי הדת במקום .בין שאר התפקידים

ומתוק זלג לתוך שרוולי ,הבטתי בנצנוץ הנהר המתפתל והחיים נראו לי

שמילא – היה גם שוחט .שניהם נפטרו צעירים ,אך הספיקו לראות את

יפים ומבטיחים ,חלקים וזורמים ,ממש כמו נהר הטיסה הקריר והשלו.

בתם נישאת לבחיר לבה .אותנו ,הנכדים ,לא זכו להכיר .לצערי ,איני יודע
עליהם כמעט דבר.

אני חושש כי אימא לא הצליחה ליהנות כמוני מימי הקיץ החמימים .בשעה
שאני תפקדתי כצרצר המפורסם ונהניתי מכל רגע פנוי ,בילתה היא שעות

לפעמים נסענו לפאני נעני ,דודתי האהובה .פאני סלומון הייתה אישה

רבות בהכנות לחורף ,כמו נמלה חרוצה ....מרתף הבית התמלא בתפוחי

דומיננטית ויפה שידעה לאפות את העוגיות הטובות ביותר בסביבה .היא

אדמה שגלשו במורד המגלשה הישר לאחד מפתחי המרתף .גם תפוחי

עברה לגור עם משפחתה בטיסה אוּ ילוֹק (טיסה החדשה) לאחר שבאחד
השיטפונות הציף נהר הטיסה את העיירה שבה גרה קודם ,וכל בתי העץ
נהרסו .בנה הגדול היה בית"רי 2מובהק ,כמו רבים אחרים במשפחה.
 2בית"ר -תנועת נוער לצעירים שהוקמה באירופה לפני הקמת המדינה .רעיונותיה
נתמכים ברעיונות התנועה הרוויזיוניסטית .התנועה ששמה מורכב מראשי התיבות של

"ברית יוסף תרומפלדור" והיא נקראת על שמו של יוסף טרומפלדור (טרומפלדור מסמל
את הגבורה היהודית בעת החדשה) ועל שמה של עיר-המצודה ביתר (המסמלת גבורה
יהודית בעת העתיקה) .כדי לשמר את שמה של המצודה ,מאוית השם טרומפלדור בת'
ולא בטית .את השם קבע זאב ז'בוטינסקי מי שכונה "ראש בית"ר" ,היה מנהיג התנועה עד
פטירתו ואביה הרעיוני .סמל התנועה ,המנורה ,נלקח מסמל הגדודים העבריים.
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העץ עשו דרכם מטה ובלא פחד ,אל החושך והקרירות שציפו להם .ירקות

אותו בטבעיות רבה .הוא התגורר אצלנו ,אכל וישן ,שיחק והתקוטט

העונה הוחמצו ונאטמו בצנצנות זכוכית ,פירות הקיץ בושלו במשך שעות

ככל האחרים ואימא התייחסה אליו בדיוק כפי שהתייחסה אלינו .לבה

והפכו לריבות מתוקות ואימא עבדה ועבדה ועבדה.

הרחום היה רחב דיו כדי להעניק אהבתה לילד נוסף .מוישה גדל והתבגר

אני לעומתה ,ישבתי במנוחה וחיכיתי לשמוע את מוכר הגלידה מגיע .איני
זוכר אם היה לו פעמון שצלצל בקול רם או שמא היה קורא בקול ומכריז
על הגלידה הטעימה שברשותו .אני זוכר רק איך הייתי רץ לאימא ומבט

וכשהפך לבחור צעיר החליט לעזוב את ביתנו ו"למצוא את דרכו" בעולם.
לא שמרנו אתו על קשר וזמן קצר לאחר שעזב השתבש עלינו עולמנו
והיינו טרודים בהישרדות .במשך שנים לא ידעתי עליו דבר עד שפגשתי

מתחנן בעיניי" .אימא ,אני רוצה גלידה!" הייתי מחנחן בקולי ותוהה ,התיתן

את בת דודתי ושמעתי ממנה מה ארע אתו בשנות המלחמה .בזכותה זכינו

לי אימא מטבע לקניית המטעם הקפוא או שמא תקשיח עמדתה מולי.

להתאחד שוב.

כשהייתה מסכימה ,הייתי רץ ברגליים קלות אל המוכר ואל ארגז העץ
הגדול שלו .הוא היה מכין לי את הגלידה שבחרתי בתוך קונוס שכנראה
היה עשוי מנייר ,ואחרי שהכסף החליף ידיים היה מתרחק מביתנו כשארגז
הגלידה שלו מתגלגל על שני גלגלים גדולים הלאה לבתים אחרים.

עת ללמוד
ימי הלימודים היו עמוסים להפליא .השכמנו מוקדם בבוקר והתארגנו
ליום גדוש בפעילות .אימא לא אפתה לחם .קנינו אותו במאפייה הסמוכה
לבית הכנסת .אכלתי בבית שתי פרוסות עבות וטריות של לחם והתפללתי

אימוץ בלתי רשמי

תפילה קצרה – 'מודה אני' ו'ברכות השחר' .אחר כך הלכתי לבית הספר

משפחתנו גדלה עם השנים ומנתה שבעה ילדים .אחריי נולדו להורינו

עם שכני וחברי הטוב – אוטו לייבוביץ' ,הג'ינג'י החייכן .היינו משוחחים

שני בנים ושלוש בנות (בהן זוג תאומות מתוקות) .אהבתי את משפחתי

בדרך ומתכננים מה נעשה אחר הצהרים כשנסיים את הכנת שיעורי

הגדולה והשמחה ולא חסר לי בה מאומה .והנה באחד הימים הגיע אלינו

הבית .לימים ,אוטו חברי הגיע אתי למחנות ההשמדה .גם הוא הצליח

ילד צעיר .איני זוכר מתי התרחש הדבר ובן כמה היה כשהגיע .הוא נשאר

להינצל בניסים ,אולם היגר לאנגליה .לצערי ,לא פגשתי בו שוב למרות

אתנו .לא ליום יומיים ,אלא לתקופה ארוכה .אימא סיפרה בעצב כי אחותה

ניסיונותיי למצוא אותו ,וכשהגעתי עם אשתי לביקור בקרפטים ,סיפר לי

נפטרה ובנה בן יחיד הוא ומעתה יגור אתנו .שמו היה מוישה קירשנר,

אחד השכנים הגויים כי אוטו נפטר .כנראה שהשניים שמרו על קשר רציף

והוא דמה לי במראהו ונראה אחי .אני חושב שאנחנו ,הילדים ,קיבלנו

ביניהם.
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אני זוכר שלא אהבתי יותר מדי ללמוד ...הלכתי לבית הספר כי כולם

כשהיינו ילדים ,שאנחנו שונים ולא הייתה לנו שפה משותפת אתם .איני

הולכים .וכמו כולם רטנתי על כמות השיעורים שנתבקשנו להכין ועל

יכול "לשים את האצבע" על הנקודה שהבהירה לנו מקטנות שיש בינינו

קשיחותם של המורים .פעם אחת חמד אחד מחבריי לצון ובזכותו קיבלנו

שוני .זה היה מובן מאליו ,אולי אפילו דבר שחשנו מלידה ,אך יחד עם זה

שיעור מעניין.

לא שנאנו אותם חלילה .אצלם לעומת זאת ,הייתה כל הזמן אנטישמיות

היה זה יום רגיל למדי .חברי שנא את המורה לחשבון ככל שאר התלמידים.

חבויה שחיכתה לשעת כושר מתאימה...

הוא הגיע מוקדם לכיתה .תחת זרועו הייתה תחובה לה בובה גדולה שהביא

אני זוכר את עצמי בכיתה ד' .בבוקרו של אותו יום יצאתי מהבית שמח

מביתו .אף אחד לא ראה אותו בהגיעו ,ולכן ההפתעה הייתה מושלמת.

ורגוע ולא העליתי על דעתי שמשהו חריג מצפה לי .חבורת נערים התקרבה

המורה נכנס והתיישב על כסאו ,בלי שמץ חיוך ,ואז זינק בבהלה והחל

אליי .הם קראו לעברי" :הי ,ז'יד ,לך לפלשתינה!" והחלו לזרוק עליי אבנים.

לצעוק .היה ברור היה לו שהתיישב על מישהו ...על ילד או אולי על בעל

ידעתי שאין לי סיכוי להתמודד אתם והחלטתי לברוח ולהסתכן שילעגו

חיים שהתגנב לכיתה .לראות את הקשוח הזה צועק כמו ילדה קטנה

לפחדנותי .כנראה שהיססתי לשבריר שנייה ואחת האבנים שיִדו הנערים

שראתה עכבר ...פרצנו בצחוק משחרר ,וכשהוא ראה כי התיישב על בובה,

פגעה בראשי.

לא ידע איך להסתיר את הבושה .תפסנו אותו ברגע של איבוד שליטה,
הייתכן? מאז אותה תקרית איני זוכר כי ניסה לחייך אלינו או לחלק לנו

מרוב פחד לא חשתי תחילה בכאב ,רציתי רק להתרחק מהם .כשהתרחקתי

פרסים כשלימד אותנו .ייתכן כי נעשה קשוח עוד יותר ,ובכל זאת התעלול

מספיק ,התנשפתי קלות והרגשתי את המכה .המקום כאב לי ,ואולי אפילו

הצליח והמחיר היה שווה בעינינו .עד היום ,בכל פעם שאני נזכר בו ,הוא

התנפח או דימם ,אולם מעבר לכאב הפיזי של המכה ,התקרית גרמה לכאב

מעלה חיוך על פניי.

לב .וכאב הלב היה גדול יותר.

בעיירה שלנו גרו כאלפיים יהודים ובכל זאת למדנו בבית הספר הגויי-

למה? למה הם שונאים אותי כך? אני סתם ילד שהולך ללמוד ,בדיוק

הונגרי ,כי כך ִחייב החוק .שפת הלימודים הייתה הונגרית ,אולם השפה

כמותם! למה הם רוצים שאסתלק מכאן? שאלתי את עצמי .והפלשתינה

השנייה שלמדנו הייתה רוסית .רוב המורים התנהגו כלפינו בהגינות ,אך

הזו? מדוע שאגור בה .הלא היא ארץ מדברית וצחיחה ,שגמלים חוצים

היה מורה אחד שנחשב אנטישמי והצליח תמיד למצוא אותנו אשמים

אותה במסעותיהם הארוכים .לא ,מקומי אינו שם! חשבתי לעצמי .לא

במשהו שלא עשינו ולהטיל עלינו עונשים .למדו אתנו בכיתה תלמידים

ידעתי אז ,כי זהו רק קצה קצהו של גל שנאה עכור ,שיאיים להטביע את

רבים שלא היו יהודים .לא התיידדנו אתם מעולם .היה ברור לנו ,כבר

כולנו בעוד זמן לא רב.
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מושכלת וחסכנית.
שמעתי כי ברחבי הונגריה העוגות שנאפו היו בשריות ,כיוון שלאפייתן
השתמשו בשומן אווזים במקום בשמן צמחי .אצלנו לא היה צורך בכך

ִגעגוע בלי גַעגוע
בכל יום ,כשסיימנו ללמוד בבית הספר רצנו לכיוון בית הכנסת .בחצר
הפנימית שכנו כמה מבנים חשובים .מקווה ,חדרו של השוחט שהיה מלא
בנוצות ובריח של דם טרי וחיידר שבו למדנו אחר הצהרים .את המקווה
לא הכרתי היכרות של ממש ,אבל את מקום שחיטת העופות הכרתי גם

ומדוע? בעיירה שלנו היה מפעל להכנת שמן חמניות ,ליד טחנת הקמח.
בכל קיץ נהגנו לצאת בחבורה לטיול – עד המפעל האהוב .בעל המפעל,
יהודי טוב ,נהג לכבד אותנו בחופן גרעינים קלויים שהריח ...הריח שלהם
מדגדג בנחיריי עד היום .כמה אהבתי את הטיולים האלה וכמה שלווה
ידעתי באותם ימים .למזלי לא ידעתי שכל זה ייגמר בקרוב ,כך שיכולתי
ליהנות בשקט מהשקט.

הכרתי .אני זוכר שנשלחתי לפעמים עם אחד האווזים ,חי וקשור היטב,
וחזרתי הביתה עם אווז שאינו מסוגל לברוח כיוון שנשמתו פרחה לה...

בחיידר למדנו ביחד כל הילדים ,עד גיל בר-מצווה ,באותה כיתה עם אותו
הרב'ה .הוא היה אדם טוב ואני זוכר את הציפייה הדרוכה שלי בכל פעם

לא זכורה לי תחושת גועל או פחד שאחזו בי כשהתחככתי עם המוות

שבחן אותי :הייתן סוכרייה או לא ייתן? הוא ריתק אותנו בסיפורי פרשת

ועם הדם ,לא פיתחתי רעיונות של צמחונות ולא התעוררו בי רגשות

השבוע ולימד אותנו את אותיות הא-ב ואת החומש .נהנינו מאווירת

געגועים לאחד האווזים ששילם בחייו רק כדי שתהיה לנו ארוחה ראויה.

לימודים נינוחה.

כל התהליך היה נראה טבעי בעיניי ,ואני הייתי רק שליחה המסור של אמי
הטובה ותו לא.
ראוי לציין כי האווזים לא שימשו למאכל בלבד .עקרות הבית המוכשרות
אגרו בקפדנות את השומן שלהם .הוא היה חשוב מאוד לכל טיגון או
בישול של בשר .בימות החורף הייתי מורח שומן אווז על פרוסת הלחם
העבה ואוכל אותה בהנאה .היה זה כורח המציאות ,כדי להתחמם .אפילו
בנוצות האווזים השתמשנו .הם שימשו למילוי הכרים והשמיכות וכך יצא
שחוץ מהמקור ומכפות הרגליים שלא נוצלו ,השתמשנו באווזים בצורה
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קצת על החגים
חגי תשרי

חג הסוכות היה החג האהוב עליי ביותר .לא בנינו סוכה מעץ ,כיוון שהייתה
לנו מרפסת שהגג שלה נפתח כלפי מעלה והיא שימשה לנו סוכה .לאחר
שאבא פתח את הגג ופיזר סכך טרי התחלנו "להריח" את החג .קישטנו

כמו כל ילד חיכיתי גם אני לעונת החגים .מצד אחד פחות לימודים ומצד שני

את הקירות במגזרות נייר צבעוניות בצורת כוכבים ותלינו ציפורים יפות

הרבה בילויים מעניינים ,כמו הליכה לחייט שמדד את מידותיי בסבר פנים

עשויות מביצים מרוקנות שלהן הוספנו כנפי נייר שהושחלו לתוך הביצה

רציניות ,כשסיכה נעוצה לו בקצה הפה( .איך הוא לא בולע את הסיכות

בסבלנות אין קץ .הציפורים היו מלאכת מחשבת שדרשה מומחיות .אבא

האלה?) בסיומן של מדידות מרגיזות חיכו לי בגדים חדשים בדיוק לפי

זכה לקנות בכל שנה סט ארבעת המינים מהודר שהגיע לסעליש עירנו

מידתי .הסבלנות משתלמת לעתים ,כך למדתי ...לצד הבילויים השתתפתי

באנייה אחרי שעבר נדודים רבים .למרבית השכנים לא היה כסף עבור

גם בהכנות הרוחניות לחגים .השכמתי לסליחות באישון לילה ביחד עם

ארבעת המינים והם הגיעו אלינו לברך ולזכות במצווה .כשאחזתי את

כל המבוגרים( .זה אומר שאני כבר גדול!) והיו גם הכנות של אימא לחג

האתרוג בידי ,נהגה אימא לעמוד בסמוך אליי ולהשגיח שלא אפיל חלילה

וריחות האפייה שהביאו אותי למטבח לרחרח ...אהבתי את עוגות הדבש

את האתרוג ואשבור את הפיטם .איני זוכר שחששתי מזה .להיפך ,הרגשתי

ועוגות האגוזים הטעימות שאימא הכינה לראש השנה .את התפוח האדום

כי אני גדול מספיק ואחראי ושסומכים עליי.

שהטבלנו בדבש זהוב ואת תקיעות השופר הרמות שנשמעו בבית הכנסת.
איני זוכר שפחדתי מאימת הדין .הייתי ילד ונהניתי מהטעמים ומהריחות
של החג מבלי לרדת לעומקם של דברים.

חנוכה
וצ ֵ'רגֶה פריכים
היה זה כשהייתי כבן שמונה .אימא טיגנה סופגניות תפוחות ֵ

בין ראש השנה ליום כיפור נהגנו לעשות כפרות .אבא סובב לי את התרנגול
הצבעוני מעל הראש שלוש פעמים ואני קיוויתי שהכל יעבור בשלום...

וטעימים .אבא התקין את הפתילות בתוך השמן והדלקנו נרות חנוכה
על אדן החלון כהרגלנו מימים ימימה .לפתע שמענו קולות נפץ בקרבת

(תרנגולים לבנים ראיתי רק כשהגעתי ארצה) כשהגיע הצום החשוב,

ביתנו .הצצנו חרש וגילינו נערים שמיידים אבנים לכיוון החלונות של אחד

אכלנו סעודה מפסקת ויצאנו לבית הכנסת .כמו כל הילדים ,חשבתי גם

הבתים .הם פגעו בזגוגיות החלונות ושברו אותן אחת אחת .הבית היה

אני שלצום זו חוויה ,מין הרפתקה שכזאת .אבא ואימא לא הסכימו שאצום

כמובן בית יהודי וסיבת ההתפרעות הייתה חנוכייה שניצבה בחלון ועוררה

יותר מדי ונאלצתי להסתפק בכמה שעות עלובות .אילו ידעתי אז כמה

את זעמם של השכנים הגויים .הייתה זו תזכורת מצמררת לכך שאנחנו

ימים עתיד אני לצום שנים אחדות לאחר מכן ,הייתי נהנה יותר מהאוכל...

חיים בין גויים ושהם לא אוהבים שאנחנו מציגים את יהדותנו בגלוי – גם
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לא בנר קטן ודקיק .למרות גילויי האנטישמיות הוסיף אבא להדליק את

מגיל קטן ידעתי את כל הברכות בעל פה ובירכתי על הפירות בדיוק כמו

החנוכייה על אדן החלון .אולי היה אמיץ במיוחד ואולי לא חשש בזכות

שצריך ,בלי להבין מילה .לשון הקודש לא הייתה שפה מדוברת באותם

מעמדו בקרב הגויים .ואני ,ככל ילד ,שכחתי את האירוע ועברתי מהר

ימים .משגדלתי ולמדתי חומש בחיידר ,הבנתי יותר ותרגמתי לעצמי את

לסדר היום .לא חשבתי יותר מדי .לא אז .העדפתי לחזור למשחק הקלפים

הברכות והתפילות כדי שאבין את משמעות המילים.

ששיחקתי עם אחיי על כסף "בכאילו" ולסובב את סביבון העופרת שהיה
קטן ומהיר למרות משקלו הרב.
במקביל לחג החנוכה היהודי ,חגגו הנוצרים בכל שנה את חג המולד הנוצרי.

פורים

באותם ימים העדפנו להיות בבית בעוצר מרצון .גם הגויים החביבים

כמה אהבתי את החג השמח הזה! אמנם לא היו לנו תחפושות קנויות

ביותר שנתנו לנו מתנות כמנהגם שלהם באותו חגא ,הפכו לעתים עורם,

או כאלה שהושקעה בהן עבודה ולא "זכיתי" להיות חייל או שוטר ,אבל

אחרי השתכרות רצינית ,ואז יצא מהבקבוק שד האנטישמיות הרדום ,ואוי

השמחה הייתה אמתית ופנימית .כל אחד מאתנו "זרק" על גופו איזה בגד

לו למי שנפל לידי השיכורים .אני חייב לציין שגם בהיותי ילד קטן לא

מוזר ,חתיכת בד צבעונית או לבוש צעקני ועיטר את ראשו בכובעים

התעניינתי במיוחד בחגיהם של הנוצרים .אפילו עץ האשוח המקושט

פורימיים שביום רגיל לא היה מעז לחבוש .אני זוכר איך חיכיתי ל''המן"

שמתנות רבות תלויות בין ענפיו ,לא משך אותי .אני יהודי ויש לי החגים

בקריאת המגילה .ישבתי דרוך וחיכיתי לסימן מאחד המבוגרים .ברגע

שלי .כך הבנתי וכך גדלתי ,שמח ביהדותי.

שהוא סימן בידו החלה המתקפה ...לא ,לא ,זו לא הייתה מתקפת קפצונים,
פיקות או נפצים שריחם מחניק .זו הייתה מתקפה שתוכננה היטב בעזרת

ט"ו בשבט
חג הפירות הגיע .לא נהגנו לשתול עצים בט"ו בשבט .באזור מגורנו חל
ט"ו בשבט בעיצומו של החורף .נהגנו לאכול פירות משבעת המינים –
כמו תאנים מיובשות-דבלות וצימוקים ופירות אחרים שהיו ברשותנו –
כגון תפוחים ופרי כתום-כתום ,תפוז שכיכב במגש הפירות שאימא טרחה
והכינה .אמנם לא היו הרבה תפוזים במחוזותינו והם יובאו במיוחד ,אולי
מאיטליה ,אולם אני זוכר את טעמם החמוץ-מתוק ואת העסיס שבתוכם.

גראגערים 3עשויים מעץ.
המבוגרים הסתפקו ברקיעת רגליים עייפה ,אבל אנחנו מחינו את זכר
עמלק כדת וכדין .את מצוות משלוחי המנות שלנו קיימנו בכך שהחלפנו
עוגות עם השכנים ...כל עקרת בית אפתה את העוגות המוצלחות ביותר
ואף אחד לא ציפה ליותר מזה .כמעט אף אחד ליתר דיוק ,מפני שהרב
 3גראגער -רעשן באידיש
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והרב'ה של החיידר קיבלו נוסף על העוגות גם ...מעטפות .המנהג הזה
מסתבר ,עתיק יומין הוא .במעטפות היו שטרות כסף ,וגם בהם ,כמו
בסיפור "יציאת מצרים" ,קיימנו "כל המרבה ,הרי זה משובח".

בר מצווה
מעולם לא חגגו לי יום הולדת ,עד גיל בר-המצווה .האם הרגשתי מקופח?
האם בשל כך אני מרגיש צורך לפצות את עצמי? לא .בהחלט ,לא .מכיוון
שבתקופת ילדותי לא חגגנו ימי הולדת בכלל .לא להורים ולא לילדים .רק
תאריך מיוחד שכזה שציין את כניסתי למצוות ,היה ראוי לחגיגה .ואיך
חגגנו? הרב'ה בחיידר הכין אותי לקריאה בתורה .התכוננתי רק לקריאת
המפטיר ,כך שלא היה צורך ביותר מדי שעות לימוד .הדודים שלי שגרו
באזור הוזמנו לעלייה לתורה ואימא הכינה כיבוד לקידוש .האם זרקו עליי
סוכריות? איני זוכר .ייתכן שזרקו וייתכן שאני מערב זיכרון זה עם זיכרונות
מאוחרים יותר .בשבת בר-המצווה הסתובבתי בחליפה ולראשי חבשתי
קאפעלוץ' (כובע) שקיבלתי ליום אחד בלבד ,בהשאלה .בכך נגמרה חגיגת
בר-המצווה שלי וחיי חזרו לשגרה שנמשכה לצערי זמן קצר מדי.

חלק ב'

שואה ב'
חלק

שואה
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תמה תקופת ילדותו של הילד ההוא,
שהיה רק ילד .רגיל.
ועכשיו ִע ברו אתו אל עולם מוזר,

האוש

סגירת שערים
"אני חושבת שכדאי שנצא מפה ,לפני שיהיה מאוחר ".לחשה אימא לאבא
בסיומו של יום.

שאולי היה עדיף אילו לא נוצר.

"כן ,גם אני חושב כך .האחים שלך הסתדרו באמריקה וכדאי שנצטרף

תנשמו עמוק ותמריאו רחוק ,רחוק...

אליהם .יש להיטלר תכניות גדולות לכיבוש אירופה ועדיף לברוח לפני
פרוץ המלחמה".
"אולי נכתוב להם ונבקש שישלחו לנו ניירות?" הציעה אמי הצעה מעשית.
"כן ,בוודאי .אתחיל לטפל בזה .אגיש בקשה לממשלה שלנו בהקדם".
חתם אבא את השיחה .היה זה בתקופה שבה התבסס שלטון הרייך ,והיה
ברור שפניו מזרחה לכיבוש .אבא החל לפעול כדי להשיג את הניירות
המיוחלים והצליח .כשאימא ראתה את האישורים שהגיעו הוקל לה,
וכבר החלו מחשבות על עזיבה ומה כדאי לארוז ואיך .והנה ,באחד הימים
האפרוריים ,קיבלנו הביתה מכתב חתום .היה זה מכתב מטעם הממשל
וכך היה כתוב בו:

"עקב פרוץ המלחמה ,הגבולות נסגרו .לקבלת אישורים חדשים,
פנו אלינו לאחר המלחמה".
כך ,בהודעה קצרה ולאקונית נסגרה בפנינו האפשרות לצאת לכיוון 'ארץ
האפשרויות הבלתי מוגבלות' .הודעה של משפט אחד שהגיעה אלינו
מהממשל היא שפתחה לנו שער אל-חזור אל שבעת מדורי גיהינום בעולם
הזה.
באותה שנה ,בה התקרבו הגרמנים במהירות אל האזור שלנו ,התחלתי
את לימודיי בתיכון ההונגרי .לא אשכח את היום שבו נכנסו לעיירה
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שהתגוררנו .כנער צעיר נמשכתי אל המפגן האדיר של חיילים גרמנים

אחרי הגזרה הראשונה הגיעה גזירת הטלאי הצהוב .עכשיו לא היינו רק

מצוחצחי מדים וקשוחי מבע .הבטתי בסמלים ,התרשמתי מהאופנועים

נבדלים .היינו נבדלים ומסומנים .למה? מה חטאנו שהגרמנים ראו צורך

ומהג'יפים ובחנתי בתשומת לב את הפרשים שהצטיינו ברכיבה על סוסים.

להשפיל אותנו בפני כולם? כל יציאה לרחוב לוותה בתחושת השפלה .לא

לרגע אחד לא פחדתי .ילד-נער שאהב מדים ומצעדים .ילד שרצה לחיות

היה נוח ולא נעים להסתובב כך .בלטנו בשטח ,היינו מושא ללעג וסכנה

ואם אפשר גם להיות במרכז העניינים .זמן קצר מאוד אחרי המצעד היהיר

ממשית ריחפה על ראשנו .גם החיילים וגם חלק מהנוצרים נזכרו מהר

החלו הגזרות הראשונות .כמו מטחים הן נורו ממוחם הקודח של אנשים

מאוד שאנו פחותים שבפחותים .בקושי הספקנו לעכל את גזירת הטלאי

חשוכים .נורו לעבר אנשים פשוטים וטובים שלא התעניינו במלחמות

משש בערב אסור היה ליהודים להסתובב
וכבר נחתה גזרה נוספת – עוצרֵ .

ובגבולות ,אנשים אשר ביקשו לשבת בשלווה ,אך כנראה שבקשה כזו לא

ברחובות .עכשיו היינו גם מנודים וגם פושעים במעצר בית .ומה הלאה?

הייתה חוקית.

האם היה ברור למי מאתנו שעתיד להיות גרוע יותר?

בתחילה אסרו על כל קשר בין יהודים לגויים .איך זה היה קשור אליי? לא

אמנם הייתי נער צעיר ,והוריי ניסו להסתיר ממני ככל יכולתם את הדאגה,

יכולתי ללכת ללימודים .נאלצתי להישאר בבית ,וגם אם בימים הראשונים

אולם יכולתי להרגיש את המתח באוויר .השתיקות הארוכות ,המבטים

היה השינוי לא רע בכלל ,מאסתי בחופש הזה שהגיע בהפתעה גמורה

המהורהרים שדוק עצבות מכסה עליהם כווילון דקיק ושקוף ,חוסר

ימים אחדים לאחר שהחל .מה כבר אפשר לעשות מהבוקר ,יום יום ,ועוד

הסבלנות שלא היה אופייני לאמי הטובה ו"הידוק החגורה" בבית ,היו כולם

בעיצומו של חורף קר ומקפיא עצמות? נוסף על כך ,אסור היה לנו לשחק

סימנים ברורים למצוקה .אמנם לא סבלנו רעב ,בשלב זה עדיין לא ,אבל

או לדבר עם ילדי הגויים .לאט לאט נוצר מרחק בינינו ,בלא שהבנו על מה

הרגשתי שהחבל מתהדק עלינו היהודים ,ולאף אחד מהמבוגרים ,שנחשבו

ולמה נחתו עלינו הגזרות המוזרות האלו .אבא נפגע גם הוא מהחוק החדש.
המסחר שלו הוגבל למסחר עם בני עמו בלבד .הממון שהגיע מהגויים
היה נתח נכבד במסחר שלו ,ולכן הייתה פגיעה ממשית בהכנסותיו.
למזלו הטוב וגם למזלנו ,באותה תקופה לא כל הגויים הסכימו לציית

בעיניי לחכמים וחזקים ,לא הייתה שליטה על כך .ניסיתי להמשיך בשגרה
החדשה שנכפתה עליי .כמעט ולא יצאתי החוצה .האם שקעתי בהרהורים?
האם חשבתי לברוח? לא! נהגתי כפי שנוהגים רוב בני האדם במצב כזה.
נאנחתי וקיוויתי לטוב .לחלום תמיד אפשר ,לא?

לחרם החדש .חלקם המשיכו לקנות מאתנו למרות שהסתכנו בענישה.

טבעת החנק התהדקה .כרזות שמבשרות על השלב הבא בגזרות נתלו

כמובן שכל קנייה כזו נעשתה ב"שחור" ,ומתוקף הנסיבות החליט גם אבא

בראש חוצות .רמקולים עברו ברחובות והכריזו באדישות על הגזרה

להסתכן.

הבאה" :על כל היהודים לעבור לרחוב מו ְֹדיוֹר ׁשוֹר לגטו .אין לקחת שום
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חפץ מהבית חוץ ממצרכי מזון בסיסיים ,כמה בגדים ושמיכות ".קראתי

בתוכם יישארו אתנו לנצח .ארגיש כי לקחו לי הכול – את המשפחה ,את

את הכרזה ושמעתי את הרמקול ,אך הדברים סירבו לחדור לתודעתי.

הבית ,את הילדוּ ת והנעורים ,אבל את הזיכרונות היפים והנעימים מהבית

להשאיר את הבית כך ,על כל תכולתו? התמונות ,הכלים היפים ,האופניים

ומהמשפחה שלי אף אחד לא יוכל לקחת ממני .הם יישארו בלבי ובראשי

שלי? כך להפקיר הכול? ומה אם מישהו ייכנס וייקח דברים ששייכים לנו?

לעולם.
בדרך כלשהי השיג אבא גוי שהסכים להסיע אותנו בעגלתו לעבר הגטו,

לגטו

ואנו עלינו כולנו לעגלה .הסוס ניער זנבו באדישות ויצא לדרך .הוא לא
הרגיש כמה רגשות טעונים וכואבים נושאים אנו אתנו בנסיעה זו .ישבנו

היה זה בתחילת ניסן .כמה סמלי ועצוב היה אותו חודש ניסן .חודש

בעגלה ,כולנו; אבא ,אימא ,שלושה בני נוער שהגדולה שבהם כבת חמש

הגאולה הפך פניו והיה לחודש הגלות .אימא ארזה בשקט שמיכות פוך

עשרה וארבעה קטנים שהקטנה שבהם רק בת שנתיים .אימא חיבקה את

לכולנו ,מעט כלי מטבח שבהם קיוותה שתכין לנו אוכל וכמה בגדים לכל

שרה הקטנה .היא עטפה אותה בזרועותיה ,כמנסה לגונן עליה מהעולם

אחד .אבא סחב שקים של קמח חיטה ,של קמח תירס ,אפונה יבשה וסוכר

הרע שאליו נקלעה .חלק מהשכנים הביטו בנו כשעזבנו .איני זוכר מבטי

ומלאי של תפוחי אדמה שהוצאו מהמרתף .ואני ,לא ממש האמנתי שכל

רחמים בעיניהם או קריאות פרידה נרגשות.

זה קורה .לא הבנתי איך הוריי מצייתים בדממה לגזרות ועוזבים את הבית

כנגד זה זוכר אני שחלקם עמדו ,מביטים בביתנו במבט חמדני .אני משער

בראש מורכן ובאנחה שקטה .מה ,אתם באמת מתכוונים להשאיר הכול?!

שכל אחד מהם חשב שיהיה נחמד לרשת את הבית ואת הרכוש שהשארנו

רציתי לצעוק .זה לא הגיוני מה שקורה כאן .זה לא יכול להיות אמתי.

מאחור( .במקום מגורנו היו היהודים במצב כלכלי טוב יותר משכניהם.

בחרתי לשתוק ,לא אמרתי דבר .נפרדתי ממכוניות העץ היפות ששימשו

אלו האחרונים נהגו לבזבז את מרבית משכורתם בבית המרזח).

לי משחק ומכל אותם הדברים שאהבתי.

גם הילדים שהציצו מהחלונות לא טרחו להיפרד לשלום .אולי בעקבות

קיוויתי שחלום הבלהות יסתיים מהר ונחזור הביתה לחיות בשקט ובשלווה.

המרחק שנוצר עוד קודם לעזיבתנו ואולי עקב שטיפת המוח שעברו ,הם

איך קיוויתי! לאורך כל תקופת המלחמה נאחזתי בתקווה הזו .האם

שמחו להיפטר מאתנו ...באותו הזמן לא ידעתי שאבא ואימא נתנו לאחד

כשאצא מהתופת שבור ורצוץ יחכה לי הבית? לא אשאיר אתכם בספק –

השכנים את הפמוטות ואת שאר דברי הערך כדי שישמור עליהם למעננו.

הבית לא חיכה לי .הוא הופצץ באחת ההתקפות של בעלות הברית .הבנתי

הדבר נודע לי שנים רבות לאחר מכן ,כשהגעתי עם משפחתי לקרפטים

כי קירות הם רק קירות ,חפצים הם חפצים ,אך כל הזיכרונות שהם אוצרים

ומישהו נע על מקומו באי-נוחות קלה ומלמל משהו על רכוש ועל זכותי
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לראות במה מדובר .בבת אחת חזרו אליי המראות הקשים של עזיבת

כדי לעלות או לרדת נאלצנו לטפס על סולם עץ גבוה שהיו לו שלבים

הבית .מבטי השכנים עוררו בי בחילה קשה" .לא ,תודה ".אמרתי" ,איני

ׂוּ רה
רבים .עבורי זה היה די פשוט ,אולם נסו לדמיין את אמי מטפסת עם ש

מעוניין לראות דבר".

הקטנה ...או לחשוב איך הילדונת רצה לעבר הפתח במטרה לרדת למטה

היינו בין האחרונים מבין היהודים שהגיעו לגטו .הגטו היה רחוב ארוך
מאוד שחצה את כל העיירה .הוא התחיל היכן שניצב בית הכנסת והמשיך

ולצאת החוצה ...ואימא צועקת" :שורה ,לא! את תפלי ותקבלי מכה!"
אימא לא יכלה להסיר ממנה את העיניים ,רק כשישנה זכתה אימא למעט

משם הלאה .אלפיים יהודים אמורים היו לחיות ברחוב אחד .אלפיים איש.

אשליה של שקט .שקט אמתי לא היה לאף אחד באותם ימים .אחותי

איך? גם אנחנו שאלנו .כשהגענו ,היו כבר כל הבתים תפוסים בתפוסה

הגדולה הייתה באותה עת בגיל הנעורים וזעפה" :כל השיער שלי מלא

מלאה .אבא ,מעשי כתמיד ,הצליח להשיג לנו מאחד ממכריו עליית גג

בקש! איני יכולה לסבול זאת!"

של אורווה שבימים כתיקונם שימשה אסם לתבן עבור הסוסים .בזמן

לימודים ,לא היו" .למה לקחתי את התיק והמחברות?" רטנתי" ,ממילא

המלחמה גויסו הסוסים והאורווה התפנתה.

אי-אפשר לעשות אתם כלום!" אבא ניסה ללמד אותנו קצת ,אבל הראש

איני יודע אם אבא שילם משהו לבעל הבית .אני יודע רק כי אנחנו קיבלנו

שלו היה עסוק בדברים אחרים .שגרת היום הייתה חד-גונית ומשעממת.

את עליית הגג ומשפחה אחרת "זכתה" באורווה .אני מניח כי רבים מכם

אנחנו ,הילדים ,שיחקנו בחצר רוב הזמן .אימא בישלה לידינו מאכלים

קראו על משפחות שגרו בגטו כמה חודשים בצפיפות ,בתנאים קשים ובלי

פשוטים שישביעו אותנו וקרצפה את מעט בגדינו במים שהיו בחצר .אבא

כל פרטיות .חלקן חלקו ביניהן שני חדרים .אנחנו לא סבלנו עד כדי כך,

למד לעצמו וכשהרשו להסתובב פגש חברים ,וכמו כולם ניסה לשמוע מה

אולם הבית שממנו הגענו היה גדול ומרווח ,ובהשוואה אליו הייתה עליית

קורה.

הגג שיא העליבות ...אחרי ההלם הראשוני שמחנו שמצאנו קורת הגג.
האורווה הייתה עשויה מעץ .כל עליית הגג ,כעשרים מטרים רבועים,
הייתה מכוסה בקש ,ואנחנו שכבנו על הקש ואותו ריפדנו בשמיכות

הפגנת כוח

שהבאנו אתנו .אמנם היה אביב ,אך בלילות היה קר ורוח חדרה דרך העץ

רעש חזק של מנועים עלה מקצה הרחוב.

והשמיעה שריקות יבבניות .לא היה לנו שום חלון שדרכו נוכל להביט

נאספנו בבהלה ליד דלת האורווה ומיהרנו פנימה .התחבאנו ורק עינינו

בירח המלא או בשמי תכלת נאים ולחלום .הפתח היחיד היה פתח הדלת

הציצו מבעד לחרכי העץ .הם עברו בשיירה שמעלה ענן אבק .גאים,

שהוביל מטה אל הקומה הראשונה.

לרגליהם מגפיים שחורים ולראשם כובעי פלדה נוצצים .מגולחים.
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מסופרים .מלכי העולם במדים מגוהצים .החיוך המתנשא הקפיא את דמנו

כי במחנות הורגים אנשים .פשוט הורגים אותם ".אימא העדיפה לא

והמבט המצמית גרם לתחושת אי-נוחות.

להאמין" .זה לא ייתכן .אי-אפשר סתם להרוג אנשים .זו הגזמה ",לחשה

מה הם רוצים הפעם?

לפוּ ְס ָטה
לאבא .ביום אחר הוא סיפר לה כי" :יש אומרים שישלחו את כולנו ּ

מה הם רוצים?

(ערבות צחיחות בהונגריה ,דומות לנגב בישראל) יניחו אותנו שם ,ויתירו

האם גזרה חדשה בפתח או אולי מתכננים הם לתפוס מישהו חשוב או

לנו לגור שם הרחק מכולם ".רעיון זה הוליד גם הוא אנחות כבדות .מי

שמא...

רצה להתיישב במקום צחיח שאין בו מים וצמחייה .האם אפשר לגדל שם

המחשבות התרוצצו מעצמן ,לכל הכיוונים.

ילדים בכלל? כך עברו השמועות בין כולם ,ולמרות שהורינו ניסו להסתיר

והם נסעו .זקופים ונינוחים.

מאתנו את הדברים ,ידענו טוב למדי מה קורה.

ואוי לו למי שנפל לידיהם בזמן שכזה .הם תלשו את זקנו .השפילו אותו

יום אחד הגיעו לביתנו שוטרים הונגרים.

בדרכים שרק מוחם השטני מסוגל להגות.

ברחנו מהחצר לתוך הבית בפחד .הכרנו אותם וידענו שהם אכזרים.

מלכי הארץ.

מה הם רוצים? למה באו אלינו?

תת-אדם.

הלב שלי דפק בחזקה רבה עד כדי כך שפחדתי שהם ישמעו את הלמות

לא יכולתי שלא להעריץ את עצמתם המופגנת .ומאידך לא יכולתי שלא

לבי ויצעקו עליי או ילעגו לי .הם קראו לאבא לחקירה והוא יצא אתם

לרצות לירוק בפניהם ,לקרוע אותם מעל מושביהם הנוחים ולדרוך עליהם

בפנים חיוורות .הוא ידע מה הם רוצים .הם רוצים כסף ,נכסי דלא ניידי,

עד שיתחננו על חייהם .שפלים שכמותם ,כמה שנאתי אותם באותם רגעים

רכוש כזה או אחר .להתעשר על חשבון היהודים .מאותו רגע לא יכולנו

ואיך ייחלתי למפלתם.

לעשות דבר .שמענו על אנשים בתוך הגטו שמלשינים על האמידים
שבינינו תמורת טובות הנאה .שמענו על אנשים שנלקחו לחקירות וחזרו
מוכים וחבולים בגופם ושבורים בנפשם .שמענו גם על אנשים שלא חזרו,

חקירה צולבת
באותה עת רבו השמועות .כל יום והשמועות שלו ,ואבא היה משוחח

ואף אחד לא ידע אם עדיין חיים הם או שעברו לעולם האמת .איך יחזור
אבא ,האם יחזור?

עם אימא בשקט ומספר לה את החדשות האחרונות" .שמעתי שיהודים

השעות  -לא  -עברו.

שברחו ממחנה ורצו להגיע לאוקראינה נתפסו והגיעו לכאן .הם אומרים

לא עניין אותנו אוכל וגם שתייה לא העסיקה את מחשבתנו ,רצינו רק
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שהמציאות של יום שגרתי בגטו תחזור אלינו .כמה מהר הנפש מתרגלת

בלי מחשבה ,בלי נקיפות מצפון.

לשינויים .כמה מהר היא מוחקת ימים אחרים" .אבא חזר!" צעק אחד

פחות יהודי בעולם ,נו ,מה? זה הרי היה התכנון הסופי ,הלא כן?

מאחיי" ,אבא חזר!" ובלב קינן הספק ,האם תחזור אתו השגרה שאליה

הוריי כנראה בחרו להימנע מהמפגש הנורא הזה ,מהחיפוש המשפיל

התרגלנו?

ומהעונש שיבוא בעקבותיו ,ולכן לא הסתירו דברי ערך.

כולנו התרגשנו ורצינו לשמוע מה בפיו ,אך הוא לא רצה לספר .אני מניח
שמאוחר יותר כשישב עם אימא ,סיפר לה מה קרה שם .עד היום איני יודע

פסח לא פסחי

מה עשו לו באותה חקירה .רק דבר אחד יודע אני בוודאות .הוא נכנס לשם
זקוף ובטוח בעצמו ויצא משם אחר .גוו כאילו נכפף ,מעיניו כבה הניצוץ
המוכר ובמקומו התנחל פחד רודף של חיה שניצודה .אני בטוח שהחקירה
לא הייתה פשוטה ולמרות שאבא השתדל להראות לנו אופטימיות ושמחה,
ידעתי עמוק בלב שהוא פוחד בדיוק כמונו ,רק מסתיר זאת טוב יותר.

הערב ירד.
התיישבנו כולנו יחד לקרוא את ההגדה.
אבא ניסה לשלוט ברגשותיו .הוא הקריא את ההגדה בפנים חתומות ,מנסה
להתעלם מהתפאורה העלובה ,מהשולחן הריק הערום מכלי הפסח היפים
וממטעמיה של אימא .מעולם לא חשתי צורך עז כל כך להיות "בן חורין".

היו אנשים שהחביאו על גופם ובבגדיהם ,בכיסים נסתרים ,שטרות כסף
ותכשיטים .למיטב ידיעתי הוריי לא עשו זאת .אני חושב שהם פחדו.

אני חושב שבשנים שקדמו לאותו פסח לא התייחסתי לנושא במיוחד.
עניינו אותי יותר החרוסת הטעימה והמצות הפריכות ,חיכיתי לטבול ירק

ההוראה הראשונה בכל מפגש עם יהודים הייתה " :תוציאו את כל דברי

במי מלח ,לאכול מרור ,לשיר את השירים היפים ולגנוב את האפיקומן.

הערך!" לאחר שניתנה ההוראה היו החיילים מחכים לראות את הנתפסים

אבא ניסה להיות ענייני ולספר לנו את סיפור יציאת מצרים ,כפי שמורה

מוציאים שעונים יקרים ,כסף ותכשיטים .משהסתיימה תצוגת השלל ,לא

ההלכה לעשות ,אך בניגוד אליו ,נראתה אימא צל חיוור של עצמה .נדמה

ויתרו על חיפוש משלהם .היה זה נורא .החיטוט בכיסים ,הפשטת הבגדים

לבכייה רק להתגבר.
לי כי כל מילה גרמה ִ

יכולת למשש את
ָ
ממי שנראה לחוץ או מבוהל ,מכות ,השפלה ,פחד.
הפחד בידיים .והגרוע מכול – העונש .אם נתפסת ונמצא משהו שהסתרת,

הבטתי בה בעצב.

היה עונשך מוות.

אימא שלי האהובה והחזקה ,הלוואי שיכולתי להבטיח לך שיהיה טוב

כאילו היית כלב שוטה.

יותר .היא הצטערה על עליבות המעמד ,על כך שאין בידה מצות וחרוסת,

כאילו היית ג'וק.

מרור וארוחה טובה .תפוחי האדמה שימשו אותנו לצורך כל הדברים
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גם יחד .ישבנו ואכלנו בשקט .יכולת לשמוע את קולות הלעיסה ,מבעד

זהו .ההכנות תמו והחג פרש כנפיו על העיירה .מצות יד עגולות (שהיו

ליבבות שאימא ניסתה להחניק בלא הצלחה .נגמר לה הכוח להציג בפנינו.

טעימות כשלא נשרפו יתר על המידה) חיכו לאבא בראש השולחן החגיגי.

נדמה לי שהיא פחדה שבשנה הבאה המצב יהיה גרוע יותר ואפשר שבכלל

קערת חרוסת שאימא עמלה עליה ,הונחה באמצע ומרור וביצה וזרוע

לא נחגוג.

לידה ...ואבא ישב בהסבה והקריא לנו קטעים מההגדה .לא הבנו את
מילות ההגדה ואבא תירגם אותן עבורנו ליידיש.

בלילה כשהכל נגמר ואני שכבתי לי על מצע הקש ועל השמיכות יכולתי
להיזכר בפסחים השגרתיים שהיו בביתנו ,אלו שנראו לי מובנים מאליהם.

כמו כל ילד חיכיתי גם אני לגניבת האפיקומן .כולנו החבאנו ביחד את

ההכנות לפסח החלו תמיד בחנוכה ,כשאימא החלה לאגור שומן אווז

המצה העטופה במפית בד ,ואבא לא מצא אותה אף פעם .אני משער

בצנצנות זכוכית כשרות לפסח .אחר כך הגיע הניקיון הגדול שהיה משוש
האמהות וגרם כאב ראש לילדים.

שלוּ היה מתאמץ ,היה מגלה את המחבוא מהר ,אלא שעבורו הייתה זו
הזדמנות להעניק לנו מתנות ,ואנחנו ניצלנו את טוב לבו וביקשנו מתנות
כלבבנו .שיאן של כל הבקשות מבחינתי היו אופניים גדולים ונוצצים.

איני יודע איך התנהל הדבר בבתים אחרים ,אצלנו כל הבית היה "על

וכשהחג עבר וקיבלתי זוג אופניים חדשים ,לא היה מאושר ממני ,לפחות

גלגלים" ,ואני שנאתי את הבלגן הזה .לא יכולתי למצוא כלום! ייתכן

בימים הראשונים...

שפיתחתי אלרגיה קלה לניקיונות האביב האלה ורבקה אשתי סובלת מכך
עד היום ...כשאימא סיימה להחזיר את הבית לקדמותו ,נשמתי לרווחה
והתכוננתי במרץ לבדיקת חמץ.

ועכשיו כל זה איננו .אין מפה יפה ואין אוכל טוב .אין מצות ואין מתנת
אפיקומן ומי יודע אם האופניים שלי עדיין שלמים ומחכים לי ,הרהרתי.
אפילו לניקיון ששנאתי ,התגעגעתי .כל דבר היה טוב יותר מהפסח המוזר

אימא והינדה החביאו עשרה פירורים ,אבל לא במחבוא קשה מדי ,ואבא

ההוא שחגגנו בגטו שכולו תפוחי אדמה חיוורים ודמעות.

ואני חיפשנו חמץ בעזרת נוצת אווז לבנה ונר דקיק .למחרת לבש הבית

ביני ובין עצמי התפעלתי מאבי .אבא הקרין ביטחון בה' .הוא שר את

מראה חגיגי ומיוחד .הכל הבהיק בניקיונו ,ובעוד אני מתעסק בשריפת

המילים" :אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו ,והקב"ה מצילנו

החמץ ,עמלה אימא על התבשילים האחרונים .לארוחת ערב חג אכלנו

מידם" ,ונאחז בהן בכל יכולתו" .ילדים ,הכל יהיה בסדר .ה' יציל אותנו

מרק בורשט עם חתיכות תפוחי אדמה מבושלים שצפו בתוכו .אחר כך

מהגזרה הרעה ",ניסה לשכנע אותנו .האם באמת האמין בכך? כן .בלא

קיבלנו צלחות עמוסות בגריווען פריכים ולצדם תפוחי אדמה – מלכי

צל של ספק .אבא האמין עד לרגעיו האחרונים שיקרה נס ,שנינצל .האם

מטבח הפסח.

אותה התקווה שלא התגשמה כמו שרצה והאמין אבא ,פגעה במשהו
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טובה .לדכא את רוחנו עד עפר .גם הפעם.
הטרנספורט הראשון יצא לדרך בשבת בבוקר.
הגטו התחיל להתרוקן.

הקרוי בירקנאו .ומכאן משמע שגם לכל אלו שנגזר עליהם למות בכל אותן

"לאן לוקחים אותם?" שמעתי את השאלה הזו נשאלת בצורות שונות.

מיתות ,היה ליווי צמוד של הקב"ה בכבודו ובעצמו.

התשובות היו מגוונות לא פחות .מהי התשובה הנכונה? תהיתי לעצמי
בלילה ,בזמן שיכולתי לשכב על מצע הקש הדוקר ולהרהר בכל מה
שקורה סביבי .עדיין לא אבדה תקווה .חלמתי על ימים טובים יותר .חולם

טרנספורטים
ספירת העומר הייתה מאחורינו .אם חשבנו שבסיומה נקום לבוקר חדש

בהקיץ ,נתלה בזיכרונות יפים וחושב כי עוד מעט ,ממש עוד מעט ,נחזור
הביתה ונשכח מכל הסיוט הזה.

וטוב יותר ,טעינו .קמנו למציאות קשה יותר ,כזו שקיווינו שלא תגיע

שבוע עבר ושוב נשמע התיפוף שהעביר רעד בגווי .אוזנֵי כולם היו כרויות

ְלעולם.

בחשש .מקווים שלא יכריזו על הבית שלנו .הלוואי ,הלוואי.

תיפוף חזק קרע את דממת הבוקר.

המתופף התקרב בצעדיו לאזור המגורים שלנו ולבי החסיר פעימה.

"על כל האנשים מבית מס'  1עד ( 40בערך ,איני זוכר בדיוק) לצאת החוצה

הוא הכריז הכרזה יבשה  -חותך גורלות באדישות .אבא ואימא השפילו

ולהתרכז במקום המיועד לכך .יש לקחת חבילה קטנה לדרך ".המתופף

מבטים .הם לא העזו להביט בנו.

מכריז בקול את ההכרזה המאיימת ,ואנחנו נשמנו לרווחה.

זהו.

אנחנו בחוץ.

עוד גזרה ניחתה על ראשנו הצעירים.

עדיין.

שוב אנחנו נפרדים מהמוּ ָּכר.

לא קראו לנו.

שוב יוצאים לדרך.

הגרמנים אהבו לבצע גזרות בשבתות ובחגים .הם הכירו היטב את לוח

אימא ארגנה לכל אחד מאתנו חבילה קטנה ודמעותיה זלגו לתוך החבילות

השנה העברי ,וניסו ככל יכולתם ,להפר את שמחת החג ,את מנוחת השבת.

ונטמעו בתוכן חרש .היבטתי בעליית הגג ונפרדתי ממנה בלב כבד .לא

הם ניסו לגרום לנו להרגיש כאוס מוחלט .לרוקן את הימים מכל משמעות

הספקנו לשהות בה זמן רב ,ולא העליתי על דעתי שיקשה עליי לעזוב
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אותה ברגעי הפרידה.

לא רציתי לשמוע.

הכל יחסי בחיים .גם זה.

חייבים להמשיך .חייבים להמשיך.

מסע מסוייט

כופפתי ראשי קדימה .העדפתי לא להתבלט יותר מדי .רק לשים לב
שכולנו יחד .צעדנו בתווך ובצדי הדרכים עמדו הונגרים.

הלכנו בתוך נהר של אנשים.

עד לא מזמן היו שכנים ,ועכשיו נהפכו שונאים מרים.

השמש זרחה מעל ,טובלת בתכול השמיים .איך ייתכן שהשמש ממשיכה

הם חייכו בבוז .ירקו ,קיללו.

לזרוח? איך השמיים אינם נופלים? כל זה היה תמוה למדי.

הרגשתי כי איני יכול עוד לראות.

צעקות רמות שמרו על הערנות שלי.

לא יכולתי לשמוע.

הגרמנים האלו ,הם יודעים לצרוח במין רשעות איומה.

אטמתי עצמי במגננה.

"שנל! שנל!" הצליפו בנו הצעקות .הם רק רצו שנמהר.

כל זה חלום בלהות.

אין להם זמן .התכנית חייבת להתקדם בקצב הנכון.

רק חלום.

הדוחק והצפיפות עשו את שלהם והרגשתי מחנק .איפה אימא? איפה

אבל הפחד אמתי ,כבש כל נים ונים שבי.

אבא? חיפשתי אותם בעיניי.
שלא אאבד אותם עכשיו.
זה מה שחסר לי.
"שנל! שנל!"

ואז ,נגלו לעיניי פסי רכבת ארוכים .מסילות ברזל מונחות מעל אדני עץ
חיוורים .מוחצות אותם .רומסות .הכל נראה פתאום אלים ואכזרי ,גם פסי
מתכת על אדני עץ.
רכבת .רכבת בהמות.

אנשים כושלים .בעיקר קשישים.

צלצול קצר דין-דין-דין ושריקה אימתנית שחדרה לתוך גופי.

כולם רועדים ,השמש אינה מצליחה לחמם את גופם.

מפלצת ארוכה עצרה ועשנה התפוגג לתוך חלל האוויר.

בעיטות.

מה זה? איזו מין רכבת מוזרה? בלי חלונות ,בלי מקומות ישיבה .הקרונות

חבטות בקת הרובה.

נפתחו .שוטרים הונגרים וחיילים גרמנים זירזו אותנו בקללות ,במכות .הם

התכווצתי.

צעקו.
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עלינו לקרונות בשקט .הם דחקו בנו למהר.

"לאן נוסעים?" שאלו כולם .ואימא ניסתה להיות אופטימית" .אולי לוקחים

נכנסנו פנימה בשיטפון אנושי שריח הפחד עולה מתוכו בחריפות.

אותנו לצ'כיה? אולי לאוסטריה?" אף אחד לא ידע את התשובה והרכבת

אף פעם לא חשבתי שלפחד יש ריח וצבע .עכשיו אני כבר יודע .אפשר

נסעה.

אפילו לתפוש אותו באוויר.
כל משפחה ניסתה להישאר מאוחדת .להיאחז בבדל החיים המוכרים.
הצלחנו.
כולנו היינו באותו קרון.
איזו הקלה.
דלתות הקרון נסגרו בחבטה.
חושך ירד על ראשינו ,אימה ,פחד.
ושנאה.

בלי לעצור.
ממהרת אתנו ,עם כל המשא של האנשים שהגרמנים ניסו להפוך לחיות
אדם.
בלא הצלחה.
בכיות קולניות של ילדים שרצו להתפנות כבני אדם ובכיות חרישיות של
אמהות חסרות אונים התמזגו .והרכבת נסעה ...
ריח הפחד התערבב בריח הפרשות .הרגשתי רצון עז להקיא ,אך אם אקיא,

שנאה שהלכה וגברה כמו כדור המידרדר מראש ההר .היא צברה תאוצה

אצטרך לשאת עמי גם את הריח הזה .עדיף לשמור הכל בפנים.

והלב עמד להתפוצץ מרוב כעס.

לא היה אוכל מלבד מעט לחם ,ומי רצה בכלל לאכול.
לא היו מים.

מה חזק יותר – הפחד מהם או השנאה אליהם?
והרכבת התחילה לנסוע.
שריקה ודינדונים.
גלגלים משקשקים .מטריפים את הדעת בשקשוק הקולני שלא מותיר לך
פיסת עולם שקטה.

פחד ובושה היו בשפע.
איזו בושה לנמנם ולהרגיש כי מכנסיך מגואלות ,כי הגוף בגד בך וחשף את
חומריותו שאינה ניתנת לשליטה.
התכווצתי בתוך מקומי הדחוס.

ובכיות של ילדים קטנים מבוהלים.

אבא ואימא היו חיוורים .שפתותיהם חשוקות בכאב.

צרחות של תינוקות מורעבים.

פה ושם אנשים דרכו זה על זה .נופלים לתוך זרועות לא מוכרות .מאבדים

אנחות של אמהות חסרות אונים.

שליטה .צועקים את נשמתם לדעת.

אנקות גברים מאופקים.

עכשיו היו לנו אפילו הצגות .בחינם .חלקן אפילו יכולות היו להיות

תפילות ספונטניות .מניינים יזומים.

מצחיקות ,לוּ השחקנים לא היו אנשים אמתיים ברגעים פחות מוצלחים
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של החיים.

ראשוני התשושים ,או אולי ברי-המזל נשמו את נשמתם האחרונה וכהרף

אבל אי -אפשר היה לצחוק.

עין לא היו ,בקלות בלתי נסבלת – מוות שלא הכרנו.

רק להביט בהם ברחמים ,בפרט באלו שהכרת מאז שהיית קטן ,ולקוות
שאתה לא הבא בתור .כמה מהאמיצים או החזקים בין הגברים הצליחו
לקרוע חורים בקרון .הם לא ניסו לברוח ,אלא רצו קצת חמצן ואם אפשר
גם מעט אור והרכבת נסעה...
ונסעה...

היו מתים מלפניי ,מתים מאחוריי.
מתים.
הצילו!
ראיתם פעם מת? היו אלה פרצופים שעתידים לרדוף אותי.
להיחרט בי לעד .רציתי לצרוח.
להיות תינוק קטן בידיה של אימא.

ונסעה...

לבכות ולבכות ,ולא יכולתי.

כמה זמן? איבדתי תחושה.

כבר גדול הייתי.

התנמנמתי והתעוררתי.

בן קצת יותר מארבע עשרה.

שריקה חזקה.

כמעט גֶבר והיה עליי להתאפק!

הרכבת נעצרה.

והרכבת המשיכה לנסוע .וכבר לא נשאר לצועקים כוח להמשיך לצעוק.

זהו?

ולבוכים נגמרו הדמעות .וכולנו הפכנו פרצוף אחד של עצב אינסופי

הגענו .חשבתי בהקלה .אבל ,לא .פרצופי חיילים מדושני אוכל וכבוד

ועייפות ותימהון וזעזוע ואדישות.

עצמי הציצו פנימה .מיכלי מים הביאו הם .מעט מדי .כל אחד מילא את

ושוב שריקה.

הספל שהחזיק בידו .גמעתי את המים בשנייה ונשארתי צמא.

הדלתות נפתחו.

כאילו לא שתיתי כלום.
אולי עדיף ,כך אצטרך פחות להתפנות.
והדלתות נסגרו.
המסע המשיך והמשא הלך והכביד על נשמותינו.
ריח מוות התערבב בריחות גוף.

מצמצנו בעיניים לנוכח אור יום חזק ששטף אותנו וצרב בעיניים.
ברוכים הבאים לגיהינום .ברוכים הבאים לבירקנאו.
היו שלום.
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ראיתי אותם

ראיתי אותם

אנשים עניים

רעבים וטובלים

בשורות ארוכות

בדל פת לחם אחרון

וטורים מלאים.
ראיתי אותם
זקנים וילדים
שהולכים והולכים
ואינם מגיעים.
ראיתי אותם
יהודים יהודים,

בצלחת של מים.
ניסיתי לראות
לפעמים רק אחד

מפעל מוזר
ראוס! ראוס! שנל! שנל! קידמו אותנו הצעקות בגרמנית .לפחות הוראה
אחת שהבנתי.
קמתי ממקומי .רגליי היו מאובנות .סירבו ללכת .אבל אין ברירה .מי שרצה
לחיות חייב היה לציית לפקודות.

איש הולך לבדו

אוויר.

ומגיע לבד

נשמתי אוויר .לרגע אחד חמקמק חשתי אפילו מאושר מזה שהייתי חי

אך יכולתי לראות

ונשמתי אוויר .סתם אוויר.

רק המון נודדים

גם אימא ירדה.

וראיתי אותם

ראיתי אותם

יהודים ,יהודים.

ילדים ,ילדים.

ראיתי אותם

ראיתי אותם

יחפים בעולם

בוכים ושותקים,

ראיתי אותם

תפילה אחרונה

את כולם ,את כולם

נשאת בשמים.

יהונתן גפן

"להשאיר את כל החבילות בקרון .לא להוריד כלום!" ציוו החיילים ,ולמי
שהיה מודאג אמרו בנימוס" :תקבלו בהמשך את החבילות שלכם ,אל
דאגה ".לא הספקתי לשמוח והכל התבלבל לי מול העיניים .אנשים שהיה
להם מבע אכזרי הסתובבו ובידיהם מגלבים או מקלות גומי שחורים.
זה לא נראה טוב.
חיילים שמגפיים מבהיקים לרגליהם .כלבים נובחים .שחורים ונוטפים
ריר .העיניים שלהם היו רצחניות" .להסתדר בשורות .גברים לחוד .נשים
לחוד!" גם הפקודה הזו נשאגה בגרמנית וכולנו צייתנו בלי לנסות להבין.
לא היה זמן לחשוב.
ראיתי את אימא הולכת עם אחיי הקטנים ומיהרתי בעקבותיה .היא דחפה
אותי בעדינות" .לך עם אבא ",ביקשה ותחינה אילמת בקולה ,ובעיניה
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בקשה שנשמור על עצמינו .היא הוסיפה בקול" :אחרי המלחמה אנחנו

ועברו מעליו .הריח שהביאה הרוח היה דוחה ומוזר .מה זה הריח הזה?

מתאספים בבית .תזכרו טוב .אחרי המלחמה נפגשים בבית".

מה שורפים שם? שאלנו את עצמנו.

אמי החכמה .היא כנראה הבינה שמשהו לא טוב עומד להתרחש –

נזכרתי באנשי יחידת הקומנדו "קנדה" – אלו שטיפלו בחבילות שהשארנו

העובדה שהפרידו בינינו ושכנראה נתפזר למקומות שונים הדאיגה אותה.

בקרונות .כשהגענו הם אמרו לנו" :תיזהרו .אתם רואים את הארובות

איך נמצא אחר כך זה את זה כשהכל ייגמר? על יותר גרוע מזה לא חשבה.

האלו?" והצביעו לעבר הקרמטוריום" ,ישרפו אתכם שמה!" איזה מוזרים,

זה היה למעלה מתפיסתה ההגיונית .נדחפתי לשורות הגברים וחיפשתי

חשבתי לעצמי אז .איזה שטויות .לשרוף אנשים ,באמת! זהו בית חרושת.

אותה בעיניים.

ברור ,לא? רק השאלה ,למה הוא מיועד...

היא נעלמה.

התקדמנו פנימה.

דמותה נבלעה בתוך ים של נשים וילדות והכאוס ,בסדר גרמני מדויק,

ראיתי אנשים בתלבושת פסים .משום מה זה עודד אותי .אה ,זו התלבושת

השתלט לי על החיים.

של העובדים .זהו אכן מחנה עבודה.

שתראה גדול וחזק!" ואני נמתחתי
אבא אמר לי "תנסה להגביה את עצמךֵ ,

איזו הקלה.

ומבטי היה רציני.

יהודי
ֵ
את האמת המרה לא ידענו ,ולא היינו מסוגלים לעכל אותה .כל

התור שלי הגיע.

קרפטו-רוסיה הגיעו באותם משלוחים .אלפי אנשים נחנקו בגז ונשרפו

מולי עמד מנגלה בכבודו ובעצמו ,אלא שאז עדיין לא ידעתי כמה היה עליי

במשרפות שלא נחו ועבדו עשרים וארבע שעות ביממה.

לפחד ממנו ,למדתי זאת בהמשך ...בידו האחת מגלב ואת ידו השנייה אחז

הכניסו אותנו לחדר גדול שהיו בו ראשי מקלחות" .להתפשט! מהר ,מהר!"

בתנוחה מיוחדת לו – כף ידו מוכנסת בזחיחות יהירה לחולצתו ,ברווח

הכל פה חייב היה להיעשות במהירות.

המצווה ,גלויה במלואה .עם
שבין הכפתורים ,ורק אצבע אחת ,האצבע ְ

לא היה זמן לחשוב.

האצבע הזו הוא חתך גורלות ,לחיים או למוות.

לא היה זמן בכלל.

הוא לא דיבר בכלל .רק אצבעו דיברה .במקומו.

ה"ספרים" עבדו בתנועות
כשכולם עמדו עירומים הגיע תור התגלחתָ .

עברנו את הסלקציה הראשונה בהצלחה ונכנסנו בשער מחנה בירקנאו.

מהירות ובלתי זהירות .פניהם היו אטומות .הם הקפידו להשאיר אותנו

מולנו ניצב הקרמטוריום ,רם ונישא ,ולהבות ענקיות היתמרו לגובה,

בלי אף שערה .עברנו לשלב הרחצה.
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מים.

היו שלוש קומות של דרגשי עץ חשופים ושמיכות (עדיין לא ידעתי כי הן

חתיכת סבון נוקשה.

שרצו כינים) .באמצע – משטח אבן ארוך בגובה כשישים ס"מ שחצץ בין

ואז שלב החיטוי ב-די.די.טי.

שני חלקי הצריף .הוא נראה כמו תנור ארוך ,אך אף אחד לא טרח למלא

"אתם רואים כאן את ערימת הבגדים? תתחילו להתלבש ,מהר!" הבטתי

אותו בגחלים או בבולי עץ ולהדליקו .בשביל מה? שנקפא ,מה יש? פחות

באחרים סביבי .כולם קרחים ומוזרים .למרבה הפלא לא הפנמתי שאני

כמה יהודונים בעולם .באותה עת עדיין לא ידעתי כמה נערים אמורים

נראה בדיוק כמותם...

לישון בכל מיטה .עדיין לא.

לטשתי עיניים לערימת הבגדים .סמרטוטים כהים חסרי צורה הביטו בי

הבלוק אלטסטה – ראש הצריף קיבל את פנינו במקל הגומי שבידו ונהנה

בחזרה .אין זמן ,אין זמן .מיהרתי לעטות עליי סמרטוט ,בלי להתחשב

להרביץ .הוא היה אסיר גוי ,כנראה צועני ולפי צבע הסמל על דש חולצתו

בגודלו ובצורתו .את מדיי המפוספסים אקבל רק שבועיים מאוחר יותר.

הוא השתייך ל"עולם התחתון" .הוא היה מוקף עדת עוזרים" ,קאפוס"

שלב נעילת נעליים הגיע .אוי ,הנעליים האלו ,אפילו עכשיו כשאני נזכר

(אחראים מקרב האסירים) שמילאו את פקודותיו בצייתנות עיוורת .כולם

בהן ,נעשה לי רע .נעליים הולנדיות ,עשויות מעץ .כבדות ,נוקשות שיש

היו רשעים גמורים ,ואין לי אף מילה טובה להגיד עליהם .אולם אין ספק

להן נטייה לאסוף את הבוץ ואת השלג ולהפוך למשקולות כבדות.

שראש הצריף שלנו היה הגרוע מכולם – סדיסט אמתי .הופץ אצלנו פתגם

זהו ,אנחנו מוכנים? לא ,שכחנו משהו – כובע .אין לצאת בלי כובע!

מקומי האומר כי" :אם עברת לידו ולא קיבלת מכות ,עליך לברך ברכת

הם הקפידו מאוד על כך ועדיין לא ידעתי מדוע .זו בדיחה על חשבוננו,

הגומל"...

שהתוודעתי אליה בהמשך.
על לבנים וגרביים כנראה לא שמעו באושוויץ-בירקנאו .לפחות בכל
הנוגע אלינו.
יצאנו לעבר הצריף שלנו  Dלאגר – קינדר בלוק (צריף הילדים).

היום ,כשאני נזכר באותם ימים ,אני מנסה לחשוב :האם אוכל אי-פעם
ללמד זכות על כל אותם יהודים שהכאיבו לנו בשם החוק? האם אוכל
להבין אותם? תשובתי שלילית ,לצערי .ההתאכזרות שלהם וההנאה
שהפיקו מכאב שגרמו לנו ומהשפלת האחר אינם מובנים לי .הם לא סבלו

אבא נפרד ממני ,הוא אינו ילד .אני עתיד לראותו בשבועיים שיבואו לאחר
ההפרדה ,מה שהקל עליי את ההסתגלות לתנאים הקשים.
ראיתי מולי מעין אורווה ארוכה ארוכה ורחבה .משני צדי הצריף ,לאורכו,

רעב כמונו וזכו לתנאים משופרים .הם בחרו להתעלל בנו מרצון ,גם כשלא
היה צורך וגם כשלא היו בסכנת חיים או בסכנה שייאבדו את המקצוע
הנחשק.
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אפשר אז ,עוד ...בבקשה.
אבל לא היה.

הראשונה עוד בטרם התעוררה השמש והשנייה בצהרי היום.

מה עושים? מדמיינים .הפלגתי בדמיוני למחוזות טעימים .ארוחות שלמות

בראשונה קיבלנו לחם ותה ,בשנייה מרק .זהו .לפעמים ,לעתים רחוקות,

הייתי אוכל ,מריח וחש את הטעם על שפתיי .הייתי משתמש במזלג ובכף,

הייתה חתיכת נקניק דם 4שחולקה לכל המעוניין .התה הכהה היה בלי

לוגם מרק ,בוצע חלה ,חותך לי פרוסת עוגה טעימה ומלקק את שפתיי

טעם ובלי ריח .מים שהורתחו והוכנסו בהם אי-אלו עשבים .הלחם שחולק

לשבוע
בהנאה .אתם חושבים שזה בלתי אפשרי? האמינו או לא ,הצלחתי ְ

הכניס אותנו לכוננות גבוהה.

כך ,לשעה קלה.

כיכר אחת שחורה ודביקה חולקה לשמונה אסירים.
כיכר אחת.
איך אפשר לחלק כיכר לחם לשמונה חלקים שווים? בין שמונת האסירים
היה תמיד מומחה לחלוקת הלחם .אצלנו היה זה ִאיצוּ  .כולם היו עומדים
סביבו במתח רב .יצליח או ייכשל? הוא היה מוציא את האוצר שלו –
שארית של חוט חזק ששימשה לחיתוך והחל מתרכז במלאכתו .ראשית
הוא סימן עם החוט את מקומות החיתוך ,בעדינות ,כדי לא לאבד אף פירור
ואז החל מנסר לאט לאט את הלחם כשהוא אוחז בחוט בשתי ידיו – כאילו
היה משוֹרית .אבוי היה אם מישהו הרגיש שקופח...
היו כאלו שהצליחו לאכול חצי מחתיכת הלחם שלהם ולהשאיר את
הפירורים שנותרו להמשך היום ,לכשיתקוף הרעב .אני לא הצלחתי אפילו
לנסות .הייתי גומר את חלקי בפת בכמה שניות ורוצה עוד ...ועוד ...ואם
 4נקניק דם – נקניק או מקפא העשויים מדם של בעלי חיים .הדם בושל וצומצם
עם בשר ,עם שומן או עם חומר מסמיך אחר ,עד שהתגבש והפך למעין מקפא.

בשעת הצהרים הגישו לנו מרק .היה זה סיר גדול שאדים לא נעימים בישרו
את בשורת האוכל שבו .שאריות לפת או סלק ,הרבה חול מים מעופשים
ופעמים נדירות הייתה במים הטבה גדולה – צפו בו חתיכות בשר .יודעי
דבר סיפרו כי מדובר בבשר סוסים ,ואני סילקתי אותו מצלחתי לטובת מי
שהסכים להכניס לגופו חתיכות סוס מת .לא תמיד קיבלתי מרק .לפעמים
הוא נגמר לפני שהגיע התור שלי .האם יכולתי לעשות משהו כדי לשנות
את המצב? כן .רק דבר אחד .יכולתי להתנצל בפני הקיבה שלי .היא ָמחתה
בקרקורים קולניים .הבטחתי לה שאשתדל יותר ביום אחר.
ביום הראשון לבואי למחנה לא ידעתי כיצד להתנהל.
חלוקת האוכל נעשתה בכניסה לבלוק .ה"קאפו" ועוזריו עמדו ובידיהם
היו אוכל ומקלות גומי מוכנים לכל מקרה שיזדקקו להם .עמדנו יפה יפה
וחיכינו ,אולם ברגע שהאוכל הגיע – החלה מהומה .כולם דחפו את כולם.
כולם ניסו להיות בין הראשונים שיקבלו מנה טובה יותר .ואז התחילו
המכות והצעקות ,ואני פחדתי .היה לי קשה לראות איך מכים את חבריי
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לבלוק .פחדתי שלא אוכל לעמוד במכות האלו והשתדלתי לא לדחוף ,גם

בטיולים שלנו גילינו כי צריפם של הזונדרקומנדו די קרוב אלינו .התגנבנו

אם הייתי משלם באיבוד ארוחתי הדלה.

חרש לצריף שלהם והבטנו בהם.

בתחילה לא היו ברשותנו כלים .איך אני אמור לקבל את התה? לתוך מה
ימזגו לי אותו? לידיים? הבטתי סביבי ,ניסיתי למצוא פתרון ומבטי נפל על

רק הבטנו ,והעיניים סיפרו על רעב נורא.
הם ריחמו עלינו.

נעליי .הן עשויות להתאים! הן היו נעלי עץ עמוקות .בלי לחשוב פעמיים,

בכל זאת ראו שהיינו נערים צעירים וחמודים ,ונתנו לנו לחם ואפילו

חלצתי אחת מהן ועמדתי אתה בתור .האם מישהו צחק מהרעיון שלי?

נקניק .אסור היה להם ליצור קשר עם מי מהאסירים מחשש שמישהו

כלל וכלל לא .ושתי סיבות לדבר :האחת – הסתבר שלא הייתי היחיד

יסגיר מה הייתה עבודתם .לוּ היו נתפסים כששוחחו אתנו או נתנו לנו

שחשב על הרעיון הגאוני הזה .השנייה – לא היה שם זכר לכלי אחר שיכול

מזון או כל דבר אחר היו מגיעים לקרמטוריום מהר מהמתוכנן ,אולם הם

היה לשמש ספל תה או קערית מרק.

צחקו למוות בפרצוף" .ממילא עוד מעט יהרגו אותנו .כל כמה חודשים

שם בגיהינום ,אפשר היה לגלות רעיונות מקוריים שהמציאו אנשים כדי
לפתור את המחסור בכלי אוכל ..מסתבר שהרעב הופך אנשים ליצירתיים...
בהמשך שהותי במחנה הצלחתי למצוא בשיטוטיי כלי ראוי יותר לתואר
"ספל" ונעליי חזרו לתפקידן הטבעי ,קרי – לענות את רגליי.
אפשר לומר ובלי בושה שאוכל עמד בראש מעייניי.

מרעננים את הצוותים שלנו .הם פוחדים מהיום שאחרי המלחמה ,כשיגידו
שאין להם מושג לאן נעלם העם היהודי "...נהגו להתלוצץ בהומור יבש
והמשיכו לעבור על החוק .אחד מהם היה חביב אליי במיוחד .אולי הזכרתי
לו מישהו שאהב .בן ,אח ,שכן ...בשבילי היה נחמד להרגיש מעט חיבה
במקום הנורא הזה שהרגשות קהו בו כמעט לחלוטין.

קמתי ומחשבות על אוכל ליוו אותי.
הסתובבתי ממקום למקום והן היו עדיין אתי.
הלכתי לישון וראיתי חזיונות אוכל מדהימים.
אוכל ,אוכל.
איך אפשר להשיג רק עוד קצת מזון .לא משנה מה ,רק שיהיה אכיל
העסקתי את מוחי .החלטתי שהסיכון למות אם אתפס כשברשותי אוכל

יחסי שכנים
מצד אחד ,שכנות טובה
היה זה יום של אור בחיי.
ראיתי את הינדה אחותי האהובה.

שאינו שלי עדיף מהסיכון למות ברעב ,והתחלתי לשוטט עם חבר "אמיץ"

זה קרה כשנודע לי שהינדה ב C-לאגר ,במחנה הנשים הסמוך אלינו.

כמוני .קראו לו שוֹנִ י והוא היה אחד מתאומים שלא נלקחו לניסויים.

היא נראתה משונה ,ממש כמוני ,אבל זה לא הפריע לי ,אפילו לא הכאיב.
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העיקר שהיא חיה ,שיש לי עם מי לדבר ,בעיקר נוכח המציאות שאבא

לימצ'ו – בת דודתי ,פגשתי עשרים וחמש שנה
על קרוביי שנותרו .את ְּב ְ

נעלם לי למקום לא ידוע .נהגנו לתקשר בצעקות ובעזרת פתקים .איני

מאוחר יותר .היה זה באחת הפעמים שהגעתי לאזכרה השנתית של עירי,

יודע מה היו עושים לי אילו הייתי נתפס ,אבל בשלב זה כבר לא עניין אותי

סעליש ,ואחד המשתתפים סיפר לי עליה .נסעתי מיד לנהרייה המרוחקת

מה יקרה.

והגעתי לביתה על פי הסימנים שנתן לי אותו מכר .היא זיהתה אותי מיד

מקסימום ...מקסימום אמות ,כמו כולם.

– תמיד הייתה נערה חריפה – ואחרי הדקות הראשונות המרגשות של
הפגישה ישבנו לשוחח .אז שמעתי כי היא היחידה שניצלה ממשפחתה.

כבר הייתי אדיש למוות – הרי נפגשתי אתו מדי יום ,כשהוציאו גופות

היא סיפרה לי ששינתה את שמה לשם העברי פרחיה ושמוישה קירשנר,

מהצריף .ערימות של מתים נזרקו החוצה" ,מחכים" להצטרף לספירה

בן דודי שהתגורר אצלנו תקופה ארוכה ,גוייס למונקא טאבור ובהמשך

היומית ואח"כ הושלכו לעגלת מתים כאילו היו ערימת סמרטוטים ,לא

היה פרטיזן בסלובקיה ,ניצל גם הוא ,וכיום הוא מתגורר לא רחוק מאתנו

יותר.

– ביד נתן .אחרי החדשות המשמחות היא סיפרה לי בעדינות כי אחותי

הייתי עומד שעות בתור לעיפרון כדי לכתוב להינדה .מי שהחזיק את
האוצר הזה הפך לאדם חשוב והתורים אליו התארכו .כשהעיפרון היה בידי
שרבטתי כמה מילים בנאליות .רק שהינדה תדע שאני חי ,עדיין .גם היא

הגדולה – הינדה – נפטרה ממחלת הטיפוס הקטלנית ואי-הוודאות שלי
בעניין גורלה של אחותי הסתיים בעצב נורא .גם היא איננה וזה סופי.
יהי זכרה ברוך.

עשתה כמוני .כל אחד מאתנו עטף אבן בנייר הכתוב והשליך אותה הרחק

מצד שני ,שכנות פחות מוצלחת

וגבוה מעל הגדר החשמלית .לא תמיד הפתק הגיע לידיים הנכונות ,אם

בצמוד אלינו ָשכן ציגענער בלוק ששימש מחנה הצוענים .היו בו כחמשת

בכלל הגיע ליעד כלשהו ,ובכל זאת היו אלו דקות מענגות של משפחתיות.

אלפים צוענים דוברי גרמנית .הם שנאו אותנו לא פחות מהגרמנים .היינו

לא אשכח את המילים האחרונות שכתבה לי:

מביטים בהם בעניין כיוון שהם זכו לגור בצריפי משפחות ,גברים ונשים

תשמור על עצמך!

ביחד וילדיהם אתם .יכולנו לקנא בעובדה שמאפשרים להם לחיות יחד,

האם היא ידעה שהיא עומדת למות? האם דאגה לי יותר מאשר לעצמה?
כך או כך אני נלקחתי למקום אחר והיא נשארה שם .לאחר המלחמה,

אולם אנחנו היינו עסוקים בעיקר במחשבות על אוכל וראשנו לא היה פנוי
להשוואות שכאלה.

כשבדקתי מי מקרוביי נשאר בחיים ,לא מצאתי אף אחד ולא היה בידי

ערב אחד ,ביולי  ,1944הכריזו הגרמנים על "בלוק ְׁש ֵּפ ֶרה" – ֶסגֶר צריפים.

מידע שיוביל אותי למישהו .במשך השנים טפטפו אליי פיסות מידע

ידענו כי משהו עומד להתרחש.
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היינו כבר בעלי ניסיון ,ורק קיווינו כי המבצע לא יהיה קשור אלינו.

כולם .חלק נפלו באמצע המסדר מחולשה ומעייפות .מי שנפל "טוּ ַּפל"

רצינו לחיות .כל כך רצינו לחיות!

מיד בבעיטות ובמכות .רובם לא נפלו שוב ,רק בשל העובדה שהם נפחו

לפתע שמענו נהמת מנועים של משאיות שהגיעו .היה רעש .צעקות.
בכיות .משאיות יוצאות ובאות ו ...שקט.
דממת מוות.

נשמתם בעינויים .אני זוכר כי בקושי נשמתי כשהספירה החלה .היה להם
שעשוע כזה לטעות בספירה שוב ושוב ולהתחיל הכל מהתחלה .למה לא?
זמן היה להם בלי הגבלה ורשעות הייתה גם היא בשפע .כשסיימו לספור
ונמצא שכולנו נמצאים התחילו תרגילי הסדר הצבאיים .הצדעות ותרגילי

ניחשנו לפי הכיוון שממנו שמענו את הרעש שמדובר במחנה הצוענים.

כובע .אבוי היה לו למי שטעה בכיוון או למי שחלם לשנייה .כך ,כאשר

המענה
האם חשנו הקלה? כנראה שכן .בבוקר כשסיימנו את המסדר ְ

הבטן קרקרה והעייפות הצטברה עמדנו והנפנו כובעים בהתלהבות.

ניגשנו לכיוון הגדר .מחנה הצוענים היה ריק מיושביו .אף אחד לא נשאר

עמדנו וחיכינו שהסיוט ייגמר וידענו שגם כשיהיה מאחורינו ,יחכה לנו

בצריפים .רק חפצים נשארו ,חפצים שעברו בין כל האמיצים שהעזו

המסדר הבא ,בעוד שעות אחדות.

להסתובב ולחפש מציאות .באותו הלילה הם הועברו להשמדה ועד הבוקר

וכל אותו הזמן אנשי ה"קאפו" שלנו מסתובבים ואורבים לטרף.

לא נשאר מהם דבר ,זולת אפר .האם ריחמנו עליהם? למען האמת – לא.

כמה שנאתי אותם.

הם היו רשעים גדולים ולמרות שהיו מיעוט ,הקפידו לבוז לנו – המיעוט
הנרדף הגדול יותר.

אמנם כשהיו בסביבה השתדלתי שלא להכעיס אותם ,ופעמים אפילו
מיהרתי להציע עזרתי במיני דברים פעוטים ...היו להם חדרים שלהם
בתחילת הצריפים .חדריהם היו מאובזרים מאוד לעומת אלה שלנו ,והם

על מסדרים וסלקציות

היו מצוידים תמיד באוכל ,ובשתייה חריפה ולפקודתם עמד משרת אישי
שעשה כל דבר שאדונו ציווה עליו ,החל מצחצוח נעליים ועד אחרונת

יצן אוֹף .כובע למעלה ,כובע למטה.
יצן ַא ּפִ ,מ ֶ
ִמ ֶ

הבקשות .המוסר של אנשי "הקאפו" היה ירוד.

הייתה זו התעללות לשמה.

אח! לוּ הייתי נשאר אתם לבד לכמה שעות ...הם נהנו מכל רגע שראו

רק לשם כך נזקקנו לכובעים...

אותנו סובלים.

ה"א ֶּפל" (מסדר) העמידו אותנו בשמש הצורבת או בקור הערב
במפקד ָ

לאחר השחרור שמעתי כי אחד מהם לא הספיק לברוח וכל המחנה עט

החודר לעצמות לשעות רבות .כולם עמדו זקופים או נכון יותר ,כמעט

עליו .קרעו אותו לגזרים .ואתם יודעים מה ,איני חש טיפת רחמים עליו.
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אנשי ה"קאפו" שהכרתי בחרו להיות בני שטנים .הם התאימו לתפקיד

את גילו ,חייך מנגלה חיוך שטני והוסיף לבדיקה הרגילה מדידת גובה.

והתפקיד התאים להם .אני שמח שלא נתקלתי לאחר המלחמה בשום

הוא סימן בעזרת קרש את הגובה הנדרש ומי שהיה נמוך יותר נשלח

"קאפו" .איני יודע איך הייתי מגיב לו הייתי רואה אחד כזה בתור למאפייה

לקרמטוריום .ידעתי שאין לי סיכוי לעבור את הסימון ,הלא הייתי באותה

או בקופת החולים או בבנק...

שעה נער צעיר ,ומיד התחלתי לתור בעיניי אחר פיתרון למצב .מלאתי את

ולמרות הקושי הרב שגרמו לנו ה"קאפו" היה זה כאין וכאפס לעומת הסבל
שנגרם בסלקציות .במסדרי הסלקציות הכל היה דומה למה שהכרנו
במסדרי הבוקר המטרידים מלבד שתי עובדות חשובות:
א .נאלצנו לעמוד עירומים ,כדי שאף פצע לא יימלט מעיני הקצין הבודק
– בדרך כלל ד"ר מנגלה.
ב .ידענו שחלק מאתנו ילך לעולם שכולו טוב.

נעלי העץ הרחבות שלי באבנים קטנות ובסמרטוטים שהתגלגלו בחוץ.
עשיתי זאת לאט ובשקט וקיוויתי שאצליח לעמוד במדידה .הלכתי כך ,על
האבנים ,מתייסר ומכריח עצמי להראות פנים בוטחות ומבט יציב שמשדר
כאילו הכל בסדר .והצלחתי .הייתי גבוה מספיק ויכולתי לנשום לרווחה
ולהיפטר מהמכשולים בנעליי.
סלקציה אחרת נערכה בצריף שלנו .היה זה בזמן שפרצה מגיפת
5

רצינו לשרוד וניסינו להיראות חזקים וחיוניים.

סקרלטינה בצריף ,ובשל כך הגיע מנגלה לצריף לבוש במעיל העור שלו

זו הייתה המרידה שלנו.

ומלווה בעוזריו .הוא בחן אותנו אחד אחד בעיניו וסימן לי לעבור ימינה

המרידה השקטה שנוטים לשכוח.

לצד של החולים .כנראה שהייתי מכוסה בפריחה או שירדתי במשקל.

מרדנו במוות ועשינו כל שביכולתנו לחיות ,למרות הכל.

ידעתי שמשם אובל ישירות להיחנק בגז ולהישרף ,ולא הסכמתי .הייתי

מי שבחר למות ,בדרך הקצרה ביותר ,רץ במהירות לעבר הגדר החשמלית.
כמה שניות של מגע עם הגדר וגופה חדשה נוספה לעגלות המתים .באחד
הימים ראיתי בחור שיצא והתחיל לרוץ לעבר הגדר ,בלי כל הודעה
מוקדמת.
אני עצמי לא חשבתי על כך מעולם .קיוויתי שהכל ייגמר ,שאפגוש את
משפחתי בבית ושנחזור לחיות כמו בעבר.
אני זוכר שתי סלקציות שהיו הרות גורל עבורי.
באחת ,איני יודע מדוע ,אולי בעקבות ניסיון של מישהו לרמות ולשנות

מועמד לקרמטוריום ולא היה לי מה להפסיד ,מקסימום מקסימום ,לכל
היותר ,אסתכן בכך שאמות בירייה .כך חשבתי ,ניצלתי מהומה קטנה
שנוצרה ודילגתי מעל תנור האבן הכבוי ,לצד של הבריאים .מנגלה הבין
שהיו "זליגות" של חולים לקבוצת הבריאים ,אולם למזלי לא היה לו כוח
השנִ ית המאופיינת בפריחה ובאדמומיות בפנים בתחילתה ובגלדים
ׁ
 5סקרלטינה –מחלת ָ
מתקלפים בכפות הידיים והרגליים בסופה .זו מחלה חיידקית (מזן סטרפטוקוקוס)
המטופלת כיום בפניצילין .בזמן המלחמה עדיין לא נתגלה הפניצילין ,והמחלה נמשכה
תקופה ארוכה והייתה מדבקת מאוד .רבים מאוד חלו בה ,ולכן התייחסו אליה כאל
מגיפה.
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תעסוקה מבצעית
באותה תקופה עסקנו בעיקר בעבודות דחק עד שיחליטו בעלי הסמכות

כנראה שהשמירה של בורא עולם עליי וכוח הרצון שלי הם שעזרו לי

מי יצא למחנה כפייה ולאן ייקחו את המאושרים שזכו בפיס חייהם –

להבריא.

בעבודה מאריכת חיים .בתקופת ההמתנה נתנו לנו כל מיני עבודות שלא
היו חשובות ,העיקר שלא נשב סתם ויהיה לנו חלילה זמן מיותר .כידוע

כל הנערים שנחשבו חולים נלקחו מיד במשאית שהגיעה במיוחד כדי

הבטלה מביאה לידי שעמום והשעמום לידי חטא .הם פחדו שנחטא,

לפנותם ..לא היה זמן להיפרד מהם .יכולנו רק לעמוד ולראות איך גוררים

הצדיקים ,בפרט נגדם .הם חששו ממרידה שתשבש את לוחות הזמנים

אותם במכות ובקללות .הם התנגדו ,ידעו שהם הולכים למות בייסורים.

של ההרג .אז מה עשינו בפקודה? סיקלנו אבנים והעברנו אותם ממקום

ואצלי באותן שניות ,שני רגשות שימשו בערבוביה – רחמים על ההולכים

למקום ,חפרנו בקרבת הקרמטוריום ועשינו לבנים מאדמה מעורבת

והקלה על כך שאיני ביניהם.

בעשב( .העשב החזיק את הלבנים ,כדי שלא יתפוררו) את הלבנים הכבדות

לא הייתה זו שמחה מושלמת ,אלא שמחה מהולה בכאב.

סחבנו על גבנו מרחק רב ,והתחלנו לבנות קיר.
סתם קיר.

כשהועלו למשאית הדלתות נסגרו ,קולות המחאה שלהם שככו אט אט,
ואנו חזרנו לשגרת המחנה .אם אתם חושבים לרגע שמאותו יום זכינו

מאדמה.
אם זה מזכיר לכם את עבודות הפרך במצרים ,אתם צודקים .זו הייתה

באוכל רב יותר כי מספרנו קטן במחצית ,טעות בידכם .אמנם רבים מאתנו

עבודה לשם עבודה .לא לשם תוצאה .אה ,כן ,איך יכולתי לשכוח? היה גם

עזבו אותנו לתמיד ,אבל מיד הגיעו חדשים לצריף .לצערי קיבלנו אותם

מימד ההשפלה ,החלשה וכל השאר...

בדיוק כמו שקיבלו אותנו כשהגענו .מצד אחד קינאנו בהם שהיו עד עכשיו
מחוץ לגיהינום ,מצד שני ריחמנו עליהם – אנחנו כבר התרגלנו והם עדיין

ומה עשינו כשלא עמדנו דום במסדר/עבדנו/אכלנו/הרגנו כינים/חלמנו
על אוכל או ישנו? אז עשינו מה שנערים בני גילנו עושים .מלמלנו תפילות

בהלם ועדיין לא ידעו מה מצפה להם ...הקבלנו את פניהם באותו משפט

מהזיכרון .איני זוכר שהתכוונתי מאוד בזמן התפילות ,לא היה לי כוח או

שהפחיד אותנו חודש קודם לכן" :תדעו שאין לכם הרבה סיכויים לחיות".

יכולת להתרכז – במיוחד במילים שלא היו קשורות לאוכל .לא ניסיתי

נכון מעודד?

למצוא את בעל התפילין שהיה באזור המבוגרים.
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לא היה לי כוח לעשות דברים שאינם הכרחיים לקיומי.

למצוא אפילו פירור ראוי למאכל; כששכבתי חלש ועייף בצפיפות נוראה

שוחחנו בינינו על ...אוכל.

על דרגש העץ וכל פעם שמישהו רצה להסתובב ,כולנו התעוררנו

ברור.

והסתובבנו אתו.

"אימא שלי הייתה עושה" "...אימא שלי אפתה כך "...היינו מחליפים

בכל המצבים הבלתי אפשריים האלה ובעוד רבים אחרים ,התקווה לפגוש

מתכונים ומתווכחים אם טוב יותר להשתמש ביין או בליקר לצורך מתכון

בבני משפחתי לאחר שתיגמר המלחמה היא שהחזיקה אותי ושימשה לי

מסוים...

מקור כוח.

למדנו אחד מהשני לשיר שירים עצובים שהתאימו למצב הדיכאוני שבו
היינו שרויים.
היו גם שיחות פוליטיות וכל אחד סיפר על השמועה האחרונה שגונבה

אני הופך למספר

לאוזניו .בדרך כלל דווח על התקדמות הרוסים ,על המפלה הקרבה של

מזל טוב.

הגרמנים.

נולדתי מחדש.

אוי ,כמה חיכיתי ליום המאושר הזה.

לא הייתי עוד מיקי או אלימלך אלא 14551B :

כמה חלמתי על היום שבו אפגוש את משפחתי .למרות שכבר ידעתי מה

נשמע לכם מגוחך? האמינו לי שבאמת שמחתי .למרות דקירות המחט

קורה במחנה ומה פשר העשן המחניק ,עדיין קיוויתי .אולי הם ניצלו? אולי

המלובנת שנעשו בלא הרדמה .למרות שהיד שלי התנפחה למימדי מפלצת

לקחו אותם לעבודה במקום מרוחק? התקווה הזו לפגוש בהם החזיקה

כנראה עקב הדיו שהוחדר מתחת לעורי ,שמחתי .אם אתם בטוחים שדעתי

אותי בחיים.

נטרפה עליי מרוב צער ורעב ,טעות בידכם .שמחתי באמת משום שמספר

גם כשהיה לי חום ולא סיפרתי כדי לא להישלח למרפאה ששימשה

באושוויץ היה מבשר חיים.

תחנת מעבר לקרמטוריום; גם כשחשבתי שאצא מדעתי מרוב רעב; גם

אם השקיעו בך דיו ,סימן שאתה לא מועמד למוות ,לפחות לא בשלב זה

כשראיתי ערימות גופות מוטלות בחוץ בתנוחות מעוותות; גם כשנתקלתי

של חייך .אתה תצא לעבוד ,לא יהיה לך קל ,אבל תמשיך לנשום.

ב"מוזלמנים" שהסתובבו כמוכי ירח בשארית כוחותיהם ופרוסת הלחם

מאותו רגע שקיבלתי את מספרי האישי ,היה עליי לשכוח מי הייתי.

שלהם קפוצה חזק בידם השלדית; גם כשהסתובבתי במחנה ולא הצלחתי

מאותו רגע הייתי רק מספר.
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"המספר שלך?" היו נובחים עליי בגרמנית ואני צעקתי אותו במהירות

היינו מעטים ,אולי עשרה אסירים ,וכמובן שהיה לנו ליווי צמוד של חיילים

ובקול רם שיראו שאני חזק וכשיר לעבודה .אמנם לא מיד נלקחתי לעבודה

שדאגו שחלילה כוח העבודה ה"חינמי" שלהם לא יברח.

המיוחלת ,אבל ידעתי שימיי בבירקנאו ספורים הם וקיוויתי לטוב.

הגענו למחנה של אספקה חקלאית בשם – ּבוּ ִדי.
גדרות תיל וצריפים ומטבח ומרפאה ומפקדה ,ממש כמו בבירקנאו ,ובכל
זאת משהו שונה .ראיתי מולי אנשים.

מהפך בחיים

אמתיים.

"מספר  ,14551Bאתה מועמד ליציאה .תהיה מוכן!" כך הודיע הקאפו

עם לחיים מלאות ,ואור בעיניים.

שהקריא את ה"שמות" מתוך דף שקיבל מההנהלה .צעירים אחדים קיבלו

האם ייתכן הדבר או שאני הוזה? חשבתי .היש עוד יהודים שיש להם בשר

גם הם את ההודעה הזו בזמן המסדר ,ואני שמחתי .סוף סוף אצא מהמקום

על עצמותיהם? המראה הפיח בי תקווה ,ואכן לא התאכזבתי.

הנורא הזה .אבל איך בדיוק ציפו ממני להתכונן? האם מצפים שאארוז

בתחילה נעמדנו למסדר.

חפצים ,או אכין צידה לדרך?
בלי אפל אי אפשר להתחיל כלום ...אחרי שעות שעמדנו בקור של נובמבר,
התשובה התבררה לי כשקיבלתי את מדיי החדשים .לא עוד סמרטוטים

כשגשם הצליף בפנינו ואנחנו משתמשים בכובע כדי להצדיע ומתרגלים

כהים .עכשיו הפכתי לאסיר מן המניין .בתלבושת פיג'מת פסים ובכובע

תרגילי סדר חשובים ,קרה הנס .התפזרנו לצריפים.

תואם להשלמת ההופעה.
לא עבר זמן רב עד שהתחלנו לצעוד.

שוב הופתעתי לטובה.
התנור הבנוי לאורך החדר עבד .איזו הפתעה חמימה!

שעות הלכנו והלכנו באזורים כפריים וכל פסיעה שהרחיקה אותי

גם קבלת הפנים שעשו לכבודי הייתה משמחת .הייתי האסיר הצעיר ביותר

מבירקנאו הייתה בשבילי הקלה .ומצד שני כל פסיעה שקירבה אותי ליעד

וזה עמד לזכותי .אמנם לא ויתרו לי כלל בהספק העבודה ,אולם האסירים

עוררה בי חשש .האם אני צועד לקראת מותי או שעתיד אני לקבל את חיי

שהגיעו מיוון ,מהולנד ומהונגריה שמחו לראות נער צעיר בקרבם .דיברנו

במתנה? האם המחנה החדש עתיד להיות העתק של מחנה המוות או שמא

בכמה שפות ,אך הבנו זה את זה בעזרת הידיים ונעזרנו במעט מילים

אני עתיד להיות מופתע לטובה?

בינלאומיות .הם דאגו לי לכל אורך התקופה ,שימחו אותי במחוות קטנות

צעדנו בשקט.

שחיממו לי את הלב וסייעו לי לא להישבר נפשית .עם אחד מהם ,מוישה,

כל אחד שקוע בשרעפיו.

בחור גבוה ואתלטי ,שהגיע מטו ְֹרנוֹ הסמוכה לעיירה שלי ,קשרתי קשרי
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ידידות יפים והיינו חברים .בצעדת המוות נפרדו דרכינו ולא נפגשנו עוד.

בשתי עבודות עבדתי בבודי.

לצערי ,איני יודע מה עלה בגורלו.

הראשונה ,נחמדה במיוחד .הייתי שוליית דייגים .בקרבת המחנה זרם נהר.
חלק מימות השנה הוא אכן זרם ,ובחלק אחר מהזמן היו מימיו קפואים כפי
שמקובל בנהרות באירופה ,לעומת זאת ,דגים היו בו כל השנה .הדייגים

לחם ,עבודה

נהגו לפרוש רשתות במים .אני הייתי צריך לתפוס בדגים החלקלקים שרק

הבוקר במחנה התחיל בשתיית קפה.

רצו לחמוק ולחזור למים ולזרוק אותם לתוך מיכלי איסוף .לאחר מכן,

לא ,אל תדמיינו קפה טוב שיש לו ניחוח חזק.

הובלו הדגים הלאה משם בתוך מיכליות מחוברות לכרכרות עם סוסים..

היה זה נוזל כהה ומוזר בטעמו שנקרא משום מה קפה .איני בטוח

אולי הגיעו למחנה הנשים הסמוך ,שם טיפלו בדגים והכינו אותם למאכל,

שהמשקה הזה נפגש אי-פעם עם קפאין .יחד עם הקפה קיבלנו לחם .שוב,

ואולי נדדו רחוק יותר.

מעין ְל ֵבנה מוזרה שנקראה לחם .ובכל זאת היה בכך חידוש לא רע .רק

מה שהיה חשוב מבחינתי זה שמדי פעם ,כשהחיילים האוקראינים הפנו

ארבעה ,חמישה אנשים התחלקו בכיכר אחת .בבירקנאו חילקו את הלחם

מבט לצדדים ,הצלחתי להחביא דגיג קטן בבגדיי ,אחרי שהממתי אותו

בין שמונה אסירים ,יחי ההבדל הקטן ...וזהו.

בראשו כדי שלא יקפץ מצד לצד ויסגיר אותי.

במשך היום כשעבדנו לא קיבלנו דבר.

לוּ הייתי נתפס הייתי מקבל מכות רצח ,עונש על גניבת רכוש של גרמנים.

לא מים ולא אוכל.
חבל על כל דקה ,אתם יודעים.

כשהנהר התכסה בקרח ,נהגו הדייגים להבקיע חורים בקרח ולחכות
שהדגים יעלו יחד עם המים .אמנם היה קר מאוד ,וקשה היה לאחוז בהם

אבל לא דאגתי .כיוון שראיתי איך נראו האנשים במקום הבנתי שיש אוכל,

ולזרוק אותם למיכלים ,אבל המחשבה על הארוחה שתחכה לי בלילה

אולי הוא מגיע בדרכים לא כשרות ,אבל הבנתי שיהיה בסדר.

עזרה לי מאוד.

לא טעיתי.

העבודה השנייה הייתה קשה יותר פיזית ,אבל שכרה היה בצדה.

בערב ,אחרי מסדר מייגע שנועד כולו להתיש אותנו ,קיבלנו משהו לאכול.

ארטו ְֹפל קומנדו.
השתייכתי לָ :ק ְ

כנראה מרק ,שהיה סמיך יותר ולא נראה מבחיל כמו זה שהיה בבירקנאו,

נשמע מצחיק? אבל היה זה באמת קומנדו תפוחי אדמה .נהגנו ללכת אל

אבל דמיוני לא די היה לו באכילת המרק .הוא ציפה לאוכל טוב יותר .האם

מטמוני תפוחי האדמה ועל כתפינו טוריות .הירק הזה ששימש יסוד נכבד

אקבל משהו ,בשעת לילה? על כך תשמעו בהמשך...

באוכל של חיילי הרייך השלישי ,שכב מוגן בתוך האדמה .עבדנו בשיטת
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הסרט הנע .חפרנו כדי להזיז את שכבת האדמה העליונה ,הזזנו ערימות

אז לקחנו או במילה פחות עדינה –"פילחנו" מה שהצלחנו וחיכינו לשעת

קש והוצאנו את התפודים לתוך מריצות .החיילים האוקראינים לא נתנו

הכושר כדי שנוכל לטעום את השלל היומי .שלא תחשבו שמדובר היה

לנו לחלום לשנייה .הם נודעו באכזריותם והצליחו להאפיל ברוע האנושי

במשהו קבוע .לא תמיד היה שלל והיו לילות ששכבנו לישון ואכלנו אוכל

שלהם אפילו על אחיהם לרוע ,הגרמנים.

דימיוני ...ובכל זאת ,נעים להיזכר בדברים טובים ,ואני מעדיף להיזכר

המגלבים שבידיהם לא נותרו זמן רב בלי שימוש ,הם חבטו בנו תמיד.

דווקא בלילות שהתענגנו על ארוחה גנובה.

הם לא יכלו לחיות בלי להכאיב ולהשפיל .ההתעללות הייתה סם חיים

חבורות חבורות קמו בתוך הצריף .אגודות של זריזי ידיים ואמיצי לב ואלו

עבורם ,יותר מלחם וממים.

שנגררים אחריהם .כל חבורה בדקה בשעת לילה ,כשהניחו אותנו לנפשנו,

נאלצתי ,מתוקף תפקידי ,להוביל מריצה עמוסת תפוחי אדמה ,כבדה

את השלל והחליטה על התפריט.

להפליא .החיילים חיכו לראות אותי מאט ,רק כדי ש...

לא היו הרבה אפשרויות ,כמובן.

אבל לא נתתי להם את התענוג.

במצב שנוצר עמדו לזכותנו שני דברים שסייעו לנו :ראשון היה – הקאפו

הידיעה כי אולי אזכה באותו ערב לאכול קצת תפוחי אדמה עזרה לי
להתנהל במרץ ולרוץ עם המריצה הכבדה כאילו היו בה נוצות ולא תפודים.

שלנו .הוא העלים עין ועשה עצמו כאילו לא ראה ,לא שמע ולא הריח
את ניחוח התפודים שנצלו לאטם .הוא היה אמנם גרמני ,ואיני יודע אם
היה טוב יותר במהותו או שמא העובדה שהיה אסיר פוליטי היא שגרמה
לשינוי בהתנהגותו.

תפודים גנובים י ְִמ ָּתקוּ

משמעות הדבר להיות אסיר פוליטי היא שגם הוא תיעב את הנאצים

להעסיק אנשים מורעבים במחנה לאספקת אוכל ,זה כמו לתת לחתול

ושמח שהחיילים בחזית יקבלו קצת פחות אוכל ...השני היה שהתנור

לשמור על השמנת.
לא יכולנו לעמוד בפיתוי.

הארוך בצריף עבד כל לילה .איני זוכר במה הדליקו אותו ,אבל הוא עבד
ושימש אותנו היטב לבישול ולצלייה.

לראות אלפי תפוחי אדמה בשרניים ולא לקחת? לתפוס דגים טריים ולא

אני הייתי הצעיר בחבורה ולכן לא הצלחתי לדאוג לכמות נכבדת של

להחרים כמה...

אספקה ,אבל השתדלתי להביא דגים קטנים כששימשתי שוליית הדייגים

איך אפשר? ובאמת אי-אפשר היה.

או תפוחי אדמה בשרניים.
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פעם אחת כמעט שעלתה לי הגניבה בחיי.

אני מת.

באותו היום התמזל מזלי הטוב .השומר האוקראיני חלם ,ואני הצלחתי

אני מת.

"לפלח" כמה תפוחי אדמה יפים .שלפתי חוט שהיה מוכן אצלי בדיוק

ידעתי זאת.

למצבים אלו והתחלתי במבצע ההסתרה .בעודי רוכן כביכול לסדר את

לידי עמד "אס .אס .ניק" וצמוד אליו עמד כלבו האפור והגדול ,אולי היה

מכנסיי ,ליפפתי את החוט סביב קצה המכנסים והקרסול ויצרתי מעין כיס

זה כלב זאב ,ואולי רועה גרמני ,והתפודים התגלגלו ממש לרגליו.

פנימי שבו יכלו לשכב בנוח שניים-שלושה תפוחי אדמה .עשיתי כך בשני

החייל רתח מזעם.

צדי המכנסיים ולבי התמלא שמחה.

כך לגנוב?! באיזו זכות?!

סוף סוף יטפחו על שכמי ויגידו שאני זריז ומוכשר.
השעות חלפו מהר מהרגיל.
כשמצפים למשהו טוב הקשיים מתגמדים ,ואני ,אני הרי ציפיתי לארוחה
שתתבשל לה באותו ערב בזכותי...
הליל ירד ועמו הקור המקפיא .עשינו דרכנו למחנה וכל הדרך הרגשתי את
התפודים מקפצים להם בחדווה ונוׁקשים על קרסוליי המאובנים.

ַפ
ַפ ִהים! ְׁשנ ּ
"שנ ּ
פניו האדימו כהוגן והצלחתי לשמוע אותו צועק לכלבְׁ :
ִהים!"
במציאות הכל קרה מהר ,אבל אצלי התמונות עברו לאט לאט ,תמונה
אחר תמונה .רצף של זוועות:
שאגות בגרמנית.
זינוק מרהיב של הכלב לכיווני.
נפילתי.

לא ֶּפל ,כרגיל ,והתחילו לספור אותנו ו"לטרטר" אותנו
העמידו אותנו ָ

נעיצת שיניים חדות ברגליי.

בתרגילי משמעת .איני יודע מה הכעיס את ראש הצריף ,אבל פתאום הוא

נגררתי לעבר החייל הרותח מזעם.

התחיל לצעוק עלינו" :לנתר גבוה .לקפוץ ,לקפוץ!" ואנחנו קפצנו .קיווינו
לרצות אותו ולהיכנס לצריף מהר .השתדלתי לקפוץ כפי יכולתי ,אלא
שאז קרה דבר מה בלתי צפוי.
החוטים שקשרתי בקצה מכנסיי נפרמו בעקבות הקפיצות ותפוחי האדמה
שהחבאתי התגלגלו על האדמה.
דמי קפא בעורקיי .חשתי קיפאון מוות.

איני זוכר אם צרחתי מרוב כאב או שההלם שהייתי נתון בו גרם לי לשתוק.
בעוד הכלב נעץ בי את מלתעותיו בהנאה ,וה"האס.אס.ניק" הפליא בי
את מכותיו .גופי ספג מכות רצח .לא הצלחתי לעמוד בכאב המשתק
והתעלפתי.
כשכעסו ָשכך הוא עזב אותי ופקד להעביר אותי לצריף.
ַ
כמה אנשים הכניסו אותי לצריף והשכיבו אותי.
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שביל דם טפטף לאורך הדרך.

הנשיכה והמוגלה נזלה מרגלי במשך שבועות .איני יודע כיצד ארע הנס,

רגלי נפגעה ודיממה קשות.

אולם בסופו של דבר נרפאה הרגל וחוץ מצלקת שנשארה באותו מקום,

כל גופי בער.

זכר לאותו מסדר נורא ,איני סובל היום מהפציעה.

הכל כאב לי ולא האמנתי שאני עדיין חי.

האם בזאת תמו ניסיונותיי להבריח מזון? לא ולא .אמנם לא חזרתי על

באותו היום תפוחי אדמה חמים לא היו לנו ,אבל החום שהרגשתי בא

מעשה הגנבה בימים הסמוכים לאירוע ,אך מיום ליום גבר הרעב על

ממקור אחר ,חשוב יותר .חום של דאגה ומסירות שהרעיפו עליי אנשים

הפחד ,ולבסוף ניסיתי שוב את מזלי .כנראה שמלאך טוב שמר עליי ולא

מהצריף .הם דאגו לי ,השגיחו עליי וניסו להרגיע את נפשי הסוערת.

נתפסתי שוב.

הייתה זו הפעם הראשונה בחיי שעמדתי מול המוות.
זה לא היה נעים ,מבטיח!
"ג ֵרקוֹ" (יווני) אחד משלנו .הוא חבש לי
מבין הדואגים לי הגדיל לעשות ְ
את הרגל בסמרטוטים נקיים ונתן לי לאכול לאט לאט ,השקה אותי מים
כדי שאירגע וישב לידי עד שנרדמתי.
יומיים לא יצאתי לעבוד ,רק למסדרים הופעתי.
לא בשל כך שרציתי ,אלא מפני שהכריחו אותי לצאת.
לא הסכמתי ללכת למרפאה ,ידעתי שהמרפאה היא תחנת מעבר לפני
ההליכה למוות.

לילות לבנים
שקט בצריף.
אחרי יום עבודה מפרך ,אחרי מסדרים בקור המקפיא ,אחרי ארוחה קלה
שסידרנו לעצמנו.
כולם הלכו לישון.
לא צפוף פה כמו בבירקנאו ,יש שמיכות ולכאורה יכולתי לישון היטב.
לכאורה.
כי היו שלושה גורמים שהפריעו את שנתי.

לא רציתי למות.
הראשון – טכני :עם רדת הליל מתעוררים יצורים קטנים שאוהבים למצוץ
חשתי שאני חייב לצאת מפה ,לפגוש את הוריי ,את אחיי .לחזור הביתה,
כמו שסיכמתי עם אימא על הרציף של בירקנאו.
רגלי התנפחה למימדים מפלצתיים .התפתחה דלקת מקומית במקום

ׁשדוֹנִ ים מפחידים.
את דמנו ולקטוע את שנתינו .לא ,זה אינו חלום רע על ֵ
זו מציאות חיה וצובטת ושמה ...כינים .נו ,באמת ,הגזמת! תגידו ובצדק,
ממתי כינים מפריעות לישון? אז מסתבר שהתמזל מזלכם ונתקלתם רק
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בכיני הראש שהם לא ממש חביבות ,אבל הן נסבלות .לנו היה קצת פחות

פעם היו לי חיים .היום יש לי משהו אחר.

מזל .הכינים שבחרו בנו למשכן היו כיני הגוף .במשך היום הן הסתתרו

האם לזה ייקרא חיים? הרהרתי.

בבגדים שלנו ,ואלה היו להם כפרווה מלאכותית ,ובלילה ,כשהאור כבה ,הן
התעוררו לחיים .הן צבטו את העור ומצצו את דמנו וגרמו לגרד נוראי .כך,
כשניסיתי להירדם ,הן החלו לטפס עליי .מהראש למורד הצוואר ,והלאה.

גורם שלישי שליווה אותי כל הזמן ולא הרפה היה הרעב.
כמו צל ,הוא הלך אתי לכל מקום ולא יכולתי להיפטר ממנו.
לא עזר אם חלמתי על לחם או התעלמתי מקרקורי בטני.

הן לא היו מפונקות או בררניות ואני התגרדתי וסבלתי .לפעמים רציתי

הוא נכח שם כל הזמן.

לקלף מעליי את העור המגרד .להכות בהן ולהורגן ,אך לשווא .הן היו

תבע את התייחסותי ,ביקש במילה אחת פשוטה :אוכל .אוכל .אוכל.

ממש שקופות ולא נראו על העור החשוף .רק פעמיים שלוש הצלחתי

ואני ניסיתי להירדם ובראשי הופיעו תמונות של מאכלים טעימים.

לישון מבלי להרגיש אותן מטיילות עליי .היה זה בימים שלקחו אותנו

וכשנרדמתי ראיתי בשנתי  ...מאכלים נוספים .לפעמים הכל היה כה

לחיטוי .יום יומיים לאחר מכן ,חזר הכל לקדמותו.

מוחשי שהתעוררתי בציפייה מתוקה ,ואז ראיתי שהיה זה רק חלום.

גורם שני שהציק לי – רגשי .שכבתי על דרגשי ותמונות בני משפחתי צפו

חלום מתוק.

ועלו במחשבתי .האם אני מתגעגע? מעולם לא ידעתי כאב געגועים מהו,
ואילו כאן ,במחנה ,כששכבתי במיטתי ,השתוקקתי לדבר אתם .כמהתי
לפגוש בהם ולספר להם על המחנה ,לשמוע מהם איך הם מסתדרים.
לא עלה בדעתי לרגע כי הם כבר אינם בחיים.
הם עובדים ,חשבתי ,ובסוף המלחמה כשהכל ייגמר האמנתי שניפגש
בבית ,בדיוק כמו שאימא ביקשה.
ובינתיים שכבתי וחשבתי עליהם בערגה ונזכרתי בחיי בעבר.
הכל נראה רחוק ובלתי נתפס.

מעבר חד
הגרמנים הסתובבו בפנים רציניות מדי.
מסכת הזחיחות שעטו על פניהם התחלפה באחרת ,במסכה כעוסה
ַ
ומתוחה.
הם ידעו טוב יותר מאתנו כי המלחמה עמדה להגיע לקיצה.
הם חששו לעורם ותכננו את הבריחה הגדולה.
גם אנחנו הרגשנו בשינוי .שמענו על הפצצות באזור וקיווינו שאיזו פצצה

פעם ,לפני הרבה הרבה זמן הייתי ילד מפונק והיו לי הורים שמילאו את כל

תיפול על המפקדה במחנה.

מחסורי ואחים ואחיות חמודים ובית ספר...

לשווא .אף פצצה לא נפלה ,לא במזיד ולא בשגגה.
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בוקר אחד כשנאספנו למסדר קיבלנו פקודה חדשה" :תתארגנו לעזיבה!"

והלכנו.

וכי מה יש לנו להתארגן? האם יש לנו רכוש אתנו? לא .הנאצים ידעו

והלכנו.

זאת .הם לא התבלבלו .הם רצו שנארוז את כל הציוד שלהם שהיה בחדרי
המפקדה; ניירות שעדיף שלא יגיעו לידיים הלא נכונות .אוכל ,עבורם
כמובן ,וציוד שאולי יעזור להם בהמשך.
התחלנו לארוז דברים ,בהשגחתם .עגלות רתומות לסוסים חיכו לנו מחוץ
למפקדה והעמסנו עליהן ככל שניתן היה .ברגע שסיימנו קיבלנו כל אחד
שתי כיכרות לחם.
שתי כיכרות שלמות.
היה זה כאילו חלום.

הדרך התארכה והקור נשף בעורפנו וחדר לעצמות.
לא קיבלנו דבר בדרך.
הלכנו שורות שורות של אנשים רעבים .צמאים .עייפים .מובסים.
כמעט ולא שוחחנו בינינו .למי יש כוח לשיחות במצב כזה? פה ושם
הצלחנו לחטוף קצת שלג ולאכול אותו ,כאילו היה האוכל הטעים ביותר
בעולם .לפחות הרגשנו שלעסנו משהו .מי שהצליח למצוא קצה קצהו של
עשב בקרבת מקום ,עט עליו באושר .אחר כך הגיעו כאבי בטן חריפים...

אפילו להחזיק ביד כיכר שלמה ,בלי לאכול" ...אין יותר אספקה ",הסבירו

מחד גיסא הלכה השיירה וגדלה כיוון שהצטרפו אלינו אסירים ממחנות

לנו" ,תשמרו לכם את האוכל לדרך .היא ארוכה".

נוספים .ומאידך גיסא הלכה ופחתה ,כי כל הזמן נפלו אנשים אל מותם.

זה היה קשה.

היו שהתמוטטו ונשארו כך בשלג ,עד למוות הגואל .אחרים התיישבו

לקבל כזה אוצר ליד ולא להתנפל עליו בתאווה .אודה כי תכננתי לחלק את

באפיסת כוחות ונורו בראשם.

הלחם שברשותי למנות ולאכול בהתאם לעצה שקיבלתי .בפועל לא כך

ראיתי את הנופלים בעיניי .אך לא הרגשתי דבר.

קרה .כל זמן קצר לקחתי "רק" עוד כמה פירורים וניסיתי להאמין שנשאר

לא צער ואף לא כעס.

לי עוד אוכל רב ,מה שלא היה ,כמובן.

הרגשות קהו והמוות לא נראה מפחיד כבעבר.

יצאנו לדרך.

יחד עם זאת עדיין רציתי לחיות.

הגרמנים ישבו על העגלות.

הרגשתי שאני חייב לחזור הביתה .לפגוש את כולם .הם מחכים לי ,האמנתי.

החיילים האוקראינים הסתובבו סביבנו וחיפשו סימני חולשה כדי שיוכלו

התמקדתי במטרה ,והיא עזרה לי להתקדם למרות החולשה .הגרמנים

להרביץ או להרוג.

נעלמו מעינינו .רק האוקראינים נשארו אתנו .איני זוכר שעניין אותי מה

ואנחנו הלכנו.

קרה ולמה כל הגרמנים נעלמו .יודעי דבר סיפרו שהרוסים מתקדמים.
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השאלה שנשאלה בלא מילים הייתה אחת :מי ימצא אותנו קודם – הרוסים

כתובות ,אבל במשך הזמן הקשר ניתק .אני העדפתי להניח לעבר ולבנות

או מלאך המוות? המשכנו לצעוד במהירות.

עתיד ורוד ,בלא צילם הקודר של הזיכרונות הקשים.

הסוסים שבלבם החייתי לא התחבאה תקווה לחיים נפחו נשמתם מהר
למדי .לחיילים היה ברור מה עושים במקרה כזה .בשביל מה היו שם
יהודים? הם רתמו כמה יהודים לעגלות והמסע המשיך .המראה יכול היה
לשעשע ,אבל אותנו לא הצחיק כלל .אני חייב לציין שהוא גם לא העציב
אותנו .ידענו כי השמים הם הגבול לרעיונות השטניים של אלו שגורלנו
היה נתון בידיהם .דבר לא הצליח לזעזע אותנו עוד.
למרות שהרגשנו כי איבדנו הכול ,דבר אחד לא הצליחו לקחת מאתנו –
את האחווה.

בלילות עצרנו לנוח.
החיילים שליוו אותנו דחפו אותנו בשאט נפש למתבן שמצאו .לא מתוך
דאגה ,חלילה ,אלא בשל חוסר מקום להלין כמות כה גדולה של שלדי אדם
ברחוב אחד ומפחד שמא מי מאתנו יימלט מגורל המוות שהם גזרו עליו.
האיכרים לא יכלו לסרב.
הם היו מפוחדים למדי והסכימו "לארח" אותנו למרות החשש שרכושם
יינזק אחרי לילה שאלפי אנשים ישנו במתבן לא גדול...

את הרצון העמוק לעזור למי שמתחיל להיחלש ,אבל רוצה לחיות.

הלילות היו קרים.

הייתה לי הזכות לעזור ליהודי שהיה מבוגר ממני בשנים ספורות .הוא

ישנו צמודים אלו לאלו .עצמות לעצמות וניסינו להתחמם מעט.

התחיל להאט את צעדיו והאוקראינים צרחו עליו .אני וחבר נוסף שהלך

היו כאלו ששם נשארו לישון לנצח.

לידי הבטנו בו והחלטנו מיד לנסות לעזור לו .איך? פשוט מאוד .סחבנו

האחרים קמו בבוקר ליום נוסף של הליכה.

אותו על הגב .מדי פעם התחלפנו .בשלב מסוים לא הצלחנו עוד ,נגמרו

איני בטוח כמה זמן צעדנו.

הכוחות והשארנו אותו בצד .לא ידענו אם יירו בו או אולי יצליח לקום

אולי יומיים ,אולי שלושה.

ולהמשיך ללכת.

נדמה היה שצעדנו כך כל חיינו.

שנים אחדות מאוחר יותר ,בישראל ,מצאתי עצמי באוטובוס ,בדרך
לישיבת "סלונים" שברמת גן .ברמלה עלה בחור צעיר והביט בי ממושכות.
אחר כך ניגש אליי ואמר בהחלטיות" :אתה סחבת אותי על הגב שלך.

הנוף ,הבתים ,חיי שגרה של אנשים שמביטים בנו מרחוק כאילו היינו
מצורעים – נראו שייכים לעולם אחר.
עולם ששכחנו מקיומו.

הצלת את חיי .תודה לך!" אני עצמי ,שמחתי לשמוע ,אבל התביישתי

פה ושם היו מחשבות על בריחה .גם דיבורים שמענו בעניין .ידוע לי שהיו

מאוד כשהחליט לשתף את כל נוסעי האוטובוס בסיפור המרגש .החלפנו

כאלו שברחו .איני יודע אם הצליחו להינצל או שקפאו למוות .אני לא
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הייתי מסוגל לכך .הייתי חלש מדי ופחדתי שלא אשרוד .העדפתי להישאר

הרעב היה הדבר היחיד שהדהד בתוכנו .הוא הוליך אותנו וקבע את

בקבוצה.

התנהגותנו.

הגענו לרכבת.

באמצע הנסיעה הנוראית הזו ,הגיחו מעלינו לפתע מטוסים .הם החלו

הייתה זו רכבת שהיו בה קרונות פתוחים והיא נועדה להסעת בהמות

להפציץ והרכבת עצרה .החיילים רצו לתפוס מחסה .גם אנחנו ירדנו

כמובן .דחסו אותנו כמו תמיד פנימה והתחלנו לנסוע ,עמוק לתוך גרמניה.

מהרכבת.

הקרונות היו עמוסי שלג קפוא .נאלצנו לשבת כך על השלג שנערם לגובה,
ולא ידענו מה מסתתר מתחת לערימות הלבנות .רק כשהשלג נמס מעט,
אולי מחום גופנו או ממזג האוויר שהיה חם יותר בנסיעה ,התבררה הזוועה.
ישבנו על גוויות.
היו אלו גוויות של אנשים שנסעו בקרונות אלה ימים מספר לפנינו .את
המתים השאירו בקרונות ,שייקברו תחת מעטה השלג הרך .לא היה זמן
לקבור אותם .צריך היה להספיק להכניס את כולנו לתוך גרמניה ולהרוג

הייתי אדיש לרעמי המטוסים ,לרעש ההפצצה.
חיפשתי אוכל.
היו שם מחסנים וניסינו לפרוץ לתוכם ,אך המטוסים חלפו מהר והחיילים
החלו לאסוף אותנו שוב .הבטתי בדלתות המחסן בעיניים כלות .אוכל!
רציתי רק קצת אוכל .הייאוש גבר ולא ידעתי עוד את נפשי ,רק ללחם
ייחלתי .חתיכת לחם קטנה.

אותנו בטרם יגיעו הרוסים .אמנם אפשר היה להעמיד את כולנו במחנות

כנראה שהנסיעה נמשכה יומיים .הגענו ל-וָיינְ ַמ ְרק וקיבלנו פקודה לרדת.

ולירות בנו ,אבל אז עלולים היו לוותר על תחמושת רבה ,וחבל .מעבר לכך,

ראינו לפנינו יער .מה עכשיו? תהינו .לאן ממשיכים? חצינו את היער,

תענוג גדול הרבה יותר היה לראות אותנו מתייסרים בטרם נמות .כדור

ַאלד שמו .העצים עמדו עירומים ,לא היו בהם אפילו קליפות
ירינְ גֶרוו ְ
ִט ִ

בראש פירושו מוות קצר ולא משעשע ,והם הרי חיפשו תמיד שעשועים

סדוקות .אלו שהגיעו לכאן לפנינו ניקו אותם .גם עשב כמעט שלא היה

סדיסטיים .היה זה מזון לנשמותיהם השטניות.

בנמצא .אנשים ליחכו בתאווה את פיסות הירק שמצאו כאילו היו פרות

כשהתגלו הגופות לעינינו התרחש משהו שיישמע לכם נורא ,אבל בנסיבות
שנוצרו הוא היה טבעי למדי .אנשים החלו למצוץ את לשד עצמותיהם

שרועות באחו .העיקר ללעוס משהו ,גם במחיר החיים ,לעסו ,גם אם עלול
היה העשב להיות רעיל.

של הנספים .הרבה בשר לא היה שם ,אבל משהו לפחות ...אני הסתפקתי

המוות המשיך לקצור סביבנו.

בשלג ,אבל ייתכן שלוּ היה המסע נמשך עוד ימים אחדים ,הייתי מתנהג

הוא היה חרוץ וההספק שלו היה מרשים.

כמותם .מי יודע?

ַואלד.
לבוּ כוֹנְ ו ְ
הלכנו והלכנו עד שהגענו למחנה הבא – ּ
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חברי המחתרת ריחמו עלינו .הצלחתי להתחבב על מישהו שהחל לדאוג
לי לאספקה סדירה של מזון .לא היה מדובר במזון משמעותי ,אבל המעט
הזה הוא שהציל את חיי.

שוב צריפים עלובים.

לאחר שהסתיימה המלחמה שמעתי כי אדם אחד ,יהודי-צרפתי ,היה

מפקדה .מרפאה .מטבח.

זה שאסף אוכל עבורנו .הוא היה אישיות בכירה בצרפת .אולי היה זה

מה יהיה הסוף? האם נוסיף לנדוד כך ,כל חיינו ,ממחנה למחנה? המראה

לאון בלום ,סוציאליסט בנשמתו .הנאצים רצו להוציאו להורג עם סיום

שניגלה לעינינו לא הוסיף שמחה למצב רוחנו הירוד.

המלחמה ,אך החיילים סירבו לציית לפקודה( .לפני המלחמה כיהן לאון

גופות נערמו בכל מקום.

במשך שלוש קדנציות בתפקיד ראש ממשלה והמשיך בתפקיד גם חודש

פשוטות גפיים ,פקוחות עיניים וזעקה אילמת בפיותיהם הפעורים.

לאחר שפרצה)

ערימות סמרטוטי אדם שהיו לשלדים בעודם בחיים.

אנחנו היינו עסוקים במאבק על הישרדותנו ,יום יום ושעה שעה ,במשך

קיבלנו צריף ,והסיוט התחיל מחדש .מסדר – יש .מכות – יש .התעללות

יותר משלושה חודשים ,ובאותה עת ניסו חברי המחתרות לארגן מרד.

– יש .ומה אין? אוכל ,כמעט ואין .הכאוס שרר בכל מקום .אלפי צועדים

בכל יום מתו אנשים נוספים ,אנשים שימים אחדים לפני מותם היו

הגיעו למחנה ,בבת אחת גדלה כמות האנשים שהיו זקוקים לאוכל

"מוזלמנים".

והמטבח קרס .את המעט שנתנו לנו חטפנו וחיסלנו בשניות.

ערימות הגופות הלכו וגבהו.

רצינו עוד.

איש לא פינה אותן.

לא היה עוד.

תוהו שרר בכל.

אפילו תוספת מזערית לא הייתה .למזלי ,היו שם הרבה אסירים פוליטיים.

מצבי שלי לא היה שונה בהרבה מזה שלהם .מעט האוכל שקיבלתי עזר לי

חלקם צרפתים ואחרים קומוניסטים גרמנים .הם התאחדו יחד עם קבוצות

לשרוד ,להמשיך יום נוסף ,ואולי יומיים.

אחרות והקימו מעין מחתרת גדולה רב לאומית .כיוון שחלקם היו שבויי

התקרבתי במהירות למשקל ירוד ביותר ולמצב שהיה קרוי בפי כל:

מלחמה הם קיבלו חבילות מזון מ"הצלב האדום" .ואנחנו מה? אנחנו לא

מוזלמן. 6

היינו שבויי מלחמה ,לכן לא קיבלנו כלום .מה היינו? איני יודע .תשאלו את
אנשי "הצלב האדום" ,אולי להם יש תשובה.

* 6מוזלמן "-מוסלמן" ,מילולית ביידיש :מוסלמי.
היה זה כינוי נפוץ בקרב אסירי מחנות הריכוז היהודים בשואה שנועד לתאר את מצבו
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לא ידעתי אם אצליח להגיע לקו הסיום של המלחמה ,אם אצליח לשרוד

ראיתי מולי שני חיילים.

עד אז.

האחד היה שחור.

השבויים הצרפתיים קיבלו תשדורות מעודדות מהמחתרת הפעילה

השני לבן.

שבצרפת" .החזית מתקרבת .השחרור מגיע!" הם בישרו לנו בשמחה.

הם היו המושיעים שלי ותמיד אזכור אותם כך.

ואנחנו ניסינו להאמין .אולי זה יקרה כשאהיה עדיין בחיים .אולי אזכה

מעולם לא ראיתי כושי עד לאותו היום והמראה הפליא אותי ,אך לא

לראות את השחרור? הרהרתי .לילה לפני שכוחות הברית הגיעו ,הניפו

הרתיע .הוא היה טוב ומבטו הרחום בלט על רקע עורו הכהה .כמה שעות

חברי המחתרת את דגלי ה"צלב האדום" על הגגות .בבוקר הם השתלטו
על המחנה .הם הרגו שומרים ,שבו כחמישים אנשי אס.אס .וגרשו אחרים.
הגרמנים היו בטוחים שהאמריקאים הגיעו למחנה ולכן לא ניסו לדכא את
ההתקוממות .אנחנו לא התערבנו בנעשה .היינו חלשים מדי .רק קיווינו
שקורה שם בחוץ משהו טוב .כמה שעות אחר כך הגיע הג'יפ הראשון .ג'יפ
אמריקאי.

מאוחר יותר ראיתי עוד חיילים רבים שחורי עור ,אפרו-אמריקאים .שני
החיילים ירדו מהג'יפ והחייל הלבן החל מדבר אתנו ב ...אידיש .לשמע
המילים המוכרות חשתי בלבי שמחה גדולה.
הוא משלנו.
הוא יהודי.
החייל הזהיר אותנו לא להסתובב בחוץ" .יש הרבה נאצים שמסתובבים
ברחובות מצוידים בכלי נשק .הם עלולים לירות בכם ".הוא הפציר

מושיעים בשחור-לבן

בנו .ניכר היה שהמראות שראה הוא וחבריו הכאיבו להם .הם נהגו בנו

היה זה ב 11/4/1945 -היום שבו נולדתי מחדש.

בעדינות ורצו רק לשמח אותנו ,אלא שאליה וקוץ בה .דווקא הרצון הטוב

הג'יפ הראשון נכנס בשער המחנה.

גרם לאסון נורא .האמריקאים לא יכלו לשאת את מראנו השדוף והחלו

של אסיר הנמצא על סף מוות מחמת רעב ,תשישות והשלמה עם גורלו  .כנראה שמקור
הכינוי "מוזלמן" הוא בהשוואה בין התמוטטות המוזלמנים התשושים ובין מראהו של
מוסלמי המשתטח בעת התפילה .מעבר לתפיסת עולם פטליסטית (שקושרה לעתים
עם אסלאם (המוזלמן היה מעין מת-חי ,שאיבד כל רצון לחיות .על גופו לא היה בשר,
אלא רק עור ,ומוחו לא היטיב לתפקד .לרוב המוזלמנים היה מבט חולמני ,והם לא
הטיבו לתקשר עם הסביבה .אדם שהגיע למצב של מוזלמן לא היה כשיר עוד לעבודה,
ובסלקציה הבאה שהייתה היה נשלח להשמדה).

מחלקים לנו ברוחב לב חבילות מזון שהביאו אתם .אנשים התנפלו על
האוכל עתיר הקלוריות ומתו.
כמו זבובים.
רבים חלו בטיפוס או במחלות מעיים .בכל יום נערמו גופות נוספות.
הפעם היו אלה גופות של אנשים שזכו להגיע לשחרור ,אך מתו בעטיו.
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האמריקאים הגיעו מאורגנים .הם חשבו על הכל והביאו עמם אפילו רב

בחופשיות בלי שעוד תשעה אנשים יסתובבו אתי ...לקחתי לי גם אוכל

צבאי .היה זה הרב שכטר .הוא אסף את כל הצעירים ,וניסה לעודד אותם

שמצאתי במחסנים של הגרמנים .הצטערתי על כך שלא יכולתי לאכול

במילים חמות ,ארגן להם שיעורים קלים וניסה לעזור להם לקיים שגרה

הרבה .הייתי חלש מדי .היום אני יודע כי חולשתי שמרה עליי .לוּ הייתי

כלשהי.

מתנפל על האוכל ,לא הייתי כאן היום ולא הייתם אתם יודעים את סיפורי.
הימים הראשונים לא היו קלים .היינו צריכים לעבור בדיקות בבית חולים

שגרת שחרור

צבאי .עברתי אותן איכשהו ,למרות משקלי הירוד .השלתי בתקופת
המלחמה מחצית ממשקלי ושקלתי כעשרים ושמונה ק"ג( .משקל של

הפריצה למחסנים של הנאצים היה המעשה הראשון שעשינו לאחר

ילד בן תשע במצב רגיל ).באותו שלב התחלתי לחפש בקדחתנות אחר

שנכנסו האמריקאים למחנה .רצינו להיפטר ממדי האסירים המפוספסים

משפחתי .בכל יום התפרסמה רשימה נוספת של ניצולים.

שלנו ולהפוך שוב לבני אדם ,לבושים בבגדים אמתיים.

היו רשימות של הנאצים – רשימות מהמחנות ,והיו רשימות שאנשים

בחרתי לי מדים טובים ,לבנים וגרביים .אח ,איזה אושר היה להתלבש

הרכיבו על סמך זיכרונם והיכרותם עם אנשים שפגשו .הצטופפתי בתור

בבגדים רגילים .סוף סוף! מי היה מאמין שאתענג פעם לגרוב גרב צבאית...

הארוך שנוצר ליד הרשימות .בכל יום נוספו שמות חדשים .חיפשתי

העובדה שנראיתי חייל גרמני לא הרתיעה אותי .כולנו הסתובבנו כחיילים

את הוריי ,את אחיי ואת אחיותיי .חיפשתי ,אך לא מצאתי ולוּ שם אחד

גרמנים .לא התייחסנו לבגדים כאל מדים אלא כאל בגדים של בני אדם.

ממשפחתי.

"סחבתי" גם שמיכה טובה וגם את הנעליים הטובות ביותר שיכולתי

כל יום התחיל בתקווה גדולה ונגמר באכזבה נוראית.

להשיג .אחר כך תפסתי לי חדר יחד עם עוד כמה מאושרים.

רציתי למצוא מישהו – להיות כמו רבים אחרים .לפרוץ בצווחות גיל

חדר טוב.

ולהודיע לכולם שאימא חיה או אבא או לפחות אחד מאחיי החמודים.

בצד הנכון של המחנה ,הצד של הגרמנים.

לשווא .כך חלפו הימים .אוכל ,שינה ,שמש וגעגועים צורבים שמעליהם

מיטה טובה דווקא לא הייתה לי .לפחות לא שם .מספרם של האנשים היה

סימן שאלה אחד גדול.

רב בהרבה מזה של המיטות הרגילות .קיבלתי מיטה צבאית מתקפלת,

יום אחד נפרצו המשרדים הראשיים בבוכונוואלד .ברשימה המדויקת

עשויה ברזנט .זה לא היה נוח מאוד ,אבל לפחות יכולתי להסתובב בה

להפליא שנמצאה שם הופיע ֵשם אחד מוכר.
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האוש

שמו של אבי.

התעוררתי לבדידות.

החסרתי פעימה.

הלכתי לישון ,ושוב אותה בדידות.

טאטע? האם אתה חי? היכן אתה?

הייתי מוקף אנשים רבים שתמכו ,שעזרו ,שחיבבו אותי .אבל רציתי לקבל

התחלתי לשאול אנשים שהכירו אותו" .אבא שלך נשלח למטהאוזן,

בחזרה את ההורים שלי .את האחים והאחיות שלי .רציתי משפחה .את

לעבודה וכשהאמריקאים הפציצו הוא נהרג ".שמעתי את הבשורה הרעה

המשפחה שלי שהתאיידה באוויר.

ולבי צנח בקרבי .סוף סוף מצאתי מישהו ,ודווקא הוא היה צריך למות

לא היה לי לאן לחזור.

בהפצצה אמריקאית? רק לאחר שנים רבות נודעה לי האמת המדויקת על
גורלו של אבי :הוא נשלח חזרה לאושוויץ ,כדי למות שם .ייתכן שחלה,
ייתכן שנפצע בהתקפה .מכל מקום מי שהרג אותו לבסוף היה מי שהרג
את כל משפחתי – הנאצים הארורים .למסמך שקיבלתי צורפה תמונתו
האחרונה.

לא היה לי בשביל מה לנסוע הביתה .בקשתה של אימא לא הייתה יכולה
להתקיים – ברור היה לי שאני לא אפגוש בבית אף אחד .הבנתי כי רק
כשאעלה לשמים אפגוש את כולם ,אבל ,למרות הכאב הגדול ועל אף
תחושת הבדידות ,לא רציתי שזה יקרה מהר.
רציתי לחיות.

זה לא היה אבא שלי.
זה אפילו לא היה צל שלו.
זה היה איש אחר שפעם היה אבי.
פעם ,לפני שכל הסיוט הזה התחיל.

רציתי מאוד .הרגשתי כי במחנה לא נותר לי עוד דבר שישמש סיבה
להישאר שם .כל יום היו הרצאות ,פוליטיות בעיקר .הקומוניזם פרח.
סיסמאות כמו" :יחי סטאלין!" ו"-הידד לקומוניזם!" נראו לי טיפשיות
להחריד.

באותם ימים ,כשכמעט נואשתי מלמצוא שמות ,ניסיתי להיאחז בתקווה
שאולי אחיותיי התאומות ניצלו .שמעתי על תאומים שעברו ניסויים.
שמעתי גם כי חלקם ניצלו .אז אולי? אולי יקרה לי הנס הזה? עברתי על
כל רשימה אפשרית .אימצתי את עיניי ששכחו איך לקרוא צורת אות.
כלום .הן לא הופיעו באף אחת מהרשימות .גם הן לא.
הייתי לבד בעולם.

לא האמנתי בסטאלין .לא האמנתי בכלום( .כמעט)
החלטתי לעזוב הכל ולהצטרף לקבוצה שיצאה לצרפת .למרות ההיגיון
שהיה בהחלטה לעזוב לכיוון אחר נשארה בי איזו שהיא תחושה לא טובה
– הרי הבטחתי לחזור הביתה .הבטחתי לאימא .שנים אחר כך ,כשנסעתי
לקרפטים עם רבקה אשתי הרגשתי שנטל ההבטחה שלא קוימה סר מעל
כתפיי; הרגשתי שקיימתי את הבטחתי.
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"אנחנו שחיִינו במחנות ריכוז
יכולים לזכור אנשים שהלכו בין הצריפים,
ניחמו אחרים ונתנו להם את פיסת לחמם האחרונה.
הם היו מעטים במספר ,אבל היו הוכחה לכך
שניתן לקחת הכל מאדם ,מלבד דבר אחד:
החופש שלו לבחור בקוד ההתנהגות שלו בנסיבות מסוימות".
מתוך" :האדם מחפש משמעות"  /ויקטור פרנקל

חלק ג'

חלק ג'

תקומה
תקומה
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והנער יצא לדרכו .על כתפו משא זיכרונותיו,
בלבו געגועיו והעתיד לפניו.
האם יצליח להתמודד לבדו מול העולם? האם יבנה יש מאין?
לאיזה איש הוא יגדל להיות?
לפניכם התשובות כולן.

המוקת

מסע הרפתקאות
המסע הזה היה חוויה מתקנת למסע הקודם שלי שהחל שנה קודם לכן.
רכבת נוסעים ,רגילה כזו שיש בה כיסאות ושולחנות וחדרי שירותים
נעימים .נסענו בחסות "הצלב האדום" ,ועליי לציין כי הם נהגו בנו בחמלה,
פינקו אותנו ככל יכולתם וניסו לפצות במעט על הסבל שעברנו .הם
דיברו בעיקר צרפתית אך גם גרמנית ,כך שיכולנו לשוחח .הגענו לעיר
הנמל מרסיי .לא הספקתי לראות אותה וליהנות מיופייה .כמו בכל מקום,
נכנסנו גם כאן לבדיקות ,במחנה בידוד .המצב הגופני הירוד שלנו ,תת
התזונה והסבל הנפשי גרמו למחלות לדבוק בנו בעקשנות של טפילים
המזהים מישהו חלש מהם .אובחנתי כ"חשוד בשחפת" .למזלכם ,אין
אתם מכירים את המחלה הזו ,היא נעלמה כמעט לגמרי בעולם המערבי.
בזמני ,שחפת 7היה שם נרדף למוות .החליטו להעביר אותי לשווייץ ,ארץ
'מחלימי השחפת' הידועה .אוויר ההרים הצלול נחשב באותה תקופה
כתרופה הטובה ביותר לריאות חולות .כך מצאתי עצמי נוסע לשוויץ עם
עוד ארבעה חשודים ,במחלת השחפת כמובן.
מהר מאוד הגענו לז'נבה הקרובה לצרפת .עברנו בדיקות רבות ובין אחת
לשנייה יצאנו לטייל באזור עם האחיות של "הצלב האדום" .העיר היפה
שוכנת בין שני רכסי הרים גבוהים .בתיה מרשימים ואגם המים הגדול
שלה צלול ומרגיע .הרגשתי איך השלווה עוטפת אותי ונותנת מעט מרגוע
בריאות .היא
 7שחפת היא מחלה זיהומית מדבקת הנגרמת מחיידקים ופוגעת לרוב ֵ
הייתה אחת הסיבות הנפוצות ביותר למוות בכל העולם ופגעה בבני כל הגילים .כיום היא
קיימת עדיין בעיקר בארצות מתפתחות.
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אטל ,מקום
ֹיש ֶ
לנפשי המיוסרת .בז'נבה היינו רק שבוע .משם עברנו לנו ְׁ

יפה ,מלאה בבתים מקושטים בגגות אדומים ומוקפת מים וגשרים.

יפהפה מבורך בשלושה אגמים גדולים שצבעם תכול כמו תכול הכינרת

מאחורי שמה – סיפור מעניין .האגדה מספרת כי הדוכס שייסד אותה

ביום קיץ ,והם מוקפים ברכס הרים גבוה וירוק ירוק .נסענו בכבישים

(בר)
נשבע לקרוא לה בשם בעל החיים הראשון שיצוד באזור .הוא צד דוב ֶּ

פתלתלים בינות לכרמים מטופחים .הכל היה נקי כל כך ושילוב הצמחייה

ומכאן שמה .האגדה לא אומתה מעולם ,מה שלא הפריע לשוויצרים לאמץ

והאגמים יצר הרמוניה וקסם .מחוז חפצנו היה בית הבראה ששכן בתוך...

את הדוב לסמל העיר .במקום ,על גדות נהר הארה ,נבנה בשנת 1857

מנזר .הנזירות שפגשו בנו היו נעימות סבר וטובות לב ,אולם הן ציפו

כלוב הדובים הראשון המכונה "מאורת הדובים" .כמו תושבי המקום וכמו

שנגמול להן מעט על טיפולן המסור ונמלמל אתן את התפילות שהיו

התיירים הרבים ,נהנינו גם אנחנו מהדובים הפעילים.

מקובלות במקום.

אהבתי לשהות במקום וכשעזבתי את המנזר נתן לי אחד הכמרים גלויה

הדרך המנומסת שבה פנו אלינו גרמה למשהו אחר וטוב לחזור לתודעה

למזכרת ובה היה תצלום של הדובים ,וכך כתב בצדה האחורי של הגלויה:

שלנו ,משהו ישן ומוכר שקצת שכחנו מקיומו ...התפילות שלנו .הברכות

(תרגום חופשי מגרמנית)

לפרידמן מיקלוש!

שלנו .היהדות שממנה באנו .וכך ,שוב חשוב היה לנו לברך לפני האוכל
את הברכה שאימא לימדה אותנו כשהיינו בני שלוש .רצינו לומר כל
אחת ממילות התפילה שזכרנו בעל פה .התרפקנו על המילים המוכרות
שבשנה הארורה נדחקו לקרן זווית ,יחד עם אישיותנו המחוקה .התגובה

אהבה בין אדם לאדם זה אולי התפקיד הקשה ביותר שקיבלנו
מבורא עולם .העבודה הזו ,של כל אחד מאתנו היא ההכנה למשהו
גדול יותר ונשגב.

ה"-סוּ ֶּפר יהודית" שלנו הביאה אותנו לדרוש (ברוב חוצפה) תפילין .לא

מֹו ְנ ְס יֶי ְפ ריץ (הכומר פריץ)

די שמלמלנו פסוקים עתיקים ,רצינו לכרוך עלינו את אותן רצועות עור
שחורות שמסמלות יותר מכל את יהדותנו .הנזירות "בלעו את הצפרדע"
בנימוס שוויצרי ופנו לעזרת הקהילה היהודית .לא אשכח את הרגע שבו
קיבלתי תפילין .עם כריכת רצועות העור לזרועי החשופה חזרתי הביתה
במובן מסוים .חזרתי לדרך המוכרת לי .לעם שלי.

לימים ,כשנסעתי עם אשתי לשווייץ ולקחתי אותה לאורך מסלול המסע
שלי ,חיכיתי בקוצר רוח לפגוש שוב את הדובים "שלי" ,כנראה בניהם
של הדובים שאהבתי ...אגב ,כיום החליף פארק גדול את בורות הדובים

הנזירות לקחו אותנו לטיולים .טיילנו בשבילים שחצו שדות פורחים,

שאהבתי .הוא נבנה בסמוך לכלובים המקוריים והדובים נהנים מחופש

לב ְרן ,עיר
בהרים .ישבנו לחלום על שפת המים הצלולים והרחקנו עד ֶּ

תנועה.
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תקופת שהותנו במנזר הייתה נעימה בהחלט ,ובכל זאת משהו הציק לי.
מהרגע שחזרתי ליהדות ולתפילות הבנתי שמקומי בין יהודים דתיים .אין
לי מה לחפש במנזר .התחלתי לחפש מוסדות יהודיים .מצאתי מוסד של
"הפועל המזרחי" בעיירה קטנה ,אבל עדיין חיפשתי משהו אחר ,שיתאים

המוקת

אימוץ
הסתובבתי מפה לשם ,משם לפה ,ובזכות השגחת הבורא פגשתי בחיים
גיטלר ,יהודי טוב מישראל ,שראה אותי ו"חטף" אותי למוסד שהקים.
הסתבר שאני התאמתי לו והוא התאים לי.

יותר לנשמתי.
ֶל ֶּב ְרג (הר המלאכים) השוכנת למרגלות
המוסד שהקים היה בעיירה ֶאנְ ג ְ

תמיכה כספית
הייתי חסר כל .שמועה שגונבה לאוזניי דיברה על כך שכל נתין צ'כי יוכל
לקבל תמיכה כספית מהקונסוליה הצ'כית בשווייץ .מיהרתי אל בניין
הקונסוליה והצהרתי על היותי צ'כי .איני זוכר אם ביקשו לבחון אותי או
לא .אני מניח שהם הבינו שהפונים אליהם הם אכן פליטים מצ'כיה ואישרו
לי לקבל פרנקים שווייצים בקביעות .פתאום הפכתי לעשיר שבחבורה.
עם הכסף שבכיסי יכולתי לקנות לעצמי חפצים אישיים ,אולם לא היה בי
כל צורך לבזבז אותו.

הר הטיטליס .כשהגעתי למקום ,נפעמתי .עיירה קטנה ,בתים קטנים
פזורים בתוך עמק ירוק ומאחוריה הר מרשים ביופיו – רם ונישא בגאון.
הנוף הציורי ָש ָבה אותי .חיים גיטלר הקסים אותי גם כן ,באישיותו החמה
והסוחפת .הוא היה לי לאב ואני הייתי לו לבן ,אחד מני רבים ,אבל אהוב
כבן יחיד .במוסד שהקים עבורנו היו בחורים בני גילים שונים .אני חושב
שהייתי הצעיר ביותר .בבקרים למדנו לימודי קודש וחול .את לימודי
האנגלית חיבבתי .הלוא מושיעיי דיברו בשפה הזו ...לעומת זאת ללימודי
הצרפתית לא נמשכתי כלל ,וחוץ מהיכולת שלי היום לזהות את אותיות
הכתב איני זוכר הרבה משפה זו.

אולי גילי הצעיר ואולי מה שעברתי במחנות הם שגרמו לי להסתפק במה

אהבתי את שעות אחר הצהרים שבהן טיילנו ,כל הבחורים "בוגרי

שיש לי ,ובכסף שברשותי השתדלתי לעזור לבחורים אחרים .כשעליתי

המחנות" ,ושוחחנו כשנוף העמק נפרש לפנינו כשטיח ירוק רענן .השווינו

ארצה הפסדתי את תמיכת הקונסוליה הצ'כית וחזרתי למצבי הבסיסי –

את החוויות הקשות שלנו שהיו דומות ,וכך פרקנו מעלינו את הרגשות

אדם חסר כל ,למעט בחודשים הראשונים לאחר שהגעתי לארץ שבהם

הקשים שהצטברו בנו .המדריך שלי ,חיים ארלנגר ,אהב אותנו והקדיש

נעזרתי עדיין בחסכונותיי משווייץ.

לנו את כל זמנו .משפחתו התגוררה בלוצרן ושימשה בית חם עבור כל
יהודי .לפעמים נעניתי להזמנתו וביקרתי שם ,אבל הביקורים הקשו עליי.
קשה היה לי לראות אימא רוכנת מעל בתה ועוזרת לה להכין שיעורים,
אבא לומד עם ילדו הקט במנגינה נעימה ...ריח של בית ,תמונה של
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משפחתיות רגילה .היה לי קשה לשאת את החמימות המשפחתית .חשתי

יפות ,ומנגד הסביר לי בפשטות" :באמריקה תחיה שוב בין גויים שאינם

אז את בדידותי בעצמה רבה .לי אין אבא .אין לי אימא ,לא אחים ולא בית.

רוצים בך ".שמעתי לו והצטרפתי לקבוצה של פועלי אגודת ישראל.

אין מי שיכין אתי שיעורים וילטף את שערותיי בלילה .הייתי בודד ואומלל

(פא"י) מעולם לא התחרטתי על כך ששמעתי בקולו .ארץ ישראל היא

והעדפתי לא לבקר הרבה בבתים כאלה .מאוחר יותר ,לאחר שעליתי

ארצי ולנצח תישאר כזו!

ארצה ,שמעתי כי חיים ,המדריך החביב שלי ,נרצח בידי נאצי מקומי .ה'
יקום דמו.
האוכל היה החלק הטוב פחות באותה תקופה .אומר בעדינות כי האוכל

אל הארץ המובטחת

הוא לא "הצד החזק" של השוויצרים .השוקולד שלהם משובח וגם הגבינות,

חזרנו למרסיי לשבוע וגרנו בבית מלון פשוט .חיכינו לאנייה שתיקח אותנו

אך לא הרבה יותר מזה .כשראיתי לראשונה גבינה צהובה בגודל של גלגל

לישראל .האנייה שהגיעה לא נראתה כמו שחשבנו שתיראה .הייתה זו

מכונית לא האמנתי למראה עיניי" .מה זה העגול הצהוב הזה?" שאלתי

אנייה מצרית שענתה לשם ַקיירוֹ ,מה שהסביר את עליבותה ...היא נראתה

בתדהמה .אצלנו היו גבינות רכות ולבנות ולא הכרתי כלל גבינה צהובה.

כקליפת אגוז מרופטת ובלויה" .מה? באנייה הזו ניסע? נצליח להגיע אתה

לאחר שהתרגלתי לטעמן של הגבינות הקשות התחלתי לחבב אותן ,אבל

לארץ אחרת?" התפלאנו .ובאמת ההפלגה לא הייתה פשוטה .הים סער

לאוכל המבושל לא הצלחתי להסתגל.

כדרכו ואנחנו רצנו מצד לצד כדי שלא נתהפך.

למרק של ליל שבת היה דמיון קלוש למרק העוף של אימא שלי .דמיון

נסו לדמיין זאת ...ובין לבין הקאנו את מעט האוכל שהצלחנו לאכול( .לא

קל שרק עורר את געגועיי אליה ואל האוכל הטעים שלה .אוי ,אימא שלי,

שהיה מה לאכול )...קיבלנו תפוחי אדמה מבושלים ,מרק ומאכל נוסף

איפה את? את חסרה לי! חשבתי באותם הרגעים ,אך ניסיתי להתגבר.

שגרם לי אכזבה עמוקה .התקרבתי לשולחן וגיליתי הפתעה :שזיפים יפים

אחרי הכל כבר הייתי נער גדול .גילי הרשמי היה שש עשרה ,אולם הרגשתי

ומצומקים! בלעתי את הרוק וציפיתי לטעם של המתוק מתוק הזה שלא

זקן מופלג.

אכלתי כבר שנתיים .לקחתי שזיף ביד ,ברכתי עליו והכנסתי את כולו לפה.

שנה שהיתי בשווייץ .לאחר שנה הגיע הזמן להיפרד ולהמשיך הלאה,

"פוי! מה זה הדבר הזה? איכס!" לא יכולתי להתאפק וירקתי את השזיף

ליצור לי עתיד משל עצמי .השתוקקתי לנסוע לאמריקה .שם היו לי

המוזר היישר אל רצפת האנייה .הפרי שהתחפש לשזיף היה זית גדול

שלושה דודים שהיגרו לפני המלחמה .אלא שכוונות לחוד ומעשים לחוד.

כבוש בטעם סורי-מריר .זו הייתה למעשה פגישת ההיכרות שלי עם אוכל

חיים גיטלר שכנע אותי לעלות ארצה .הוא תיאר את ארץ ישראל במילים

ים תיכוני שלא ידעתי אודותיו דבר.
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כולנו חלינו במחלת הים המפורסמת .כמעט שלא הצלחנו לישון במיטות

להם גם בהמשך דרכם עד שהגיעו אל המנוחה והנחלה .לקחתי בידי

(דרגשים בקומות) שהכינו לנו בבטן האנייה .טיילתי להנאתי ומדי פעם

את המזוודה הקטנה ובה מעט החפצים שהצלחתי לרכוש לעצמי בשנה

הצצתי לחדרו של רב החובל .החדר היה עמוס במכשירים ובמפות וזה

החולפת ,ירדתי לאט לאט ,מנסה לעכל את המראה ואת וליהנות מריח

סקרן אותי ,אולם התביישתי לבקש להיכנס למרות שרציתי להסתובב

הים המלוח שדגדג בנחיריי .חיילים בריטיים במדים מצחיקים קיבלו את

שם ואולי אפילו לסובב קצת את ההגה הגדול .בצוות האנייה היו בני

פנינו .למרבית האנשים שהפליגו באנייה שלנו היו סרטיפיקטים אמתיים

לאומים שונים ולא היה לנו קשר אתם .אין לי מושג אם הדרך הייתה יפה

והעלייה שלהם ארצה הייתה רשמית .אבל תמיד ,בכל אנייה היו גם אנשי

או לא – כיוון שלא הייתי תייר מזדמן ,לא חשבתי להציץ עליה .לא היה לי

עלייה ב' – העולים הבלתי לאגלים (הלא חוקיים) .האם ייתפסו אותם?

הרבה פנאי לכך .רוב הזמן הייתי עסוק בשמירה על שיווי המשקל שלי או

קיוויתי שלא .עברתי את הבדיקות והמשכתי הלאה ,פנימה .דרכתי על

בשמירה על שיווי המשקל של הגרוטאה שהתיימרה להביא אותנו ארצה.

אדמת ישראל .אמנם לא נישקתי את עפרה ,אבל אני מבטיח לכם שחשתי

לבסוף ,למרות התלאות ,קליפת האגוז שלנו התקרבה לחופי ישראל

התרוממות רוח ושמחה .הגעתי לבית של עם ישראל.

וכולנו התרגשנו.

עוד באותו היום נשלחנו לכמה מקומות בארץ .חיים גיטלר ליווה אותנו

עלינו לסיפון .היבטנו באורות חיפה שנצנצו אלינו מעל הכרמל החשוך

במשך זמן ההפלגה ,אולם בשלב זה נפרדו דרכינו .אני נסעתי לחולון עם

ועינינו מלאו דמעות .השירה פרצה מפינו ספונטנית ואחריה התחילו

עוד כמה חברים ,אל יענק'ל ברונר 9שהיה אחד מחברי פא"י .כמדומני

ריקודים סוערים שהביעו את סערת הנפש שהסתרנו מתוך מבוכה" .הבה

שנסענו במשאית ,אבל איני בטוח בזאת .חולון נראתה תואמת את שמה

נגילה ,הבה נגילה ,הבה נגילה ונשמחה" "...הבאנו שלום עליכם "...ועוד

– חול וחול ועוד חול .מכל הכיוונים .האם מראה הארץ אכזב אותי ,אחרי

ועוד .כשהגענו לרציף חיכה לנו יענק'ל כ"ץ – 8היו אלו הפנים הראשונות

שביקרתי בשווייץ הקסומה? אולי תופתעו מתשובתי – התאהבתי בישראל

של יהודי ישראלי דתי שראינו וההתרגשות גאתה .יענק'ל כ"ץ נהג

מהרגע הראשון שראיתי אותה .הנופים היו בהירים ורכים ,משב הרוח היה

להקביל את פני כל מי שהגיעו ארצה ,למרות עיסוקיו הרבים .הוא דאג

חמים והשמים תכולים תכולים .אהבתי את מה שראיתי ושמחתי שהגעתי

 8יענק'ל כ"ץ -נולד בגליציה ועלה ארצה מיד לאחר שהתחתן .השתקע בחיפה והחל
לעסוק בפעילות ציבורית .הוא היה מזכיר סניף פא"י בחיפה ,מנהל מחלקת הקליטה של
פא"י בצפון הארץ ,פעיל ב”מגבית ההצלה” של היישוב וחבר ועדת המצב וועדת הגיוס
בימי מלחמת העצמאות .בהמשך שימש סגן ראש עיריית חיפה וחבר כנסת מוערך .הוא
נפטר מפצעיו לאחר תאונה קשה ימים אחדים לפני שהגיע לגיל  .61ישיבת "משכן יעקב"
בחיפה נקראת על שמו.

 9יעקב ברונר נולד בפולין .הוריו עברו לבלגיה ושם התחנך עד שעלה ארצה ,לאחר
מלחמת העולם השנייה .היה מנהל המרכז הרוחני של פא"י ,בין מייסדי פא"י בשווייץ
ועורך ביטאון התנועה –'שערים' .הוא נמנה עם המועמדים לכנסת והיה אחד הסמליים
שבהם .הוא התגורר תחילה בבני ברק ובשנותיו האחרונות התגורר ביסודות.
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חברי הגרעין היו יוצאי גרמניה ברובם .הם קיבלו אותנו בשמחה ,כי ראו

ארצה.
יענק'ל ברונר אירח אותנו בחום .הוא היה חביב והרגשנו אצלו כמו בבית.
בשעת ארוחת הערב הוא הכריז הכרזה מחייבת מאוד" :תראו ,יש לי משהו
בשבילכם .כבד קצוץ ארץ-ישראלי!" כבד קצוץ ארץ-ישראלי? מה זה?
תמהתי .התשובה לא אחרה להגיע .משהו בלתי מזוהה נחת על השולחן
בחגיגיות מה .טעמתי בחשדנות .הצבע והמרקם היו דומים ,אבל ...ממה
עשוי הדבר הזה? "חצילים!" ענה יענק'ל למי שהעז לשאול" ,חצילים בטעם

בנו ידיים צעירות שיכולות לעבוד ,ואכן הציפיות שציפו מאתנו הצדיקו
את עצמן" .עליית הנוער" דאגה לנו לבגדים – חולצות ומכנסיים תוצרת
"אתא" האגדית .כל השבוע הלכנו בבגדי חאקי בלבד .לשבת היו לנו
מכנסיים ארוכים וחולצות לבנות .למרבה הפלא התלהבתי מבגדי החאקי
הפשוטים .אולי ראיתי בהם חלק מהישראליות ,והרי כפי שסיפרתי ,אהבתי
את הארץ מהרגע הראשון שראיתי אותה.

כבד .נו ,איך הטעם?" האמת ,התאכזבנו קשות .אם משתמשים בחצילים

דרשו מאתנו לשמור על הופעה נקייה ומסודרת ,אך לא היה עמי מגהץ.

במקום בכבד אמתי ,זה סימן לא טוב ...האם עליבות הארוחות רודפת

מצאתי פיתרון פשוט – בדרך כלל הלכתי למתפרה וביקשתי שיגהצו לי

אחרינו עד לכאן? האם לא השארנו אותה מאחורינו באירופה הקרירה?

את הבגדים ,אבל כשלא היה לי פנאי או כוח ללכת למתפרה ,הנחתי אותם

מסתבר שלא.

מתחת למזרון והם התגהצו די טוב.
היו עמי שתי חליפות שקיבלתי בשווייץ ,יפות ומחויטות ולהם מכנסיים
תפוחים באורך "שלושת רבעי" עם אבזם אחורי ,מתחת לברך .מכנסיים

קיבוץ ראשון

כאלה היו אופנתיים באותה עת .כל כך התביישתי בחליפות המטורזנות

אחרי יומיים בחולון ,בטרם הספקתי להתרגל לנופים הבהירים ולמזג

שהבאתי אתי שהחלטתי לזרוק אותן בהיחבא .הרי עכשיו הפכתי לישראלי.

האוויר החמים" ,התגלגלתי" לקיבוץ חפץ חיים .10הפכתי לחלוץ עברי.

הבית הראשון שלי בקיבוץ היה אוהל מרווח שנועד לארבעה חברים .חלל

 10אנשי הקיבוץ היו חברי גרעין של פא"י – חלוצים דתיים מגרמניה חברי "עזרא"
ואגודת ישראל .בשנת  1933קבע הקיבוץ את מושבו באזור כפר סבא .,השם -חפץ חיים
ניתן ליישוב משום שבאותו יום שהוקם הגרעין בכפר סבא נפטר הרב ישראל מאיר הכהן
שכונה "החפץ חיים" .הכול העריצו אותו בשל צדקותו ובשל אורח חייו הצנוע והפשוט.
כשאדמות שער הנגב – אדמות קק"ל ליד גדרה ,התפנו מיושביהן ,הן ניתנו לחברי הגרעין
וחלק מהם עלו והתיישבו במקום זה שבשפלת החוף למורת רוחה של תנועת אגודת
ישראל( .התנועה הבטיחה שתיתן לחברי הקיבוץ אדמות פרטיות ולא עמדה בהבטחה)
מטרה מוצהרת הייתה למקימי הקיבוץ והיא צלחה בידם – לקיים את המצוות התלויות
בארץ בהתאם להנחיות החזון איש .רב המקום היה הרב הלל ברוקנטל והוא ידע לנתב

האוהל היה ריק ברובו .היו לנו מיטות סוכנות עשויות מברזל ועליהם
מזרוני קש דקיקים" ,ארונות" שנעשו מארגזים ממוחזרים של חברת
"תנובה" שחצינו באמצע כדי ליצור תאים וקומץ פריטים עלוב שהיה
את כולנו היטב בדרך המצוות ,בנעימות ובשלווה .עבורנו ,הנוער העולה שעלה ארצה,
הוא שימש ַאב רוחני.
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רכושנו הפרטי .באמצע האוהל ניצב שולחן שעיקר תפקידו היה לשמש

מרכושי – תמונות רבות שהבאתי עמי משווייץ .גם כיום ,אחרי ששנים

בסיס לעששית הנפט .בסיס כזה היה נחוץ כדי למנוע אפשרות שנעלה

רבות חלפו ,עדיין אני חש חסרונן של אותן התמונות שעפו ברוח ונעלמו

באש יחד עם האוהל במקרה שהעששית תתהפך.

אי שם בשדות הקיבוץ הבוציים.

בקיץ היה אמנם חם ,אבל החום לא הפריע לי .הוא היה די נסבל .סבלתי

הלילות היו ארוכים .ארוכים ארוכים מדי .קשה עליי במיוחד הייתה מנגינת

בעיקר בחורף .הרוח חדרה דרך יריעות האוהל והיו ימים שנאלצנו

היללות שעלתה מכל עבר .יכולתי להישבע שתינוקות בוכים ,וכבר עם

להחזיק כולנו בעמוד האמצעי של האוהל כדי שלא יעוף .לילה אחד,

היללה הראשונה עטף אותי עצב .הם בוכים ורוצים את אמם ,חשבתי,

כששקענו בשינה עמוקה ,התגברה הרוח .היא הזרימה אוויר קר לאוהל

ומיד חשתי געגועים שצרבו את נשמתי .לא שאלתי איש מה היה פשרן

וכולנו התחפרנו היטב מתחת לשמיכות .לפתע חשנו קור עז ביותר .פתחנו

של היללות .התביישתי לשאול ,ולא ידעתי כי היו אלה תנים שיצאו לטרף

עיניים טרוטות וגילינו כי שמיים שחורים פרושים מעל ראשינו .שמיים?

הלילי שלהם .אני מניח שכולם שכבו רועדים ועצובים כמוני וכל אחד

מה הם עושים בתוך האוהל?! תהינו לרגע ואז ,כשהמוח הצטלל במקצת,

התעטף בשתיקת געגועיו הפרטית.

הבנו שלא השמיים נכנסו לאוהל .האוהל שלנו עף והמרחב האווירי כולו
שימש לנו אוהל ענק נטול חלונות ודלת ,פרוץ לכל ארבע הרוחות.

במשך היום לא היה לי פנאי למחשבות ולגעגועים ודחקתי אותם בעדינות
הצדה ,אולם בערב היו צפות שוב התמונות האהובות ואת חסרונן לא

סיפור האוהל המתעופף הגיע לאוזניי וותיקי הקיבוץ והם החליטו להעביר

הצלחתי למלא .לא העבודה ,לא הלימודים ולא החברים ,לא הצליחו

אותנו לאלתר לבתי קש .בתי הקש ,לא בתים אקולוגיים עשויים תבן ובוץ

למלא את חסרונה של משפחתי .לא הייתה לי משפחה והייתי זקוק לה

שהיום נחשבים תגלית רצויה ,אלא עשר קוביות חציר שהונחו בצפיפות

כמו אוויר לנשימה .החיים בקיבוץ היו לא רעים ,אבל חסרה לי החמימות

כדי ליצור ארבעה קירות וגג שהיה פרוש מעל הקירות והיה עשוי מברזנט.

שקיבלתי בשווייץ מחיים גיטלר ששימש לי כאב .קבוצת המתיישבים

ומה עם דלת וחלונות? כנראה שהוותיקים חשבו שנערים עולים אינם

הראשונה הגיעה מגרמניה .הם היו "ייקים" מאופקים שהתקשו להעניק

זקוקים לאביזרי נוחות כגון אלו .העובדה שעליית הנוער הקימה עבורנו

חיבה" .עבדת? יופי .אתה בסדר ומשלנו "...אבל בלא שמץ חמימות ,מה

בתי אבן לא הפריעה למתיישבים לנכס אותם לעצמם בתואנות שונות

שחידד עוד יותר את החסר ההוֹרי .שתי נשים זכורות לי לטובה מאותם

שנשמעו להם הגיוניות להפליא (יש לנו ילדים קטנים ,נשים הרות .)...וכך

ימים ,שתיים שניסו ,שרצו לתת לנו תחושה אימהית ולו לכמה דקות:

מצאנו עצמנו מתגוררים בבתי קש שאמנם היו קרים לא פחות מאוהלים,

האחת – מלכה זֵליגֶר – מתיישבת צעירה שהייתה מבוגרת ממני בשנים

אך לכל הפחות לא יכלו להתעופף ..באותם ימים איבדתי חלק משמעותי

אחדות בלבד .היא עלתה מפולין והייתה "אידישע מאמע" אמתית .לפני
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שבת נהגה להניח לנו על המיטות את חולצות השבת הנקיות והמגוהצות
שהביאה עבורנו מהמכבסה כדי שנרגיש שחשבו עלינו .בשבתות ,יום
המנוחה היחיד ,הגיעה עם ילדיה הקטנים לבקר אותנו .סוף סוף הרגשנו
קצת משפחתיות ...היא עשתה זאת בפשטות ובטבעיות .אני יודע שריחמה
עלינו ורצתה להקל על הבדידות שלנו .לא הפריעו לי הרחמים .מתחת
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אהבה לבישול הוא שילוב מנצח וסוף סוף הרגשתי שבע.
סדר היום ב"חפץ חיים" ,התחלק לשניים ,חציו הוקדש לעבודה וחציו
ללימודים .משום מה חצי היום שהוקדש לעבודה היה ארוך מהמחצית
השנייה של היום ...המתיישבים לא הגבירו בנו את המוטיבציה ללמוד,
אולי בשל העובדה שרצו שנישאר קיבוצניקים ובתור שכאלה לא נזקקנו

לכל שכבות החספוס והשתיקה שעטיתי על עצמי הייתי באמת בודד.

להשכלה רחבה במיוחד .התקבלתי לעבודה בענף המספוא ומנהל הענף,

השנייה – חנה אופנהיים ,האחות המיתולוגית של הקיבוץ .היא הייתה חמה

נחמיה ,נתן בידי חרמש ויצאתי לדרך אל שדות התבואה הזהובים .די מהר

ונעימת סבר ,למרות מוצאה הייקי" .טיפולי חולים" או בשם המוכר לכם

הבנתי את העיקרון שעמד מאחורי העבודה – איך להחזיק ,איך להניף

– ביקורי בית ,היו חלק מתפקידיה של האחות ,ולכן בכל פעם שהודעתי

ואיך לחבוט ...והפכתי לאלוף .אלוף הקצירה.

כי איני חש בטוב זכיתי לביקור שלה ..ביקור כזה היטיב עמי ,ולו בשל

בקיבוץ – אדם נמדד לפי התפוקה שלו .אם אתה פועל טוב וחרוץ שמגיע

תחושת הדאגה לשלומי שהעניק לי ושהייתה כל כך חסרה לי .כששכבתי

להספק יפה אתה מוערך מאוד ואם לא ...מתעלמים ממך ,אתה הופך

חולה במיטה קיבלתי את האוכל לחדרי והרווחתי כמה ימי מנוחה.

לשקוף .גם בקיבוץ שלנו קנה המידה להערכה היו דומים .ההספק שלי
גרם לחברים להעריך אותי .כמו כל אחד שנהנה מאהדה ,שמחתי גם אני
שמעריכים אותי ונהניתי ממעמדי .איני יודע אם זו גאווה גדולה להיות

לימודים ועבודה

"זה שמכין את האוכל לפרות" ,אבל זה מה שעשיתי באותם ימים .לפחות

שגרת היום שלנו התחילה מוקדם בבוקר .בשבע .לאחר התפילה התייצבנו

היו לי חופשות של "מצב חורף" שנחת עלינו בהפתעה מדי פעם .במקרים

לעבודה .תפריט ארוחת הבוקר היה לחם עם ריבה מדוללת ותה .לעתים

כאלה נשארתי באוהל ויכולתי לחלום את חלומותיי באין מפריע.

בישלו לנו דייסה ,וזה היה שינוי מרענן .ארוחת הצהרים הייתה דלה למדי

והיו לימודים :צבי וולף ,המדריך שלנו ,לימד אותנו הכל – החל מלימודי

ואין לי ממנה זיכרונות כלשהם .בשלב מאוחר יותר בחיים ,כשעברתי

גמרא ומשנה ועד לימודי עברית וחשבון .היה לו ידע נרחב והוא השתדל

לנתיבה התחלתי להרגיש אוכל אמתי מהו .הטבחיות היו נערות הגרעין

מאוד שנבין מה שלימד .הוא דיבר אתנו בעברית ואני ניסיתי לתרגם לעצמי

הצעירות שרצו להוכיח עצמן ולהיחשב מבשלות טובות .חומרי הגלם

מעברית ללשון הקודש ולהפך ,כדי להבין את דבריו .לשמחתי ,קלטתי

שעמדו לרשותן היו מגוונים וטריים .השילוב בין חומרי גלם טובים ובין

מהר את השפה המוזרה והשתלבתי היטב .אנו ,הנוער העולה ,המשכנו
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לדבר בינינו באידיש ובהונגרית .עבדנו ולמדנו עם צבי עד שיום אחד הוא
נעלם .פשוט התנדף באוויר" .היכן צבי?" שאלו כולם" .האם החליט לצאת

המוקת

מוקפים אויבים
גרנו בקיבוץ קטן בלב כפרים עוינים .גדר תיל הקיפה את היישוב ובשער

לחופשה ולנסוע לטיול?" תהינו .התשובה לשאלתנו הייתה מורכבת .הוא

עמדו שני שומרים ,אולם שני שומרים לא הספיקו כדי להגן על תושבי

אכן נסע לטייל ,אולם היה זה טיול שנאלץ לצאת אליו שלא מרצונו .הוא

הקיבוץ ולכן החליטו לגייס גם אותנו לשמירה .וכך עבדנו בבוקר ,למדנו

הפליג לקפריסין ,למחנה המעצר המפורסם שנועד למעפילים שנתפסו.

אחה"צ ושמרנו בלילות .מתי ישנו? כשלא שמרנו .מזל שהיו תורנויות!

האם נפש הרפתקנית הייתה לו או רצון לחקור את תנאי העצורים? לא

בתחילה אחזנו מקלות ביד .מקלות שהזכירו לי את מערוך העץ של אימא

ולא.

שבעזרתו רדדה בצק .התחלנו להתאמן בקפ"פ .11אודה ולא אבוש –

ומעשה שהיה כך היה :באחד הימים הגיעה אניית מעפילים לחוף ניצנים.

נהניתי .הייתי נער צעיר והתגוששות אלגנטית זו הייתה נחמדה ושחררה

בהתאם לנוהג המקובל יצאו אנשי היישוב לחוף והתמזגו עם העולים

אגרסיות חבויות.

החדשים .הם לא נשאו עליהם תעודות מזהות ואפילו את חולצותיהם

אולם בלילות ,כשהגיע תורי לשמור ,התחלפה ההנאה בפחד .ומה אם

החליפו בחולצות המעפילים התשושים .גם צבי התנדב למשימת הקודש,

בדיוק הלילה ינסו להסתנן ליישוב? האם אוכל לעצור מישהו כשאני

אלא שלרוע מזלו הוא נתפס.

חמוש במקל קפ"פ? העדפתי כי הלילה יחלוף כמה שיותר מהר ובלבי
נשאתי תפילה שלא יקרה דבר ,שיהיה שקט הלילה.

לא עזרו טענותיו שהוא מקומי" .הראה לי את חולצתך ואומר לך מי אתה"
 זו הייתה הבדיקה היחידה ,שהרי מסמכים לא היו ברשותם .כך הגיעצבי לקפריסין ואנחנו נותרנו משועממים ובטלים מלימודים ויכולנו לנוח
בעיצומם של ימי שגרה.
צבי כעס וחשש בתחילה אך ידע כי יצליח להוכיח להם את זהותו בשלב
כזה או אחר .הוא הסתובב לו באי ופגש אנשים רבים ומעניינים .בין השאר
פגש את מי שתהיה לימים אשתו ,מלכה .הסתבר בדיעבד שכל הנסיעה
שלו הייתה משמיים ולנו הייתה אורה ושמחה...

בדרך כלל נשמר השקט .אולם היו פעמים שניסו להסתנן לקיבוץ .אני זוכר
לילה אחד שניסו לתקוף את היישוב .אמהות וילדים התעוררו ופחד חדר
ללבבות .בשלב מסוים הוחלט בצעד חריג ,להוציא חלק מהילדים והנשים
לאזור אחר כדי שלא ייפגעו .ערביי הישובים הסמוכים לא אהבו אותנו.
בכל פעם שטיילנו מחפץ חיים לכפר מנחם ברגל ועברנו דרך מסמיה,
היו זורקים עלינו אבנים ,ופעם אחת כשיצאנו לטיול ואיבדנו את דרכנו
 11קפ"פ – קרב פנים אל פנים בידיים חשופות או במקלות ,בלא נשק חם
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12

צחקו מאתנו הערבים" .לשם" הצביעו בידיים שחומות וגיחכו" .לשם!" ענו

זוכר אני היטב עיניים נוצצות וגרונות צרודים משירה .הרב קלמן כהנא

חבריהם והצביעו בדיוק לכיוון השני.

נאם בפנינו נאום ספונטני והיה נרגש מאוד .ואנחנו כולנו הודינו לה' על
הנס שעשה לעמינו.

(אם זה מזכיר לכם את פרעה שהסתובב וחיפש את משה באמצע הלילה
אתם צודקים .זה היה בדיוק מה שעברנו) .האמת ,לא היה נורא .באותם
ימים לא חשבו עדיין על לינץ' שיעשו במישהו שאיבד דרכו ,אבל היו
אבידות בנפש וברכוש .בשנת  1938באזור מסמיה הכינו הערבים מארב
לעובדי חברת החשמל .העובדים הגיעו עם נוטרים כדי שאלה ייחפו

אנחנו חגגנו ,אך בצד הערבי התאבלו .לא היה זה אבל פסיבי .שכנינו מבית
ומחוץ התכוננו למתקפה .הם לא התכוונו לשבת בשלווה ולתת למדינה
שבדרך להגיע לעצמאות .החלה הרעה בביטחונם האישי של תושבי
הארץ .הדרכים היו כולן בחזקת סכנה ומתח שרר מעל שדות הקיבוץ.
תקופה זו הייתה בגדר הכנה למעבר שלי לנתיבה.

עליהם בזמן שעבדו ,אולם בקרב שפרץ נרצחו כמה עובדים בסכינים
והנשק שלהם נגנב.

חוויות גרעין

גם מכיוון דיר מוחזין( ,כפר גדול שחלש על הדרך לכיוון לטרון ,עקב

חוויות רבות עברו עלינו – חברי גרעין ההתיישבות .במבט לאחור אני

היתרון האסטרטגי שלו .הוא היה בנוי בגובה של  150מטר מעל הכביש)

משתאה .האם אכן עברתי את כל זה? ואיך ייתכן שהכל נראה היה לנו

היו לא מעט התנכלויות .האם כל אלו ריפו את ידיי? האם התחרטתי על

טבעי ונורמטיבי ,כאילו כך אמורים לחיות...

כך שעליתי ארצה? לא ולא! מעולם ,גם ברגעים הקשים ביותר ,לא עלתה
בלבי חרטה .ישראל הפכה להיות ביתי ואני אוהב אותה למרות הקשיים.

13

תחנה שנייה -נתיבה

אחרי המקלות הגיע תור הרובים .מדוע החליטו בקיבוץ על מעבר לנשק

באמצע שנת  1948עברה הקבוצה – כל בני עליית הנוער – אל נתיבה.

חם? היה זה מיד לאחר ההכרזה ההיסטורית באו"ם על הקמת מדינה

באותה תקופה מצב הביטחון הורע עוד יותר .התגוררנו בצריפים ועבדנו

עברית .אני זוכר אותנו מחכים במתח להכרזה .מה יהיה? האם ההחלטה
לתת לנו מדינה תתקבל או שמא ...כשהסתיימה ספירת הקולות ידענו
שיש לנו מדינה .משלנו .הכול יצאו החוצה והתחילו לרקוד .הורה ,כמובן.
איני זוכר שפתחנו בקבוקי יין או חילקנו אוכל מיוחד לכבוד המאורע ,אבל

 12הרב ד"ר קלמן כהנא – רב קיבוץ חפץ חיים ומחברם של ספרים תורניים רבים .היה
ממנהיגי פא"י ,אחד החתומים על מגילת העצמאות של ישראל ,חבר כנסת וסגן שר
החינוך והתרבות.
 13יישוב בפאתי כפר סבא( .מקום משכנה של אולפנת בהר"ן בטרם עברה לכפר אליהו).
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קשה .בלילות לקחו אותנו חברי ההגנה לאימוני ירי כדי שנוכל להצטרף

ממש ערב הכרזת המדינה הוחלט כי אין ברירה ,חייבים לצאת למתקפה

לשמירות .הנשק היה כבד ומסורבל .הרובים היו "רובים איטלקיים"

רצינית בטרם יחליטו הערבים לצאת נגדנו" .מבצע מדינה" יצא לדרך.

(כנראה כינוי עממי לרובה מוסין נגאן) ובכל פעם שרציתי לירות ,היה
שר ַתע הרובה המכאיב ,לא יפגע בכתפי
עליי להחזיק היטב את הנשק כדי ֶ
ויחדור אליה .כך הפכנו לפל"ם 14של כפר סבא .בימים עיבדנו את חלקת

חטיבת "אלכסנדרוני" ושתי פלוגות נוספות התקיפו את כפר סאבא וכבשו
אותה .באותו הזמן "צבא ההצלה הערבי" בניצוחו של קאוקג'י התקרב
לאזורנו במהירות וחשיבותו של המבצע הייתה ברורה לכולנו .אני חושב

הירקות שניתנה לנו בכפר סבא ובלילות פטרלנו ,בעיקר תוך כדי הליכה

שהייתה זו הפעם הראשונה בחיי שהשתמשתי בנשק חם מתוך כוונה

בתעלות.

לפגוע.

כשהתגייסתי לצבא ההגנה לישראל קיבלתי פנקס חוגר ומספר אישי.

עליי להודות שהשימוש בנשק חם גרם לי לתחושת אי נוחות .לאחר

אין להשוות כלל בין התחושות שחשתי בשעה שהטביעו על ידי מספר

מעשה עלו בי מחשבות שונות .על מה חשבתי? הרהרתי בכך שלוּ היו

באושוויץ לאלה שליוו אותי כשקיבלתי מספר אישי בצבא .בעת הגיוס

נותנים בידי נשק חם בתקופה שבה כבשו הנאצים את אירופה ,הייתי

נשארו עמי שמי ,אופיי והתנאים הבסיסיים שמהם הגעתי והם שימשו

לוחם בהם עד מוות; שאילו המבוגרים ממני היו קצת יותר נועזים ,הם

סימני הזהות שלי ,איש לא ניסה לטשטש או למחוק אותם .המספר האישי

היו מתארגנים ומנסים להילחם ,למען עתידנו המשותף; שאילו היו פחות

שקיבלתי לא הפריע לי להישאר אני עצמי ,ועם זאת הוא סימל את היותי

תמימים וטובים היו בורחים ומשתדלים לנסות להציל את עצמם.

חייל בצבא ההגנה לישראל.

האם צדקתי בכך? הייתי נער צעיר וזכר הקורבנות היה טרי וכואב .לא

שכנינו הערבים תושבי כפר סאבא ובני ביאר עדס האכילו אותנו מרורי אש

יכולתי להימנע ממחשבות מייסרות אלה למרות שהן לא תרמו לי מאומה.

כבדים .הם חיבלו במתקנים ובפרדסים ,ירו אש כבדה אל מערך העמדות

אני יודע שהמצב היה שונה מהמצב ששרר בארץ ערב מלחמת העצמאות.

ואפילו את הבארות ששימשו מקור לאספקת המים ליישוב ולחקלאות

יודע אני כי זו הייתה מלחמה בין שתי מדינות ריבוניות והיהודים היו

ניסו לפוצץ.

הקורבן הראשון ,כבכל מלחמה אבל עדיין ...והיום ,ממרומי שנותיי איני

 14פל"מ – פלוגות משמר או פטרול לוחם .פלוגות אלו שולבו מאוחר יותר בח"יש –
חיל שמירת היישובים.

שופט את אותם מיליוני קורבנות שחלקם יכול היה להינצל .שמח אני על
כך שזכיתי להגיע למקום שבו יש צבא יהודי וכוח לאומי שיגן על צאצאיי;
שזכיתי להתגורר במדינת היהודים ואפילו להגן עליה בגופי.
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תחנה שלישית – מסמיה

בעלי חיים בתפקיד מכוניות
בנתיבה-כפר סבא היה לנו סוס רתום לעגלה .זה היה כלי הרכב שאתו

טרקטור-מיניבוס

נסענו ממקום למקום .באחד ממוצאי השבתות הארוכים החלטנו לנסוע

עברנו מכפר סבא לשטחי מסמיה הערבית( .מסמיה נכבשה במלחמת

לבקר את שמעון חברנו שהתגורר ברמת הדר( .מושבה קטנה ,כיום חלק

העצמאות וקיבלנו אותה כשלב מעבר להקמת יישוב חדש ).המעבר לא

מהוד השרון) יצאנו לדרך .עגלה אחת עמוסה בחבריםָ ,ר ַּכב וסוס שלא

היה קל ,מכיוון שהגענו ממקום מאורגן ליישוב ערבי שתנאי המגורים שלו

מבין מה רוצים ממנו בשעת לילה מאוחרת .התקדמנו לאט שוחחנו ועלינו

לא היו נעימים כלל ,אולם היינו צעירים והסתגלנו בקלות לכל דבר.

לכביש הראשי.

השדות שעיבדנו היו בשטח שבו נמצא היום היישוב יד בנימין .פעמים

באותם ימים אפשר היה לפגוש על הכביש יותר עגלות וסוסים ממכוניות.
היינו שאננים .רכבנו בלי אורות ,ובלי חגורות בטיחות .מולנו הגיע רכב.
הוא לא ראה את הסוס ולא את העגלה והתנגש בנו חזיתית .הסוס התעלף
מעצמת המכה או אולי מההלם שתקף אותו ושניים מתוך שמונת הנוסעים
נפצעו .בחסדי שמיים לא קרה אסון כבד יותר .לאחר הזעזוע מהאירוע
ולאחר שבדקנו את עצמנו ,חשנו הקלה ונזכרנו בסוס המסכן .הוא שכב
ופרכס ולא הצלחנו לשחרר אותו מהרתמות .לבסוף שלף אחד הנערים

הלכנו ברגל מצומת מסמיה לכיוון יד בנימין ופעמים נסענו בטרקטור
הגדול .כעשרה חברים נתלו על הטרקטור ו ....יצאנו לדרך .לא היו לנו
הורים שיגידו "נו ,נו ,נו!" גם לא שוטרים שישללו את רישיון הנהיגה שלנו.
באותה תקופה כולם נסעו כך ,זו הייתה נורמה .נורמה מסוכנת.
ואם אתם סבורים שכך נהגנו רק כשנסענו לעבודה בשדות ,אחדש לכם:
גם לחתונות שהיו בסביבה הגיעו חברים בטרקטורים .מיסודות ומחפץ
חיים השכנות ,ואפילו משעלבים המרוחקת הגיעו בטרקטורים .העיקר
לשמח חתן וכלה.

סכין ובזהירות רבה חתך את הרצועות .הסוס התעורר .הוא לא ידע מה
בדיוק קרה ,אבל היה זקוק למנוחה .אמנם לרמת הדר לא הגענו באותו
ערב ,אבל גם למנוחת עולמים לא הגענו ב"ה...

מיטה משונה
היה זה באחד הלילות .התעוררתי מבועת .המיטה שלי עמדה בשיפוע
מסוכן ,חצייה תקוע עמוק באדמה וחצייה באוויר .גם אני שכבתי בשיפוע,
בזווית מוזרה ,ולא הבנתי מה בדיוק קרה.
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הבטתי למעלה.
מעליי היו פרושים שמי ערב צלולים ורחש מנוע נשמע באוזניי.
הוא היה מוּ כר ,הרחש הזה.
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מים (לא) בששון
"הי ,תלויה שם חצאית ".התאכזב אחד מחבריי .הוא היה מכוסה בוץ דביק
שהביא עמו מהעבודה בשדות וחלם רק על זרם מים שישטוף הכול.

ופתאום הבנתי .נרדמתי בטרקטור! עם ההבנה הגיעה ההתפכחות .מחיתי

החצאית סימנה לנו – נא לא לגשת! המקלחת תפוסה .גברת צעירה

מעיניי וממוחי את קורי השינה ומיד קפצתי החוצה וניסיתי לאמוד

משתמשת בה! המקלחות המאולתרות שלנו – מבנים קטנים של שלושה

נזקים .חלקו הקדמי של הטרקטור היה שקוע בתעלה .איזה בושות! אני

קירות ,דלת דקיקה ותקרה טבעית של שמיים תכולים – לא היו מקלחות

חייב לקרוא למישהו ,אין ברירה ,חשבתי לעצמי בעצב והתחלתי לרוץ

נפרדות לבנים ולבנות וכולנו היינו צעירים ודתיים ורצינו לשמור על כללי

לעבר בתי הקיבוץ ששכנו בשטחים שקיבלנו (כיום ,יד בנימין) .הזעקתי

הצניעות הראויים .מה עשינו? החלטנו על פיתרון יצירתי – הבנות תלו

עזרה וחברים הגיעו בטרקטור אחר כדי לחלץ את הטרקטור המסכן

חצאית ,וזו סימנה לנו שהמקלחת נתפסה .לא אוכל לומר שהמקלחות היו

שלי שנחבט בראשו ...אם אתם מצקצקים בלשונכם ואומרים " :אוי ,אוי,

פינוק אמתי לאחר יום עבודה מפרך .דוד שמש לא היה ובחורף היו המים

אוי ,איזה חוסר אחריות ,ככה להירדם בנהיגה?!" הרי לכם הסבר קצר:

קפואים .זרם המים היה חלש למדי .רק בימים חמים ,כשהשמש חיממה

בתקופת החריש נאלצתי לחרוש בבוקר ,בצהרים ,בערב ובלילה .היו

את צינורות המים ,יכולנו ליהנות ממקלחת טובה .מי שרצה "לחטוף"

הפסקות קצרות כמובן ,אבל לאחר הפסקה כזו חזרתי לעבודה במלוא

מקלחת הגונה התגנב בלילה לשטחו של קיבוץ חפץ חיים .שם יכולנו

המרץ .היינו חייבים להספיק לחרוש כדי להקדים את הגשם .הטרקטור

ליהנות ממקלחות מצוינות ,אך הם לא אהבו את ההסתננויות שלנו ולכן

היה טרקטור זחל 15הוא נסע לאט ,השדות היו ארוכים ארוכים ומסביב

נאלצנו להתגנב...

רק אדמה ושמיים .ביום צלחתי את החרישה בשלום ובערנות ,אבל בלילה
נלחמתי בכוח לשמור על עיניים פקוחות .נסעתי ,נסעתי ונסעתי באותו
תלם ,ונראה היה שהשדה לא נגמר ...וכך נרדמתי בלי לשים לב ,ואם לא

"אשר ידו בכל"

הייתי נתקע בתעלה ,אין לי מושג לאן הייתי מגיע בנסיעה.
ערביי מסמיה לא השלימו עם כיבוש הכפר הגדול שלהם במלחמת
 15טרקטור זחל – טרקטור בעל שרשרת זחל (כמו בטנקים ובזחל"ם) במקום גלגלים.
הוא אטי בהרבה מטרקטור רגיל ,אולם בזכות שרשרות הזחל שלו הוא יציב ומסוגל לנוע
בכל שטח – מישורי והררי משום שאחיזתו בקרקע מושלמת.

העצמאות .אמנם הם לא ניסו לכבוש אותו בחזרה ,אולם בלילות התגנבו
כדי לקחת מספוא מהמתבן שהיה בעבר שלהם .כשהסתובבו בשטח
ראו את הכבסים שלנו תלויים על חבלים וחמדו אותם .הכעס על ניצחון
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היאהוד והתכונות הגנטיות שירשו מישמעאל אביהם ,גרמו להם להוריד

מעניין כי בנות רבות מהנוער ה'-עזראי' העדיפו לחבור לקבוצה שלנו.

את הכביסה (שעמלנו על ניקיונה ביד) ולהכניסה לכליהם בלא שמץ

מדוע? יש לשאול אותן .רבקה ,אשתי ,זגזגה בין הקבוצות .היא לא הייתה

בושה .בדרך זו "זכו" במלתחה שלמה של בגדי חאקי תוצרת 'אתא' .איך

שייכת במקור לאף אחת מהן .היא הייתה אורחת והגיעה לביקורים בכפר

ידענו שדווקא הם הגנבים? פשוט מאוד .חבלי הכביסה היו ריקים .נותרו

סבא ובהמשך במסמיה .כשראש קבוצת שלהבת שמע ממנה כי היא תבקר

לפליטה רק הציציות שהתבדרו ברוח...

"בזֶה אני
את קבוצת נתיבה לפני שתבקר את קבוצת שלהבת הוא כעסָּ .

הכל דיבורים

זורק אותך מתנועת 'עזרא'!" פסק בדרמטיות .רבקה הפסיקה להתלבט

בכל מקום שאתה מוצא שני יהודים ,אתה שומע שלוש דעות .משפט ידוע

והגיעה אלינו מתוך כוונה להישאר.

שמופיע בכמה גרסאות ,אולם בכולן המשמעות זהה .חילוקי דעות הם
חלק בלתי נפרד מחיינו.
לא היה בידינו זמן רב לוויכוחים אידיאולוגים כיוון שעבדנו קשה מאוד,
אולם הצלחנו בכל זאת לפנות מעט זמן לוויכוחים .היינו שתי קבוצות.
קבוצת הנוער העזראי -נערי עזרא הישראליים – וקבוצת הנוער העולה.
חברו אלינו בחורים מישיבת "קול תורה" מה שהגדיל את השוני והבליט
אותו .הנוער העזראי גדל בארץ ,בתנאים אחרים משלנו .להם היו רעיונות
ומחשבות משל עצמם איך צריך להתנהל מבחינה דתית נוכח בעיות
שנוצרות תוך כדי עבודה .לנו הייתה השקפה שמרנית יותר ,פרי החינוך
שקיבלנו ,ולא יכולנו להסכים עם "קיצורי דרך" או עם פשרנות דתית שלא
הכרנו .אחרי תקופה ארוכה של ויכוחים רעיוניים ולא אישיים ,נתפרדה
החבילה .הנוער הישראלי עבר לאזור רעננה-הרצליה וקרא לעצמו
"קבוצת שלהבת" ואנחנו נשארנו במקום ,ושמרנו על שמה המקורי של

תחנה רביעית -נתיבה (יד בנימין)
הריבה והעוקץ
עמדתי ומרחתי לי פרוסת לחם עבה בריבה מדוללת .ייתכן שזמזמתי איזה
שיר עליז או שסתם נהניתי משמי התכלת שהציצו מבעד לחלון הצריף.
אחרי שנטלתי ידיים ובירכתי נגסתי נגיסה בריאה בפרוסה ו ...אי! מה זה
היה? משהו עקץ אותי בלשון וזה כאב .ירקתי את האוכל ואתו ירקתי את
הפושעת – דבורה אומללה שכנפיה נדבקו לתכולה הדביקה של הכלי
והיא שכבה מעולפת בתוך צנצנת הריבה .הצצתי פנימה .היו שם כמה
מחברותיה הצהובות.

הקבוצה – "נתיבה" .קבוצת שלהבת עברה מאוחר יותר לאזור לטרון

מקום העקיצה כאב לי מאוד ולרגע כעסתי" .מי השאיר את הצנצנת

והקימה את קיבוץ שעלבים.

פתוחה? איזה חוסר אחריות!" זה לא נעים ולו הייתי אלרגי לעקיצות זה
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שהחברה שראו אותי צחקו קצת
ֶ
היה עלול להיות גם מסוכן .אני משער

לו סידורים רבים לפני החתונה .באשר להזמנת האירוע ,לא היו בחירות או

על חשבוני ,ואני למדתי לקח חשוב :לא לחלום בזמן שאני מורח פרוסה...

התלבטויות .אולם? יש מספיק שטח לא בנוי ,הוא ישמש כאולם .הזמנות?
עוף השמים מוליך את הקול ואל דאגה מכל קיבוצי האזור יגיעו .תפריט
לערב? הצחקתם אותנו .מה זאת אומרת תפריט? היה רק סוג אחד של

מים גנובים

אוכל .הוא שימש מנת פתיחה ,מנה ראשונה ,מנה עיקרית וקינוח – עוגת

כשאדמות מוחזין עברו אלינו באמצעות הסוכנות והפכו לאדמות נתיבה,

אופי חפץ חיים את ההזמנה
מטר .כשנודע מועד החתונה רשמו בפניהם ֵ

רצינו להוכיח את כישורינו החקלאיים .זרענו חיטה ושעורה והחלטנו

של העוגות .בצק שמרים ממולא בקקאו וסוכר שנאפה בתבניות שאורכן

שכמצוות השיר :ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה "...עלינו לטעת גפנים.

מטר .את הריח הנישא למרחקים יכלו להריח בכל רחבי הקיבוץ וממילא

גפנים זקוקות למים רבים וצינורות השקיה לא היו .מצאנו פיתרון שנשמע

ידעו כולם – יש חתונה!

פשוט – נחל תמנע זרם בין השדות שנפרשו בפנינו באופק .אמנם זרימתו
הייתה אטית ומימיו מעטים ,אולם היו בו מים .ירדנו למים הקרירים ,בנינו
מעין סכר שיעצור את המים והורדנו פנימה משאבה .קיווינו שבמים
שיִיקוו בסכר נשקה את הגפנים העדינות .מה ששכחנו זה שמעט דרומה
מאתנו היו יישובים נוספים ,של בני דודינו ,אותם אלה שאוהבים ליטול
דברים בלא רשות .גם הם נזקקו למים לשדותיהם ולמקנה שברשותם והם
הטו את הנחל לכיוונם( .ממש כפי שהבדואים עושים היום ,לאותו הנחל)
ערוץ הנחל התייבש ונסדק ,הגפנים הלכו לעולמם והאכזבה הייתה רבה.

עוגת ֶמ ֶטר ותובנה אחת
עוגת מטר הייתה האוכל הרשמי בחתונות בתקופתנו ,והיא מושג מקביל
לפיצה מטר ,מושג שמככב כיום בפיצריות .כשזוג החליט להינשא ,לא היו

נשמע לכם עלוב ,או מחפיר? אתם מוזמנים לשאול את בני דורי .החתונות
שלנו היו שמחות מאוד .אף אחד לא הגיע כדי לאכול .אף אחד לא רטן:
"למה הזמינו אותי בכלל ,הייתי מעדיף להישאר בבית .יש לי המון עבודה
לסיים "...אנשים הגיעו במטרה מוצהרת – לשמח חתן וכלה .הם טעמו
קצת עוגה ושתו מים או פטל ומכיוון שלא מילאו כרסם בארבע מנות
גורמה יכלו לרקוד הורה עד אור הבוקר או עד שיירמזו להם שהחתן
והכלה עייפים והערב נגמר.
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הזכרנו עוגת מטר ,חתונה ,חתן וכלה.

חריפת שכל ומשהו בביקורים שלי בביתם לא נראה היה לה תמים" .למה

מה עם גיבור סיפורנו?

רק ה'-פרידמן' הזה מגיע תמיד?" נשמעה שאלה בחלל החדר .באותו רגע

האם הוא כבר מצא כלה?

היה ברור לכולנו שבפעם הבאה אביא אתי חבר...

מתי החתונה?

לא הייתי היחיד שהעדיף כלה ישראלית .אסתכן ואומר שרובנו נישאנו
לישראליות והן מצדן העדיפו אותנו .כנראה שבתת-מודע רצינו מישהי

היכרות גורלית

"נורמלית" שאין לה הצלקות הנפשיות שנותרו בנו בעקבות המלחמה
הנוראית .כנראה שרצינו בית ומשפחה גדולה ורגילה שתפצה אותנו

השאלה איך הכרנו ,תפסה אותי בלי תשובה מוכנה .אני מביט ברבקה

מעט על החסר .שתשמש מעין תחליף למשפחתנו שנעלמה דרך ארובות

והיא מביטה בי ושנינו מחייכים .אז לא היו שדכנים בנמצא ולי לא היו

הקרמטוריום .רבקה טוענת כי הייתה מעלינו הילת מסתורין שקסמה

הורים שידאגו לי .לרבקה היו הורים נחמדים וטובים ,אבל היא העדיפה

לבנות ולכן הן העדיפו דווקא אותנו ,יוצאי המחנות" .הם" הגיעו מ"שם"

להסתובב בין הקיבוצים ולעזור ,כך שלא הייתה יותר מדי בבית .ראיתי

נלחשו המילים ביראת כבוד" .הם" ניצלו ושרדו בתופת ...כך שהרצון

אותה לעתים קרובות בשטח הקיבוץ וכנראה שיצא לנו מפעם לפעם

להשתדך ,למרות השוני ,היה הדדי וסייע לנו רבות.

לשוחח על ענייני דיומא ,ובלי לשים לב הלך ונרקם לו בשקט סיפור חיינו

רבקה ואני החלטנו להינשא והכרזנו על אירוסינו .היה זה בראש חודש

המשותף .לא סיפרתי לה הרבה על עברי במחנות .זה היה נושא חתום

ניסן תשי"ב .חודש הגאולה .הייתי כבן עשרים ושתים ורבקה הייתה בת

מבחינתי .העדפתי שלא לפתוח אותו כדי שהכאב לא יצוף .היא ידעה

תשע עשרה .היחידה שהטילה ספק בסיכויי ההצלחה של הזיווג הייתה

שעברתי דברים קשים כמו כל חבריי ,ידעה כי אין לי משפחה ,ולכן הזמינה

סבתא הינדה .בהיותה בת עשירים מפולין שנישאה למי שנמנה עם אצולת

אותי לביתה לשבתות ולחגים.

היהודים דאז – יהודי מברלין ,האמינה שרבקה צריכה להינשא לבחור

שמחתי מאוד .התגעגעתי לתחושה של בית .לזמירות שבת סביב שולחן

משכיל תלמיד חכם ולא לבחור פשוט שידיו ידי איכר.

ערוך בטוב טעם ,למאכלי שבת חמים ,לדמות אב ולדמות אם .הוריה של

נס עשה ה' ואותה שנה הייתה שנת שמיטה .השדות הושבתו ואני נשלחתי

רבקה קיבלו אותי בזרועות פתוחות .הפכתי לבן בית במהירות ,והצמא

ללמוד בישיבה" .הראה לי את כפות ידיך!" דרשה הקשישה בלא שמץ

שלי למשפחה החל סוף סוף לבוא על סיפוקו .לא היה כל קשר רשמי

מבוכה .כנראה שהייתי בהלם והושטתי ידיי קדימה בלי לשאול שאלות.

בינינו ,ולכן סבתא הינדה ,סבתה של רבקה ,לא ידעה דבר .היא הייתה

היא הביטה בכפות ידיי שהתעדנו בחצי השנה שחלפה מאז נשלחתי
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לישיבה ,וחייכה בשביעות רצון .הכול נשמו לרווחה וחשו הקלה גדולה.

גם היא טובה .אמנם מלכתחילה העדפתי ללמוד בפונביז' שהייתה ישיבה

אם סבתא הינדה מרוצה ,הכול יתנהל כשורה...

מקובלת ומבוקשת בתקופתי ,אולם גיסה של רבקה הצליח לשכנע אותי
לשנות כיוון" .זה גדול מדי .עדיף לך ללכת לישיבה שלומדים בה מעט

דואר מוסווה

בחורים ותוכל ליהנות בה מיחס חם ".שמעתי לו וקיבלתי את המלצתו
על ישיבת סלונים שמקום משכנה היה ברמת גן .הישיבה מנתה כעשרים

"פרידמן ,יש לך מכתב!" קרא אחד הבחורים ולבי ניתר בשמחה .קיבלתי

בחורים ושכנה במבנה מפואר ונעים .למרות שמה של הישיבה ,היא לא

לידי את המעטפה המבוילת .אביה של רבקה שיתף פעולה ורשם את

הייתה ישיבה חסידית .כל הבחורים נראו כמוני – בחורים ליטאים .למדתי

כתובתי על גבי המעטפה .לא רצינו שמישהו בישיבה יחשוד שאני מקבל
מכתבים מנערה ...כשקיבלתי מכתב הייתי מאמץ אותו אל לבי ומחביא
אותו בין חפציי .חיכיתי לערב כדי שאוכל לפתוח את המכתב.

היטב ,אך מדי פעם הבליחה במוחי מחשבה טורדנית והעסיקה אותי :איך
נצליח לעבד את האדמה שנחה שנה? היא תהיה קשה כאבן ומלאת קוצים.
הצלחתי להדחיק את המחשבות האלו בקלות יחסית ,כיוון שהייתה זו

משהגיע הערב פתחתי אותו וישבתי לקרוא בשקיקה .רבקה תיארה

תקופה יפה בחיי תקופת האירוסין והחתונה .ענן ורוד של חלומות ותקוות

במכתביה את חייה היא .בזמן שאני למדתי בישיבה ,למדה היא בבית ספר

ריחף מעליי.

לאחיות וכמעט שלא נפגשנו .מכתביה היו מלאי חיים ונהניתי לקרוא
בהם .להשיב לה כגמולה הטוב ולענות על מכתביה ,אהבתי פחות .הכתיב
שלי היה לקוי ,ובכל אחד ממכתביה סימנה את המילים ששגיתי בכתיבתן
ולצדן חזרה וכתבה את אותן המילים בכתיב נכון .כך ,בלי לשים לב,
השתפרה שליטתי בעברית.
אהבתי את הישיבה וטוב היה לי לשהות בה .ראש הישיבה היה הרב שבתאי
יגל .16הוא היה דמות אבהית והתמסר לתלמידיו .האווירה בישיבה הייתה
 16הרב יגל – לאחר שהתחתן התגורר בסלונים ,סמוך לחותנו והצטרף לעסקי היערנות
שלו .בשלב מסוים התמנה לתפקיד ראש ישיבה והיה פעיל נמרץ בענייני הקהל .כשביקר
בארץ בשנת תרפ"ט כתב כי היו אלו הימים הטובים והמאושרים בחייו שבהם נהנה מטוב
הארץ ומקדושתה .זמן קצר לאחר מכן נרצח בנו בטבח בחברון .כשפרצה מלחמת העולם

השנייה נמלט הרב יגל לוילנה עם קומץ תלמידים ומשם עלה ארצה והתיישב ברמת גן.
הוא הקים ישיבה ולימד בה כ 17-שנה ,עד לפטירתו .במשך הזמן היה גם חבר במועצת
גדולי התורה .חתנו הרב מרקוביץ' המשיך את דרך הלימוד והחינוך שהתווה חותנו וכיהן
בתפקיד רבה של רמת גן.
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נעבור לשמוע על הנערה שפתחה בפני מיקי את בית הוריה ואת לבה

באפשרות לעלות ארצה .הוא עשה זאת בשקט וברוגע שאפיינו אותו

כדי שאתם הקוראים תלמדו קצת על עברה.

תמיד .הוא לא היה היחיד .הרבה מחבריו החליטו לעלות ארצה .כנראה
ששוחחו על כך ביניהם ,הרחק מאוזניים זרות .קושי אחד עמד בדרכנו

רבקה מספרת
כשפגשתי את מיקי לא ידעתי הרבה על מה שעבר בחייו .הוא לא נראה
כמו מי ששרד במחנות .גופו היה בנוי היטב ופניו הנעריות שידרו תום
וחוזק .היה לי נוח שהוא לא מספר הרבה על עברו ,אולם בתוך תוכי ידעתי
שהוא עבר אי-אלו דברים קשים בחייו .איך ידעתי? נושא השואה לא היה
זר לי ,גם אני השארתי מאחור קרובי משפחה רבים שנעלמו דרך ארובות
הקרמטוריום .אמנם לא הגעתי למחנה ריכוז ואפילו לא לגטו ,התמזל

ומנע מאתנו לממש את התכנית – סבא וסבתא ,הוריו של אבי .הם סרבו
בתוקף לרעיון המוזר לעזוב ארץ יפה ומסודרת לטובת "מדבר מוקף
אויבים ברבריים ומחלות שונות" ,ואבא לא הצליח לשכנעם.
השלטון החדש החל להכריז על חוקים גזעניים .שלטים נתלו בכניסה
לחנויות" :הכניסה לכלבים וליהודים אסורה!" על ספסלים מסומנים אסור
היה לנו לשבת .מיום ליום נלקחו עוד ועוד יהודים לחקירה ורישיונות
עסקים הוחרמו .אבא הזדרז לסיים את הסידורים הנחוצים כדי להקדים
ולעלות לארץ .הבריטים התייחסו אלינו כאל קפיטליסטים – בעלי הון.

מזלי ,אולם לולי שיחק לי המזל ,יכולתי גם אני להגיע לשם ,בדיוק כמו

הם נזקקו לבעלי הון ,ככל מדינה ,והסכימו ביתר קלות לתת אישורי

מיקי.

עלייה לאנשים עשירים .האם היינו עשירים? לא ולא .אולם המוח היהודי

נולדתי בברלין בשנת  ,1932בחודש חשוון (ובתשיעי לנובמבר) .באותה

המתוחכם הצליח להערים גם עליהם ,ועל כך בהמשך.

שנה בדיוק עלתה לשלטון תנועה שהוקמה בשנות העשרים .היא הלכה

הזמן חלף וכבר הייתי לילדה בוגרת ,כמעט בת שש .היה זה ביום חמישי

וגדלה והפכה ליצור מפלצתי ומלא שטנה .הייתה זו התנועה הנאצית

בלילה בשנת  .1938מישהו נכנס הביתה וסיפר בהתרגשות על הנעשה

או כפי שכונתה בשמה הרשמי והארוך" :מפלגת הפועלים הגרמנית

ברחובות העיר" :אתם לא יודעים מה קורה בחוץ .הם שורפים את בתי

הלאומית-סוציאליסטית".

הכנסת ומשתוללים ברחובות .מנפצים חלונות ראווה ,מסתובבים שיכורים.

מטבע הדברים לא הייתי מעורבת בפוליטיקה ולא ידעתי על המתרחש,

פחד מוות .גרמניה בוערת ".הוא סיכם בקצרה את מה שראו עיניו.

אבל אבי היה חכם ומציאותי ודאג מאוד .הוא הריח את ריח הסכנה ורצה

בתגובה מיהרה אימא לסגור את הוילונות ולהסתגר בבית .לא ידעתי מה

לעזוב את גרמניה למרות המשרה הטובה שהייתה לו שם ,משרת רופא,

קורה ,אבל הבנתי מתוך הבעות הפנים המודאגות שראיתי סביבי שלא

ולמרות שכל משפחתו התגוררה במקום .אבא החל מגשש ומתעניין

מדובר במשהו טוב .באותה תקופה גרנו בביתם של סבא וסבתא .הנאצים

141

142

כי אשב בחושך ה' אור לי

המוקת

החרימו את הדירה היפה שלנו שהיו בה תשעה חדרים לטובת זוג נאצים

חשבה שתוכל לספר לי סיפורים ...היא רצתה להגן עליי ,היא האמינה

וכלבם .אני זוכרת כי התחלחלתי למחשבה שהכלב שלהם מסתובב

שכמה שאדע פחות יהיה טוב יותר עבורי .למעשה ,אבא ירד למחתרת

בסלון הענק שלנו ודורך על השטיחים הרכים .הסלון היה בשבילנו קודש

והתחבא בבקתת נופש קטנה בקרבת ברלין.

קודשים ,ונדמה לי שרק בליל הסדר אכלנו בו .היה זה בלתי נתפס – הסלון
שלנו חולל בידי הנאצים .הדירה שלנו פנתה לרחוב הראשי ואילו דירתם
של סבא וסבתא ,שהייתה קרובה לביתנו הייתה דירה אחורית ושוב לא
יכולנו לעקוב אחר המתרחש ברחוב דרך החלון .הצטופפנו איכשהו,
אבל היה ברור שאנחנו לפני מעבר .כיוון שחלק מהרהיטים שהיו בביתנו
הגיעו ארצה ,אני מניחה שאבא ואימא הצליחו להוציא את הארונות היפים
ורהיטים נוספים בטרם גורשנו מהבית..

יכול היה להיות פשוט יותר לוּ היה סבא בריא ,אולם בדיוק אז חלה ומצבו
הידרדר .ייתכן שבריאותו הושפעה מהמצב שהיה מסביב באותה עת וייתכן
שלא ,אין לדעת .בכל אופן ,אבא נהג להתגנב הביתה מדי לילה כדי לטפל
בסבא טיפול רפואי ,ואחר כך היה חומק בין הצללים חזרה למחבואו .ימים
אחדים לאחר מכן שוחרר דודי וגם אבא חזר הביתה .לזמן קצר .סבא נפטר
בבית שבועיים לאחר שהחלה ההידרדרות במצבו .הוריי ארגנו במהירות
לוויה צנועה ומהירה והקימו מצבה עוד לפני תום "השלושים" .וכך ,למרות

בלילה ההוא שכונה מאוחר יותר 'ליל הבדולח' ,בערה גרמניה .אימא לא

מחאותיה של סבתא שרק רצתה לבכות את פטירתו של בעלה ,סגרנו את

הרשתה לי לצאת ואפילו לא להביט החוצה ,ובכל זאת ידעתי שמשהו

הדלת אחרינו ועזבנו את חיינו הנוחים לעד.

נורא מתרחש בחוץ .וכאילו אין די בכך ,למחרת בבוקר ,ביום שישי,
הגיעה אלינו דודתי כשהיא נסערת ובוכה בקול" :הגסטאפו לקחו את
מרקוס .הם לקחו אותו .מה יהיה?" דודי מרדכי-מרקוס בירינבוים היה
ראש הקהל בברלין ועורך דין במקצועו .הדאגה הייתה מוצדקת .אנשים
נלקחו מבתיהם למרתפי חקירות ונעלמו לעד .אבא הבין שעלינו למהר.
הוא הבין משהו נוסף .שעות ספורות לאחר מכן ,כשקמתי משנת הצהרים
המסורתית ,חיפשתי את אבא בכל הבית ולא מצאתיו" .אימא ,איפה אבא?
תמהתי בקול" .אבא נסע לפרנקפורט ".ענתה אימא והמשיכה לעסוק
בהכנות לשבת" .זה לא יכול להיות!" כעסתי" ,ראיתי את התיק של אבא

בתוך כל המהומה חגגתי יום הולדת וקיבלתי ילקוט (ישן) וקלמר חדש.
(לפחות זה )...הוריי לקחו אותי לכל הסידורים הדרושים לצורכי הנסיעה.
הם פחדו להשאיר אותי בלא השגחה .אני זוכרת שירדנו למרתפי הגסטאפו
לצורך צילומים .איני יודעת מדוע ,אבל הייתה הוראה גורפת להצטלם
צילום פרופיל ודרשו מאתנו שהאוזן תהיה גלויה .איני יודעת מדוע
חשיפת האוזן הייתה חשובה להם .ייתכן שמדובר בעוד גחמה הקשורה
לחוקי הגזע .היה משהו משפיל בצורת הצילום הזו ובלתי מחמיא לבעלי
אוזניים גדולות או בולטות.

לפני שנכנסתי לאמבטיה והנסיעה לפרנקפורט נמשכת שמונה שעות.

שמחנו שלפחות לא נדרשנו להוסיף לנו שם יהודי כזה שבחרו הנאצים,

אבא לא מחלל שבת!" אימא הביטה בי ונאנחה .הייתי כמעט בת שש והיא

כמו שנדרשו רבים אחרים לעשות .כולנו התהדרנו בשמות יהודיים
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מלכתחילה( .מי שהיה לו שם גרמני בלבד חייב היה להוסיף :שרה או

– הבהלה או הבושה .השוטרת הכניסה אותנו לחדר קטן וציוותה עלינו

ישראל).

להתפשט .הייתי מספיק גדולה כדי להתבייש ,אולם קטנה מכדי להבין

אני זוכרת את היום שבו ארזנו הכול .הנאצים שלחו פקח מטעמם שישגיח
עלינו .נאסר על היהודים באיסור גורף לקחת תכשיטי זהב ודברי ערך,
ואימא התקשתה להיפרד מתכשיטיה הרבים והיפים .הפקח ריחם עליה.
"כשאצא מהחדר ,תחביאי את כל התכשיטים בכרים ובכסתות ".הוא

את הסיבה לציווי המשפיל .עשיתי מה שאימא עשתה והרגשתי נורא.
סיבת ההוראה הייתה פשוטה :למנוע אפשרות של הברחת חפצי ערך
ותכשיטים יקרים מחוץ למדינה .הרייך השלישי נזקק לכל אלו לצורך
המאמץ המלחמתי שלו.

לחש לה ואימא הודתה לו בעיניה .היא לא חשבה שתיפרד בארץ מרוב

ואז קרה הנורא מכל .השוטרת לקחה את בובתי היפה ותלשה את ראשה

תכשיטיה ,ותמכור אותם כדי להשיג אוכל לילדיה .גם מעילי פרווה יפים

מעל גופה הרך .למה? רציתי לצעוק .למה את הורסת את הבובה שאני

נאלצה למכור .החיים בארץ לא היו קלים ,לפחות לא בהתחלה .גם לי היה

אוהבת? היא חיטטה בקרביה של הבובה והכאיבה לי במעשיה .לא יכולתי

רכוש משלי :שתים עשרה בובות שקיבלתי מתנת פרידה מחברים ומקרובי

להעלות בדעתי סיבה מוצדקת לכך שהיא בחרה 'להרוג' את בובתי .זו

משפחה.

הייתה הבובה היחידה שלי שידעה לומר" :מאמא ,מאמא" (היה לה מנגנון

אחת מהן הייתה יפה במיוחד .היה לה ראש קשיח ויפה וגוף רך עשוי

בבטנה שעזר לה לדבר )...הייתה זו היפה בבובות .אני חושבת שכעסתי

מצמר גפן .לפני שיצאנו לדרך היא הייתה חבוקה בזרועותיי ולבקשתי

על השוטרת ושנאתי אותה משום שפגעה בבובתי .הרגשתי נורא .עצב

הכינה אימא עבורה לדרך בגדי צמר יפים כדי שלא תתקרר במסע חלילה...

ובושה .הרגשתי כי לא מכבדים אותנו .הדבר היחיד שאימא יכלה לעשות

אבא ניסה לשכנע את דודי ,ראש הקהל" ,נו ,עלה אתנו ארצה וזהו ".אמר

היה לחבק אותי בזרועותיה ולנסות להרגיע אותי .איני זוכרת באיזה

לו ,אבל דודי התעקש" :בפלשתינה אין פרנסה .לא אוכל לגור שם .אני

אפשרות בחרה .היא הייתה מבוהלת למדי ורצתה שהכול יהיה מאחורינו.

מתכוון לעבור להולנד ".הוא לא העלה על דעתו שהולנד תיכבש גם היא.

אבי היה רגוע ושלו כל הזמן ,האמונה החזקה שלו עזרה לו לשמור על

הוא ניצל ממחנה המוות רק מפני שנפטר עוד קודם לכן מהתקף לב ,אולם

שלוותו.

אשתו וילדיו הלכו אל מותם .משפחתו נמחקה כולה.

הגענו לשווייץ היפה .שהינו בדירת ידידים שהייתה למעשה מעין ארמון.

עת הפרידה הגיעה .יצאנו לדרך ,ובובתי היפה חבוקה בזרועותיי .נסענו

אני זוכרת בעיקר את גרם המדרגות הענק שנהניתי לעלות ולרדת בו בלי

ברכבת וכשהגענו למעבר הגבול בין גרמניה לשווייץ נאלצנו לעבור

הפסקה .ימים אחדים לאחר מכן נסענו לטרייסט שבאטליה ועלינו לאנייה

בדיקה משפילה .איני זוכרת איזה תחושה הייתה חזקה יותר בזמן הבדיקה

שהובילה אותנו ארצה .הגענו לנמל תל אביב ,נמל קטן שהמים בו היו
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רדודים .האנייה נאלצה לעגון בעומק הים ואותנו הורידו לסירות קטנות

חיכינו שיגיע המועד המתאים ושכרנו חדר משלנו .חדר אחד בתוך דירה,

שבעזרתן התקרבנו לחוף.

כמובן.

רק דרכה כף רגלנו על אדמת ארץ הקודש וכבר "זכינו" לקבלת פנים

רק בהמשך הגענו לבית משלנו .הוריי התעקשו לקיים שגרה בכל מצב

מעניינת :זריקות נגד טיפוס .האנגלים הקרים לא טרחו להסביר את

ורצו שנלך לבית ספר מיד לאחר שהתארגנו בעיר .לא זכיתי להקלות של

כוונתם .אני עברתי זאת בקלות ,אולם לאבי גרמה זריקת הטיפוס לסכנת

עולה חדשה ובשבועיים הראשונים שביקרתי בכיתה ישבתי ובכיתי...

חיים .הייתה לו רגישות לטיפוס – הוא חלה בטיפוס במלחמת העולם

אחרי שבועיים ידעתי מעט עברית ויכולתי להשתתף בשיחות ובשיעורים.

הראשונה .לאחר שקיבל את הזריקה התנפחה ידו ,כל גופו כאב והוא

אפשר לומר שעליתי על דרך המלך.

נחלש מאוד .לבסוף ,ברחמי שמיים ,הצליח להתגבר על המחלה וחזר
לחיים" .אני רוצה לגור בירושלים" אמר" ,לא הגעתי הנה כדי לגור בתל
אביב!" טען בפני דודי שהגיע ארצה לפנינו וגר בתל אביב ,בקרבת רחוב
דיזינגוף .כשהגענו ארצה התגוררנו אתו עד שאבא התאושש .תמיד אזכור
איך העלו את כל חפצינו על עגלה רתומה לסוס כחוש ולקחו אותם לבית
דודי .אני רכבתי על אופניו של הדוד ,מאחוריו ,והרגשתי כי אני ברת מזל
ומיוחדת...
המעבר לירושלים לא היה פשוט וקל .אבא ואימא הגיעו ארצה עם שישה
ילדים וסבתא מבוגרת אבלה ומפוחדת .לאף אחד מחבריהם שהתגוררו
בירושלים לא היה די מקום עבורנו והוריי נאלצו לפזר את הילדים הגדולים
בין חבריהם .אותי ואת סבתא לקחו אתם אל בית ידידים שהסכימו לארח

בתקופה הראשונה ,כחמש שנים לאחר שעלינו ארצה ,לא יכול היה אבא
לעבוד במקצועו – רופא .הבריטים לא אישרו לו זאת .סיפרתי כי נחשבנו
בעיני הבריטים לבעלי הון .למעשה ,לא היה לנו הון עצמי רב .מי שסייעו
בידינו לעלות ארצה היו יהודים שווייצים אמידים שהזרימו מזומנים לארץ
לחשבון שנפתח על שמינו .הם לא הכירו אותנו ועזרו מתוך רצון להציל
כמה שיותר יהודים מידי הנאצים .לא יכולנו להשתמש בכסף שקיבלנו
משוויצריה היות שהוא ניתן לנו רק לצורך קבלת אישורי עלייה.
ברגע שהגענו ארצה משכו יהודי שווייץ את הכסף בחזרה לטובת יהודים
אחרים שנזקקו לאישורים לעלייה .איני יודעת כמה יהודים ניצלו בדרך
שקטה וחכמה זו ,אך יודעת אני בבירור כי היו אחרים שאיחרו את המועד.

אותנו עד שנמצא דירה משל עצמנו .משהגיע המוּ ָח ַרם יכולנו לשכור

היה זה כשהבריטים הצטרפו לבעלות הברית ונלחמו נגד הגרמנים .הם

דירה .באותה תקופה השכירות של הבתים הייתה ממוּ ָח ַרם 17למוחרם.

נזקקו למזומנים ,ולכן הכריזו על שינוי בעמדתם לגבי כסף זר שנכנס

 17מוחרם – ראש השנה המוסלמי ,היום הראשון בחודש מוחרם הוא היום שבו גלה
הנביא מוחמד ממכה למדינה והקים בה את מדינת האיסלאם.

לארץ" .כסף שנכנס לפלשתינה ייאלץ להישאר שלושה חודשים בחשבון
הבנק ".קבעו הבריטים ,והיהודים הטובים שהזרימו ארצה כסף הוגבלו
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במספר פעולות ההפקדה והמשיכה שהותר להם לעשות בחשבונות

בינה ובין הוריי .היא ריחמה על היתום האומלל ולא הבינה שעודף פינוק

הפיקטיביים ומי יודע כמה יהודים שילמו בחייהם בשל החלטתם זו.

יאמלל אותו לא פחות מהיתמות .לבסוף הוחלט שהילד יעבור להתגורר

למזלנו ידענו זאת מראש" .תקנו בגדים לחמש שנים ".יעצו לנו חברים
שהגיעו ארצה" .הבריטים לא יאפשרו לכם להשתלב בעבודה בשנים
הראשונות ובלי משכורת טובה לא תוכלו לקנות כלום ".אבא ואימא

בישיבת 'קול תורה' .מאוחר יותר הוא נישא והקים משפחה גדולה
ומרשימה" .ילד" זה ייסד את 'שיטת זילברמן' .שיטת לימוד תורה מיוחדת
הנהוגה כיום במקומות רבים בארץ.

שמעו לעצת חבריהם .הם המירו כספי ביטוחים וקנו כל מה שרק ניתן

אני גדלתי ובגרתי והצטרפתי לנוער העזראי .הגעתי לנתיבה ופגשתי במי

היה לקנות .לכל החפצים שקנו נמצא שימוש לבסוף .אבא היה חכם ולכן

שיהיה מאוחר יותר בעלי.

פעל פעולה נוספת .כנראה שהמיר חלק מהכסף בזהב .את הזהב שמר
במעבדה שלו בתוך צנצנת עם מלח .כשמועד עזיבתנו את גרמניה התקרב
הוא קנה בונבוניירה גדולה ובעדינות רבה הוציא את המילוי המתוק מתוך
הפרלינים והכניס במקומו זהב .כשסיים הלחים את הקופסה וארז אותה
באריזת מתנה .גלוית ברכה שצירף מנעה כל חשד ,והבונבוניירה עשתה
דרכה לאנגליה לדוד אלמן שהתגורר שם משנת ( .1935אני קרויה על שם
אשתו).
זמן מה לאחר מכן שלח לנו הדוד את הזהב ויכולנו להשתמש בו לצורכי
קיום .זמן קצר לאחר מכן נפטר הדוד וילדו הקטן בן השמונה נותר יתום
מאם ומאב ונשלח אלינו .זוג חשוך ילדים שרשם אותו כבנם הוא זה שהביא
אותו אלינו יחד עם תשעה ילדים נוספים שלא היו שלהם .כשהגיעו ארצה
פוזרו הילדים לבתים שונים לפי הכתובות שהיו ברשותם...
החיים בארץ לא היו קלים .מלחמת העצמאות ,מצור על ירושלים ,רעב
וצנע ובתוך כל זה נוסף למשפחתנו בן הדוד שהתייתם .סבתי הרגישה
אחראית לגורלו ופינקה אותו  .הדרך שבה נהגה בו הייתה נושא לוויכוח
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הרי את מקודשת
בכ"א באב תשי"ב עמדנו מתחת לחופה .התחתנו בצהרי היום במרחבים
הפתוחים והחוליים של נתיבה .כל מי שהגיע לחתונה "זכה" לשקוע בחול
ולהתמלא באבק .נדמה לי שזה לא הפריע לאורחים .איש לא הגיע בלבוש
חגיגי מדי ,וכולם רצו רק לשמח אותנו .לא היו לי הורים שילוו אותי לחופה

המוקת

על הנדוניה של מצעים ומגבות )...היא קנתה בד שחור ושילמה עבורו.
מבד זה תפרו לי חליפה ראויה ,ומחלוקת אחת באה על פתרונה.
וכאילו לא די היה בעניין החליפה" ...החתן חייב לחבוש מגבעת!" דרשה
סבתא הינדה ,וכמו שכבר למדתם כשסבתא דורשת כולם מצייתים .לי
לא הייתה מגבעת ולא רציתי אחת כזו .מה למגבעת אירופאית ולחולות
הקיבוץ? תהיתי .הפיתרון היה פשוט מהמצופה .אח של רבקה נידב לי

ולכן הרב יעקובוביץ' ואשתו  -רב הקהילה של הוריה של רבקה ורעייתו,

את מגבעתו לאותן דקות שעמדתי מתחת לחופה ונדיבותו הונצחה בחלק

הם שהתנדבו למשימה .מסביב ראינו את חברי הקיבוצים השכנים שבאו

מתמונות החתונה .כמעט כל הבנים שנמנו עם משפחת הכלה חבשו

לחגוג אתנו ואליהם הצטרפו קרובי משפחה ואורחים מהצד של רבקה

מגבעות ,אולם דומה כי איש לא הבחין בכך ותקרית הכובע הסתיימה בכי

שהגיעו באוטובוס.

טוב.

מהצד שלי לא הגיע איש .לא מתוך חוסר רצון ,אלא מחוסר אפשרות.

ובאשר לאוכל" ...זה לא ייתכן!" התמרמרה חמותי" ,אני לא יכולה לסחוב

כבר שנים שהם אינם אתי ,אפרם התפזר ברוח .ברור היה לי שלמרות

אנשים נכבדים מירושלים באוטובוס ולכבד אותם בעוגת שמרים ובמים.

שהוריי ומשפחתי לא נכחו פיזית בחתונה הם הביטו בי ,השקיפו עליי

זה פשוט לא יכול להיות ".מה עושים? לא היה ברשותי כסף שיכול היה

מלמעלה בחיוך נרגש ואוהב ואיחלו לי הצלחה בדרכי החדשה .המחשבה

לעזור לממן את הוצאות החתונה ,גם ירושה מאיזה דוד עשיר לא נפלה

הזו הקלה במקצת על תחושת המועקה שלי והשתדלתי לשמוח .הרב יגל,

בחלקי.

ראש הישיבה שלי ,הגיע במיוחד לערוך חופה וקידושין ולשמוח אתי.

הדודים שלי שגרו בארה"ב התנערו ממני מחשש שאני רוצה את כספם

כמו בכל חתונה היו גם כמה עניינים לסדר בטרם הועמדה החופה:

ולא את קרבתם( .לצערי ,היו אנשים שהתנהגו כך וחמדו את ממונם של

הביגוד :מה ילבש החתן המיועד? הוריה של רבקה דרשו חליפה שחורה

קרוביהם ,וכך נעשו היהודים האמריקאים חשדנים) בסופו של דבר סוכם

ואני לא ידעתי אם לצחוק או לבכות .חליפה? מאין? הייתי קיבוצניק מושלם

כי הוריה של רבקה ישחטו תרנגולת לכבוד החתן והכלה ויכינו מרק עוף

ורגיל הייתי ללבוש מכנסי חאקי רחבים .מהיכן אביא חליפה? חמותי ישבה

מכובד( .יש!!!) מלבד זאת הם קנו נקניק פרוס ודאגו לסלט תפוחי אדמה.

על המדוכה והחליטה שבלית ברירה היא תדאג לי גם לחליפה( .זאת נוסף

(לא רע!) ולשתייה ממותקת ,כלומר לתרכיז פטל.
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לי היה ברור שהחתונה שלנו תהיה מיוחדת ....ואכן הייתה זו הפתעה

יצאתי עם שחר לעבודה בשדות וכשחזרתי הביתה לא נראיתי דומה כלל

נעימה לכל המוזמנים שלנו שלא היו רגילים למותרות מעין אלו.

לחתן שהייתי לפני ימים אחדים .אני חייב להתקלח בדחיפות! חשבתי

והריהוט מה יהא עליו? ידענו שנקבל חדר אחד מתוך אותם חדרים
שנבנו ברצף .היינו זקוקים למיטות ,לארון ,לשולחן וכיסאות ולמזנון קטן.

לעצמי .האדמה הזו קשה ועקשנית .שבועות עברו עד שהצלחנו להכניע
את רגביה הנוקשים ולהפוך אותם לשדות חרושים ומוכנים לזריעה.

באותם ימים קיבל כל זוג לחתונתו ארבע מאות נקודות כדי לקנות פריטי

חדרי המקלחת היו משותפים לכל החברים ונבנו במרחק לא גדול מהחדר

ריהוט הכרחיים .אימא של רבקה רכשה עבורנו את הפריטים והתגאתה:

שלנו .מיד לאחר המקלחת נשכבתי על מיטת הסוכנות הקפיצית שלי

"הנקודות הספיקו לארון של שתי דלתות ,מצאתי ממש במחיר טוב ארון

והרהרתי במה שמצפה לי בהמשך השבוע .הניסיון שעמד בפנינו ,לשמור

של שלוש דלתות חזק וטוב וקניתי אותו .מה אתם אומרים?"

על הלכות השמיטה ,לא היה קל .הקיבוץ הידק חגורות וגם המעט שהיה
לנו קודם הפך חלום שאי-אפשר היה להגשים .הבחירות התקרבו וכספים

מה או ַֹמר? לא עניינו אותי פריטי הריהוט וגם לא המזרונים הטובים יותר

שהובטחו לנו נעלמו עם הרוח" .איך נשרוד?" שאלו כולם" ,אם אין קמח

שהיא השיגה עבורנו במבצע ...הייתי מאושר .הרגשתי העשיר בתבל .יש

אין תורה .אם אין כסף ,אין זריעה ".כולנו היינו זוגות צעירים .נשותינו

לי כלה ומשפחה טובה שקיבלה אותי כבן ,יש לי קורת גג לראשי ,לחם

היו בשלבי הריון שונים .שנים עשר זוגות ושנים עשר ילדים ראשונים

במטבח הציבורי ועבודה .מי צריך יותר מזה בשביל להתחיל את החיים?

שעתידים להיוולד בעתיד הקרוב" .מה יהיה? אי-אפשר להמשיך כך?"

התחתנו בשלהי הקיץ ,והשדות הצמיחו קוצים ודרדרים בגובה של שני
מטרים ,רוח מזרחית נשבה וכוכבי השמיים האירו לנו את הדרך.

רבקה שימשה אחות .היא קיבלה בנתיבה את משפחות בית חלקיה
השכנה ולאט לאט החל רעיון חדש לקרום במוחה עור וגידים" .אם נתיבה
עומדת להתפרק ,אולי כדאי שנעבור לבית חלקיה השכנה?" תהתה רבקה

שגרה לא שגרתית

בקול .ביררנו קצת על תנאי הקבלה וקיבלנו מהנהלת המושב ים של
הבטחות .החלטנו לעבור מיד לאחר הלידה .בדרך דומה נהגו שאר הזוגות

המעבר החד ממעמד חתן נרגש שכולם מרקדים סביבו אל מציאות חיים

הצעירים .כל זוג הלך לגשש אחר מקום מתאים .לאט לאט התרוקנה

אפרורית ושוחקת לא היה קל .הייתי מאושר במצבי החדש – אדם נשוי,

נתיבה מתושביה .היא עמדה שוממה וחיכתה למתיישבים חדשים .הללו

אולם לאחר כמה ימי חסד שבהם ריחפתי בפסגת האושר נאלצתי לנחות

הגיעו מהר מאוד ,היישר מהמעברה במסמיה .עולים מתימן שבאו לגור

חזרה אל חיי איכר מייגעים.

בבני ראם ומרוקאים שבנו מאוחר יותר את המושבים גפן ותירוש.
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18

תחנה חמישית – בית חלקיה
עת לבנות ולהיבנות

ֵּבטוֹן ,התקרה שנפרשה מעלינו הייתה עשויה מקרטון .כן ,כן .קרטון.
העכברושים או בשמם המדויק –חולדות ,גילו מהר למדי את המטמון.
אם אין אפשרות להיכנס מהדלת וגם לא מהחלון ,צריך לנצל את הגג.

עברנו .לא היו לנו הרבה חפצים להעביר כך שלפחות בעיה אחת נחסכה

והם ניצלו אותו בצורה מושלמת .כרסום קליל וכבר היו נחבטים ברצפת

מאתנו .קיבלנו בית קטן בכניסה למושב (היכן שמתגוררת כיום משפחת

הבטון ,לאחר זמן קצר התאוששו מזעזוע המוח שקיבלו ורצו לחפש

פרקש) שהיו בו שני חדרים .הבית ניצב על עמודים ותקרתו הייתה גבוהה

מציאות ...כמה אורחים שכאלו הרגתי באותה תקופה… .רבים מספור .לו

בעשרים ס"מ מתקרות הבתים שנבנו במקביל במושב בני ראם .בשבילנו

הייתי משתכר ממלאכה זו ,הייתי נהפך לעשיר.

היה זה מקור בלתי נדלה לאושר! אבל נדמה לי שזו הייתה המעלה היחידה
בבית .השירותים היו בחוץ והיו משותפים לנו ולזוג שכנים נוסף .כשהגיע
היום והתבשרנו שיש לנו שירותים שלנו הרגשנו כאילו זכינו בפיס ...בתוך
הבית לא היו לא מים ולא חשמל ואת הכביסה נאלצנו לכבס בחוץ בסמוך

בימים עבדתי בשדות שנזרעו מול נתיבה .הם היו שייכים לקיבוץ מעלה
החמישה ששכן בדרך לירושלים .מבוקר עד ערב הנפתי חרמש וקצרתי
ירק למספוא .יום יום ,במשך חודשים .העבודה הייתה קשה ומפרכת

לקו המים הראשי .בלילות הסתובבנו עם מנורות נפט שהואילו בטובן

ומשעממת .חזרתי הביתה מיום עבודה וחשתי בכל פעם כאבי שרירים

לפזר את אורן הקלוש .ברבות הימים קנתה לנו אימא של רבקה מנורת

בידיים ובגב ,ובאשר לרבקה ,היא חזרה בתחושה שעומס נפשי רובץ על

לוקס לשבת ואנו הרגשנו מיליונרים" .לוקס=לוקסוס" אמרו כולם.

כתפיה .בהיותה אחות המושב היא נאלצה לקבל החלטות קשות ולא היה
לה עם מי להתייעץ .היא הייתה צריכה להפעיל שיקול דעת ולהחליט
החלטות לא קלות; האם החום של הילד עשוי לרדת או שעליו להגיע

מה "טובו" אוהליך
קולות של כרסום נמרץ העירו אותי משנתי" .שוב עכברוש!" מלמלתי

לצריפין ,לבית החולים? ומה באשר לחיסון? ובאשר ליולדת שנראית
חלשה ומדוכדכת? היא עבדה קשה ובערב שיתפה אותי בחוויותיה.

חרש והתהפכתי לצד השני .אחרי דקה של כרסום קולני נשמעה חבטה.

כשהנהלת "בית חלקיה" החליטה לעבד את השטחים שניתנו לה ולגדל

זהו ,האורח בחדר .מה לעשות? לקום עכשיו ולחבוט בו או אולי לחכות

בהם כותנה ,קיבלתי תפקיד חשוב .הייתי רכז הכותנה .דאגתי לחריש

לבוקר? זו הייתה התלבטות יומיומית .בעוד הרצפה בביתנו הייתה עשויה

מוצלח ,לזריעה נבונה ,לדישון ,לטיפול נגד מזיקים ולהשקיה .היו לי

 18מושב חרדי באזור השפלה .את המושב הקימו בשנות החמישים יוצאי מעברה (רבים
מהם עברו את השואה) ותושבים מירושלים .היישוב משלב אורח חיים חרדי וחקלאי.

מדריכים טובים ונהניתי ללמוד ולהתקדם .השטחים המעובדים היו
נרחבים והקיפו את המושב מכל צדדיו .בתחילה קיבלתי זוג אופניים
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שאוכל להיעזר בהם כדי לנוע ממקום למקום ובהמשך קיבלתי לצורך

הלכתיים .הרפת נותרה מקור פרנסתנו היחיד וההתמודדות לא הייתה

עבודתי טרקטור שנראה כגרוטאה .אישרו לי לנסוע אתו לבית הכנסת,

קלה ,בלשון המעטה.

למרות שלא היה מדובר בנסיעת עבודה ,אלא בנסיעה פרטית .איזה מזל!
שכן אם לא הייתי זוכה לאישור כזה היו עלולים הולכי רכיל לרנן עליי
(במושבים יש די הרבה אנשים כאלה)...

אנחנו משפחה
שנת  .1953בית חולים 'ביקור חולים' ירושלים .אני מחזיק את היצור הקטן
בידיים רועדות .יש לי בת .יש לי משפחה ,משלי .הייתם מאמינים? אני,

בין דת לעבודה

השריד היחיד שנותר ממשפחתי ,נישאתי ועכשיו אני חובק בזרועותיי

היינו חלוצים דתיים" .עוף מוזר" בעיני הקיבוצניקים האחרים .הם בדקו

תינוקת מתוקה .אבא ואימא שבשמים ,האם אתם יודעים שאתם סבא

אותנו בחשדנות מעורבת בהערכה  -בחינת כבדהו וחשדהו .סוף סוף

וסבתא? האם אתם שמחים אתי? הייתי שיכור מאושר .רציתי לעטוף את

אנשים דתיים שעובדים קשה למחייתם ...האידיאולוגיה של הקיבוצים

ילדתי הקטנה ולתת לה את הביטחון והשקט שכל אב רוצה לתת לבתו;

הייתה מבוססת על ערכי נתינה ועל עבודה שוויונית .את הדת היהודית

להגן עליה מאנשים רעים; להבטיח שילדותה תעבור בשלום; שהיא תגדל

המירו הקיבוצניקים בדת חדשה – דת העבודה .אנחנו הבאנו עמנו חידוש.

ותפרח ותקים משפחה בעצמה .רציתי בשבילה שלום ושלווה; שתגדל

האם אפשר להיות קיבוצניקים דתיים תמהו כולם? אודה כי קל לא היה

מאושרת ונטולת פחדים; שלא יהיו לה חלומות רעים דוגמת אלה שמלווים

לנו .היו לפעמים התנגשויות בין ערכי התורה לערכי העבודה והשוויון,

אותי עד היום .האם זה מעשי או שזהו רק חלום של איש צעיר שראה את

וניסיונות לא פשוטים עמדו בפנינו ,ובכל זאת הצלחנו להתגבר ולמצוא

המוות בעיניו?

פיתרונות .הקושי הגדול ביותר היה בשנת השמיטה .היינו עובדי אדמה
ובהיעדר תוצרת חקלאית לא היה אוכל ולא כסף.

כל הילדים שלנו הגיעו לעולם בבית החולים 'ביקור חולים' .לא בכדי בחרה
רבקה בבית החולים זה .אביה היה רופא כל חייו ושימש סגן מנהל מחלקת

היום החקלאים הדתיים מאוגדים ומקבלים משכורת גם בשנת השמיטה.

ילדים בבית החולים 'ביקור חולים' .ברבות השנים התמנה למנהל מחלקת

אולם בימינו מה היה? אף אחד לא זכר אותנו ...אני זוכר את היום שבו

ילודים .רבקה עצמה למדה ב'-ביקור חולים' את לימודי האחיות שאהבה,

פסלו את כל גידולי השדה בנתיבה .אמנם זרענו לפני השמיטה ,אבל

והרגישה שהמקום הוא מעין בית שני עבורה ,ואכן היה משהו באווירה

ההנבטה התאחרה ,וכל מה שזרענו ירד לטמיון .הכול נפסל בשל שיקולים

הביתית והאכפתית שעזר לה בזמן הלידות ולאחריהן.
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ללחי שנים רבות ,ממש כמו בתנוחה שבה נולדה .טובה נקראה כך על שם
ִגיטוּ (גיטה) ,אחת מאחיותיי התאומות שנרצחו באושוויץ ,כנראה ביום
יבצ'וּ (רבקה) ,ולכן לא
הראשון שהגיעו לשם .לשנייה מבין השתיים קראו ִר ְ

איילה נולדה בחנוכה .1953 ,רבקה נסעה להוריה כשבועיים לפני הלידה.

יכולתי לתת לאף אחת מבנותיי שם אחריה .כשטובה הייתה כבת שמונה

גשם זלעפות ניתך לארץ בעצמה וכדי להגיע לתחנת האוטובוס היא

עשרה היא עברה ניתוח שהסתבך .הרב'ה מקרעטשניף שהה באותו הזמן

שקעה בבוץ עד הברכיים .היה זה בדיוק כשנתיבה התפרקה והיינו בין

בבית חלקיה ,בירך אותה וביקש" :תוסיפו לה את השם חיה ,אך אל תקראו

פרידה להתחלה חדשה בבית חלקיה .הלידה הייתה ארוכה ומתישה ,אבל

לה בשם הזה .שהוא יהיה רשום בכתובה ".טובה התאוששה ב"ה ,נישאה

התוצאה הצדיקה את ההמתנה .הפכנו להורים ,למשפחה .איילה נקראה

והקימה משפחה לתפארת.

על שם אחותי הגדולה ,הינדה ,שנפטרה באושוויץ ממחלת הטיפוס וכן על
שמה של סבתה הינדה ,סבתה של רבקה שנפטרה זמן קצר לפני הלידה
של איילה .רבקה הרגישה צורך להכין אותי לקראת הלידה" .לפעמים
התינוקות מכוערים בהתחלה וקירחים "...היא חששה שאתאכזב ממראהו
של התינוק החדש .זה לא קרה .איילה נולדה ואני הוקסמתי .שעות רבות
הייתי יושב ומתבונן בה .סתם כך .מביט עליה ,נהנה לראות איך היא ישנה
בשלווה .עוקב אחר נשימותיה ,אחר אצבעותיה הקטנטנות .כשאימא של
רבקה הגיעה לביקור ו"-תפסה אותי על חם" יושב כך ומביט באיילה היא
פנתה לרבקה בהתרגשות" .תראי אותו ,סוף סוף יש לו משהו משלו .סוף
סוף ".אמרה ובעיניה דמעות.

שרה
שרה נולדה בחורף של שנת  .1957שלג כבד ירד בירושלים וכשרציתי
לבקר את רבקה בשבת ,לא יכולתי לצאת מהבית בנעליי .לא ידעתי מה
לעשות וגיסי הציע לי את מגפיו .שמחתי ,נעלתי אותם ולא נתתי את הדעת
שמידתם אינה הולמת את שלי .הלכתי והלכתי ,אצבעותיי היו מכווצות
ובשלב מסוים הרגשתי כי אני 'רואה כוכבים' ,ולא רק שלג .כשהגעתי
לחדרה של רבקה מיהרתי לחלוץ את המגפיים ולזרוק אותן הרחק ממני
בתיעוב ,רבקה השתוממה .היא לא הבינה מה קרה לנימוסיי הרגילים...
כשהתאוששתי היא סיפרה לי חוויה מצחיקה .אחרי הלידה היא הייתה
בחדר פרטי קטן ולפתע ראתה ראש מציץ לתוך החדר" .אפשר לעשות

טובה
טובה נולדה בשבת ,בשנת  .1955הלכנו ברגל מבית הוריה של רבקה לבית

אצלך ברית?" שאל הראש המציץ באידיש ירושלמית" .אם אתה עושה
ברית לבת ,בבקשה "...השיבה לו רבקה והוא הסתלק במבוכה.

החולים והיא נולדה בצהריים .חבל הטבור היה כרוך סביב ראשה וסביב

שרה קרויה על שם אחותי הקטנה שרה .היא הייתה בת שנתיים לערך

אחת מידיה והמיילדת הצליחה לשחררו .היא נהגה לישון עם היד צמודה

בהירצחה ,שעות ספורות אחרי שדרכה על אדמת אושוויץ.
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נעמי

דוב

היה זה שבוע לאחר הפסח ,בשנת  .1961רבקה הרגישה שהלידה מתקרבת.

אחד במאי  .1963רבקה הייתה בירושלים בביקורת .הרופא שבדק אותה

אני נסעתי במהירות באופניי לטלפון הציבורי והזמנתי אמבולנס .בדרך

הבטיח כי מחכה לה עוד שבוע לפחות עד הלידה .היא הודיעה לי זאת

הבין הנהג שרבקה עומדת ללדת" .יש לי ערכת לידה ,אבל אני מעדיף

והבנתי שאני יכול להמשיך לעבוד בשדות הכותנה .חלפו לא יותר מכמה

שתנשמי נשימות עמוקות ותיאזרי בסבלנות .תיכף נגיע ".רבקה הצליחה
לא להשמיע הגה כל הדרך ,למרות שאת הכאב שלה היא פרקה על ידיי
המסכנות .היא תפסה בי בכוח רב ונותרו לי למזכרת כמה סימנים כחולים
לשבועיים שלושה...

שעות ורבקה הרגישה שהלידה מתקרבת .אביה לקח אותה לבית החולים
והלידה התקדמה מהר" .בן! יש לך בן!" צעקה המיילדת .היא ידעה
שרבקה אימא לארבע בנות וציפתה שהיא תתרגש לפחות כמוה .רבקה
שמחה שהכל עבר בשלום ורצתה לבשר לי את הבשורה המפתיעה( .אל
תשכחו שבאותם ימים לא היה אולטרה-סאונד ומין התינוק היה הפתעה

הגענו לבית החולים והצלחנו בקושי להגיע למעלית המקרטעת .המעלית

בכל לידה) מה עושים? איך מעבירים אליי את הידיעה? שולחים מברק

עלתה בחריקות נוראיות ונעצרה .פתחתי את דלתות המעלית וראיתי

לילה לדואר נע .למחרת בבוקר ,כשעבדתי בשדות ,רץ מולי אחד החברים

מולי קיר .קיר לבן .הסתבר שהמעלית נתקעה בין שתי קומות .נראה לי

ונופף לי בדף" .יש לך בן! יש לך בן!" הוא שאג ואני לא הבנתי .בן? איך?

שבקושי הצלחתי לנשום מרוב בהלה .איזה מזל שהפרמדיק היה אתנו,

מתי? הבטתי במברק הפתוח (הוא לא התאפק )...וראיתי שאכן רבקה

אחרת כנראה שהייתי מתעלף .רבקה לא הצליחה עוד לעצור את תהליך
הלידה ונעמי נולדה ב...מעלית .אחר כך ,כשחילצו אותנו ,הצביעו כולם

הפתיעה וילדה ערב קודם .יש לי בן .אני מתרגש .תהיה ברית ויהיה שם
על שם אבא שלי.

על רבקה גיחכו ואמרו" :הנה זאת שילדה במעלית" .נעמי הייתה תינוקת
רגועה במיוחד וילדה בעלת לב זהב .היא נקראה על שם קרובת משפחה

אלישבע

רחוקה של רבקה .שמה של הקרובה לא היה נעמי ,אבל בני המשפחה
תירגמו את שמה ,הוסיפו שתיים שלוש אותיות ,מחקו אחרות והגיעו ל-
נעימה ,ומכאן נגזר שמה נעמי .כשמה כן היא  -נעימה לכל.

אלישבע נולדה בקיץ של שנת  .1965רבקה נסעה לבד לירושלים ואני
נשארתי בבית עם הילדים .הלידה הייתה מהירה ונולדה לנו היפה
בבנותינו .מלאי השמות אזל ,והחלטנו לקרוא לה בשם אלישבע – אשתו
של אהרון הכהן ,כיוון שהשבת הסמוכה ללידתה של אלישבע הייתה 'שבת
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פינחס' .אלישבע הייתה תינוקת חיננית וחייכנית ,אך כשמלאו לה שמונה

לשדה התעופה ,שוחחה עמי בהונגרית ,כנראה כדי שרבקה לא תבין...

19

היא בכתה ונפרדה ממני נסערת ונרגשת .ברגע שנשארנו לבד רבקה ואני,

חודשים חלתה בדלקת ריאות שהסתבכה .היא קיבלה שוק אנפילקטי
בעקבות טיפול ,ומצבה הידרדר.

אחרי כמה שעות של חוסר הכרה והלם שנגרם לגוף ,חזרה אלישבע לחיים.
לחיים אחרים .חיים של ילדה שנפגעה פגיעה מוחית ומצבה הפיזי ירוד.
אלישבע למדה ונישאה ,אולם חייה אינם פשוטים וכל פעולה שלה מצריכה

לא התאפקה רבקה ופנתה אלי בשאלה המתבקשת" :על מה דיברתם?
ומדוע היא בכתה כל כך?"
לא יכולתי להתחמק" ...היא הזכירה לי כמה אהבתי את אימא שלה –
פאני ,שהייתה אחותה הגדולה של אמי" .פאני נעני לא שרדה .אמנם חלק

כוחות נפש גדולים .לא קל לאבא לראות את בתו היפה והבריאה הופכת

מילדיה ניצלו ,אולם לא היה צאצא שנקרא על שמה .היא ביקשה שאם

נכה .הכאב הוא יומיומי ורק האמונה שמה שקרה הוא חלק ממסלול חייה

תיוולד לנו בת נוספת ,היא תודה לנו אם נקרא לה על שם אמה .רבקה

וחיינו ונועד למטרה גדולה יותר יכולה לעזור לקבל את הניסיון המורכב

הקשיבה .היא הבינה את בת דודתי ,היא ידעה שהילד היחיד שהצליחה

והכואב ולהשלים אתו.

ללדת היה ילד פגוע והוא כנראה לא יינשא ולא יוכל להנציח את שמה של
ללנְ ָקה מכתב.
סבתו .כשנה לאחר מכן ,כשרבקה הרתה שלחנו ֶ

חנה אהובה

הודענו על ההיריון ועל כך שאנחנו מוכנים לקרוא לתינוקת (אם תהיה לנו
בת) על שמה של דודתי פאני .התשובה שהגיעה הפתיעה אותנו מאוד.

בת הזקונים שלנו נולדה בערב ר"ה בשנת  .1968הלידה הייתה קלה

בעלה כתב כי אמו ואחותו שעברו את המחנות שרדו ,אך נפטרו באותה

והשמחה על כך שהכל עבר בשלום הייתה גדולה .העיתוי לא היה קל,

שנה שנולדה בתנו .איש לא קרא לילדיו על שמן .הוא ביקש שניתן לבתנו

אבל ב"ה הסתדרנו .אשתף אתכם באנקדוטה מעניינת בקשר לשמה:

את שמותיהן ולא את שם אמה של אשתו.

בת דודה שליֶ ,לנְ ָקה ,הגיעה מדטרויט שבארה"ב לביקור בישראל .היא
שהתה אצלנו לפני ששבה לביתה ושוחחנו באידיש .כשלקחנו אותה
 19שוק אנפילקטי – נגרם בעקבות חשיפה לחומרים אלרגנים שמפעילים תאי .MUST
אלה האחרונים משחררים היסטמין והוא גורם להרחבת כלי הדם ולנפילה בלחץ הדם.
אם לא מצליחים לעצור את השוק בשלב מוקדם המצב עלול להחמיר.

יבע -אמו
ול ֶּ
נעתרנו לבקשתו וקראנו לבתנו חנה אהובה ,על שם ַחנְ ֶצ'ע ִ
ואחותו של הדוד .שלחנו להם תמונות של התינוקת והם שלחו לנו מתנה
 ,500$בגדים לתינוקת ובובה( ,המכס ששילמנו היה שווה ערך לערכה
הכספי של החבילה ,ואולי אף יותר מכך )...אנחנו מקפידים לקרוא לה
חנה במילרע ואבא של רבקה נהג לכנותה תמיד :החנה האהובה.
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לאחר שנולדה בתנו חנה אהובה החלטנו לעשות קידוש לרגל הלידה,

משוחרר "...הייתה איזו צביטה קטנה בלב .אני זקן מדי בשבילם? לא חבל?

כמו שעשינו אחרי הלידות הקודמות .רבקה ערכה שולחן וחיכתה לנשים

נהניתי לעזוב מאחוריי את שגרת העבודה הסיזיפית ואת הילדים ולצאת

שתגענה לקידוש לאחל מזל טוב .היא חיכתה וחיכתה .לשווא .אף אחת

"לנקות את הראש" ,לפגוש חברים ולהרגיש בחור צעיר וחסר עול לזמן

מהנשים לא הגיעה .שואלים אתם מדוע? מתעורר בכם חשש שהחרימו

מה .לרבקה היה הרבה יותר קשה .בכל פעם שקיבלתי צו התייצבות ,היא

אותנו? לא ולא .ההסבר היה שונה לגמרי .בקידושים הקודמים ,כשהתברר

ידעה מה מחכה לה והשמחה הייתה ממנה והלאה ...מעבר לכך שנדרשה

שנולדה לנו שוב בת ,פחדו אנשים לגשת אליי ולאחל לי מזל טוב .מה

לטפל בעצמה בענייני הבית השוטפים היא דאגה לשלומי .מה קורה שם?

בדיוק מזל פה? הם חשבו לעצמם .בת אחרי בת ,אחרי בת ...ירחם ה'.

האם הכל כשורה? לא היו טלפונים ניידים והטלפון הנייח היחיד במושב

לא הבנתי אותם .המשפחה שלי גדלה .יש לי ילדה נוספת והלידה עברה

היה בבית משפחת גרוס .היא ואישה נוספת שבעלה שירת אתי היו מנסות

בשלום ,ב"ה.

לשוחח אתנו בטלפון מבית משפחת גרוס ,ויותר משהצליחו ,נכשלו .זה

זו הייתה פסגת האושר עבורי ,איבדתי את כל משפחתי בשואה ,ועתה

היה קשה בשבילה יותר מהכל.

זכיתי והקמתי משפחה משלי .רבקה הרגישה שנשים פוחדות "להידבק"

בשירות המילואים שלי שמרתי על יישובים ועל בסיסים ,אולם בזמן

במחלה של לידת בנות .כשנולדה נעמי באה לבקר אותנו אישה מרובת
בנים וביקשה להרים את התינוקת כדי שאולי תיוולד לה סוף סוף בת...
מה שמוכיח כי יש מקום לחשוש שמדובר במחלה מדבקת ...כשנולדה
חנה אנשים לא הצליחו להבין אותנו .שוב קידוש? על מה ומדוע? למיטב
ידיעתי ,כיום המצב שונה .אנשים לא עסוקים בחשבונות כאלה ובאים
לומר מזל טוב ולפגוש חברים .כל קידוש במושב הוא כינוס חברתי נחמד
וקליל ובאים בלי קשר לסיבת המסיבה...

המלחמות נשארתי בבית בתפקיד אחראי הביטחון של המושב .רק פעם
אחת לקחו אותי ,בטעות ,יחד עם הצנחנים לקרבות בתעלת סואץ והחזירו
אותי לאחר כמה ימים .חדר הנשק במושב היה מקורי ולא בטיחותי בעליל.
הקיר שניצב מאחורי הארון שבסלון שלנו שימש חדר הנשק .בכל פעם
שהוצאתי רובה כדי לנקות אותו הביטו בי הילדים בהערצה ונהניתי מכל
רגע...
במלחמת ששת הימים חפרנו שוחות ליד כל אחד מהבתים .בכל אותה

על מילואים ומלחמות

תקופה הייתה מוכנה ליד המיטות שלנו מזוודה ובתוכה בגדים לכולם,
סל מלא אוכל ,כד חלב מלא במים וסל של חיתולים לאלישבע התינוקת.

איני יודע מה דעתכם ,אני דווקא אהבתי לצאת למילואים וקצת הצטערתי

לכל אחד מאתנו היה תפקיד ,על הכול חשבנו ,החל מניתוק המקרר ועד

כשבגיל חמישים וחמש הודיעו לי" :תודה על שירותך הפעיל ,מהיום אתה

להורדת כל ציוד החירום לשוחה בעת הצורך .ההוראה הייתה לחפור
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שוחות בזיגזג כדי "לבלבל את האויב" .את האויב איני יודע אם הצלחנו

אנו ,ניצולי השואה ,לא דיברנו על כך .אני מצטט לכם מתוך דבריו של

לבלבל .אבל לעומת זאת אני זוכר מי התבלבלה לגמרי .הייתה זו שכנה

נתן אלתרמן שהיו דוגמה טובה למה שהרגישו הישראלים ,עם תחילת

שלנו שהוחבאה במרתף בפולין בתקופת מלחמת העולם השנייה .היא

המשפט ובהמשכו .כתב נתן אלתרמן ,תחת הכותרת 'הסתר פנים' בעיתון

שמעה את ההפגזות וראתה את רבקה והילדים יורדים לשוחות ואוטמים

ָד ַבר ,ב 9-ביוני :1961

אוזניים ,בהתאם להוראות( .אני הייתי רב"ש היישוב והתרוצצתי בין בתי
המושב) המראה בלבל אותה .היא זכרה שבזמן מלחמת העולם כשאנשים

"כולנו ידענו כי מתהלכים בתוכנו אנשים מן העולם ההוא .היינו

ירדו לבורות שהם עצמם חפרו ,היו יורים בהם והם מתו" .מדוע אתם

נתקלים בהם יום יום ברחוב ,במשרדים ,בחנויות ,בשוק ,באסיפות...

נכנסים לבורות?" התרעמה" ,האם אתם רוצים למות?" ההסברים של

אך דומה כי רק במהלכו של משפט נורא זה ,ככל שהוסיפו העדים

רבקה נפלו על אוזניים אטומות" .בורות זה דבר רע ומסוכן!" היא גרסה

לעלות אל דוכן העדויות ,הניצולים נצטרפו בתודעתנו להכרה

והמשיכה לעמוד על שפת השוחה ולצעוק עד שההפגזה נגמרה...

ברורה ...כי הם חלק בלתי יימחה מטיבו וצלמו של העם החי שאנו

אותה שכנה ניאותה בזמן מלחמת המפרץ ,להיכנס לחדר האטום בביתנו.

משתייכים אליו".

הוא לא היה דומה לבור וגם לא למרתף והמלחמה הפחידה אותה ,בעיקר
פחדה מהגז הרעיל .כך ש"זכינו" להכניסה לחדר האטום ולחוות אתה את
החשש מנפילות באזורנו.

אני איני זוכר מה עשיתי כל היום בזמן שהמשפט התנהל ,אבל רבקה זוכרת
שישבתי צמוד למקלט הרדיו והקשבתי בפנים רציניות .היא לא ידעה מה
לעשות ואיך להתייחס ל"חוסר המעש" שלי ,ולהתעלמות שלי מענייניהם
השוטפים של הבית והעבודה ,אבל לבסוף הבינה כרבים אחרים מה באמת

משפט אייכמן
היה זה סמוך ללידה של נעמי .אייכמן ,אחד מראשי הנאצים ומי שהיה
אחראי על כל משלוחי המוות מהונגריה ומשלוחים נוספים מארצות

עברתי שם .לא דיברנו על כך ,אבל היא החלה לקרוא את ספרות השואה
שנפוצה אז ובעיקר את ספרי ק .צטניק ,שעוררו סערה בישראל ובעולם
כולו .לאחר שהסתיים המשפט ואייכמן נתלה ,חזרתי לשגרה ברוכה.

נוספות ,נתפס .בתקופת המשפט שנמשכה חודשים לא מעטים ,הייתי

הנחתי לזיכרונותיי לשקוע בעדינות לתהומות עמוקים וחזרתי לעבוד

צמוד למקלט הרדיו .שמעתי את העדויות הרבות והנהנתי בראשי בכאב.

קשה .תמיד הבטחתי לרבקה כי" :מה שלא יהיה ,הילדים שלנו לא יסבלו

הכרתי את הסיפורים ,כמו כל ניצולי המחנות ,אבל הישראלים לא הכירו.

מרעב .אני תמיד אדאג לאוכל בבית ".וב"ה עמדתי בהבטחתי.
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סיפורי ָּפרוֹת
בשלב מסוים בחיי נעשיתי רפתן .אם היו אומרים לי בגיל  14שיום אחד

לא רואה כלום ".הבטנו לעברה ולא הבחנו בדבר ,אולם הוא צדק .היא
הייתה עיוורת .אהבתי אותה וניסיתי לעזור לה ככל יכולתי ,והיא גדלה

אחלוב פרות ואעזור בהמלטות ,הייתי צוחק .אני? פרות? מה פתאום?!

והתפתחה והייתי גאה ביכולת שלה להסתגל ולהתמודד .זוכר אני איך

אבל החיים כידוע ,מפתיעים ושביל חיי הוביל אותי למושב ומכאן קצרה

בכל פעם שהגעתי עם הטרקטור והיא שמעה את רחש המנוע ,היא הייתה

הדרך עד לרפתנות .ידעתי שיעקב ,חתני ,עשוי להצטרף אליי לעבודה וזה

מזנקת קדימה ורצה אל עמדת האוכל .ככה ,בלי לראות דבר! היא ידעה גם

הקל עליי להתחיל .לא היה קל .שלושה היו לצדי ,כל אחד בתקופה אחרת

לנווט עצמה לעבר עמדת החליבה ורק לפעמים נזקקה לעזרתי .כשבגרה

– יעקב ,חתני ,חברי חיים ֵפ ֶרנְ ץ ז"ל ובהמשך -נתן ,חתני ,ז"ל.

היא הפכה לאם ואני הייתי שותף לשמחתה!

וכמו בכל מושב גם אצלנו היו גניבות של עגלים צעירים או פרות
מבכירות 20והיו מחלות שונות ומשונות ,ווטרינר אחד נחמד מגדרה שאהב
את המקצוע ולצערי נהרג בתאונת שיט באחד ממפלי אפריקה .לאחר

החייאה

מותו היו במושב ווטרינרים נוספים ,אבל איש מהם לא היה מקצועי
ואכפתי כמוהו .והייתה ניירת רבה לסדר .רבקה קיבלה על עצמה לטפל
בה וקשיי בירוקרטיה היו לרוב ...אבל אהבתי כל רגע .כמעט.

באחת ההמלטות שבהן נכחנו נולד עגל מת .רבקה ,אחות במקצועה,
ונעמי בתנו ,בעלת נפש של מיילדת כבר אז ,החליטו לנסות לבצע בעגל
לפה .המחזה
מפה ֶּ
עיסוי לב והחייאה .רבקה התיישבה והנשימה אותו ֶּ
היה סוריאליסטי למדי" .המאבק על חייו של עגל צעיר" – הייתה הכותרת

פרה עיוורת
איני מתכוון למשחק שכולכם מכירים .באחד הימים הגיע הווטרינר

לתמונה המצחיקה ,...למרות שלא היה ברור שהניסיון יצליח ,הן עשו את
הבלתי ייאמן.

המסור והחביב לביקור שיגרתי .הוא התבונן בריכוז בעגלה צעירה
שנולדה זמן קצר קודם לכן ולחש לעצמו" :היא עיוורת ,העגלה הזו .היא

העגל חזר לחיים והחל לנשום בכוחות עצמו וכולנו צחקנו ואפילו הזלנו
דמעת התרגשות .העגל גדל והתפתח ולא ידע מאומה על נס תחיית

* 20פרה מבכירה – עגלה לפני המלטה ראשונה .אין לה עדיין חלב ולכן היא נוחה
לגניבה (אין צורך לדאוג לחליבתה).

המתים שנעשה בו .בגיל עשרה חודשים נפרדנו ממנו לשלום כשמכרנו
אותו ככל עגל אחר.
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לפני סיום

סיום תקופת הרפתנות
בשלב מסוים של חיי זה קרה .הרגשתי שאפסו כוחותיי לנהל את הרפת

אני יושב בסלון ביתי .השדות נפרשים מסביב ומזכירים לי ימים אחרים,

על כל מורכבותה .אמנם אהבתי את העבודה .אהבתי את הפרות החמימות

ימים שבהם לא היו לנו כבישים ומדרכות ולא בתים יפים וכיכרות .ימים

והשלוות ,שמעולם לא התלוננו ולא התרגזו עליי...

שהשדות היו מעובדים בעזרת כלי עבודה פשוטים ,הדרכים היו מלאות

אולם גילי המתבגר ,בעיות לב שצצו פתאום והחלטה שרירותית של

בוץ והשמחה הייתה פשוטה ואמתית.

המשרד לאיכות הסביבה שדרשה השקעה של מיליונים בענף ,מיליונים

עברתי הרבה בחיי .לוּ הייתי יכול למחוק מזיכרוני את תקופת המחנות

שלא עמדו לרשותי הם שהביאו אותי להחלטה לפרוש מהרפתנות ולמכור

הייתי שמח .לוּ יכולתי להחזיר לחיים את כל משפחתי האהובה ,לא היה

את המשק .בדיוק באותה עת הוחלט במושב על הרחבה ויכולנו להתחיל

מאושר ממני ,אבל אלו הם חיי ואין לי שליטה עליהם ,ולו ליום אחד.

לחשוב ברצינות על בניית וילה יפה ונוחה על משבצת קטנה ,בלא דאגות

השתדלתי לחיות טוב .לסגור את הכאב בתוך קופסה אטומה ולא להציץ

של משק ושל שטחים לעיבוד .נכנסנו להרפתקה מיוחדת של בנייה.

לתוכה .אני חושב שהצלחתי למדי ,עד שהגיע דור הנכדים ואתו הגיעו

למדתי דברים רבים ונהניתי לבוא כמה פעמים ביום לשטח ולראות את

השאלות .שאלות שנגעו בדיוק לאותה תקופה שרציתי רק לשכוח.

ההתקדמות .ב"ה הבנייה הסתיימה בהצלחה וכיום אנחנו חיים ברחבות
ונהנים מפרי עמלנו.

כעת ,כשיצא לדרך פרויקט התיעוד שראש המועצה  -אלי אסקוזידו יזם,
אני יושב וכותב את זיכרונותיי למענכם ,נכדיי וניניי האהובים .אני מבין
כעת שאל לי להגן עליכם מפני הרוע והסבל שעברתי .עליכם לדעת הכל
ולהעביר הלאה לילדיכם ולדורות הבאים .אסור שעם ישראל יישכח את
השואה .לא קל לי לשבת ולהיזכר ,להעלות את תמונות חיי השמחות
מילדותי ולהרגיש שוב את החסר .קשה מאוד להיזכר ברוע האנושי
שהתגלה לי בבירקנאו ובמחנות האחרים שבהם הייתי וסבלתי ,ובכל זאת
אני עושה זאת למענכם.
אני מניח שגם ילדיי שלמדו לעקוף את מוקשי הזיכרונות יקבלו כמה
תשובות לדברים שסיקרנו או הטרידו אותם בילדותם .אני מניח שסוף סוף

171

172

כי אשב בחושך ה' אור לי

םויס ינפל

יבינו מדוע התעקשתי על כל פירור לחם .מדוע לא הסכמתי שתתייחסו

אני מודה לכם על שאתם מתעניינים בקורות חיי .אני מקווה שתיקחו

בזלזול לאוכל ,גם אם הוא תפל או אינו טרי במיוחד .לא יכולתי לנהוג

אתכם צידה לדרך מניסיוני ומסיפוריי ושתשכילו לעשות בהם שימוש

אחרת ,גם לו רציתי .הכמיהה ללחם כסמל החיים הייתה ונותרה בי עד

ולהעביר אותם הלאה .אני מקווה שתצליחו להעריך גם את העובדה שיש

עצם היום הזה .אני מאמין שצאצאיי יבינו מדוע משאלתי הכמוסה היא

לכם מדינה יהודית חזקה ואיתנה ושתתרמו כל אחד בדרכו כדי להפוך

שלא יידעו רדיפות ,לעולם.

אותה לטובה יותר ומאוחדת ,למדינת כל היהודים באשר הם.

אני מביט אחורה ורואה אתכם – ילדיי ,קטנים ומתוקים ונזכר ברגעי

מיקי פרידמן

אושר רבים שחווינו יחד .אני מביט קדימה בהשתאות .כמה גדלתם ,כמה
הספקתם ואיזו משפחה גדולה ויפה נתתם לנו! אולי לא אמרתי לכם זאת,
אבל חשוב לי שתדעו – אתם תמצית חיי .שני חלומות גדולים היו לי –
להקים משפחה ולזכות לחיות בישראל .וב"ה ,זכיתי .מימשתי את שני
חלומותיי שאינם מובנים מאליהם .הקמתי משפחה ,מחורבות משפחתי,
ואני חי בישראל ואיני צריך לחשוש להדליק חנוכייה בחלון או להתנצל
על אמונתי .אני שמח שאתם הולכים בדרך העולה מעלה ,כל אחד בנתיב
שבחר לעצמו ואני סמוך ובטוח שכולכם תהיו אנשים טובים וישרי דרך,
יראי שמים ואוהבי הבריות ,כמו הדור שלא זכיתם להכירו ,הדור הנעלם,
שאפילו תמונות כמעט ולא השאיר עבורכם ,בעל כורחו.
אני מקווה לחיות עוד שנים יפות מתוך בריאות וליהנות מכם ,ביחד עם
רבקה אשתי ואמכם שנישאה לי בלי לדעת מה עבר עליי ומה תהיינה
ההשלכות של אותם אירועים על חיי הנישואים שלנו .היא יודעת טוב יותר
מכולכם כמה לילות סבלתי מסיוטי שינה ,כמה פעמים התעוררתי שטוף
זיעה ומבוהל והיא ,צעירה וחסרת ניסיון ניסתה להרגיע ולנחם ואפילו בלי
לדעת על מה( .אמנם אני ממשיך בכך גם היום ,רק שהיא כבר התרגלה)...

הערה :דברי הסיום של מיקי נכתבו כשלושה חודשים לפני פטירתו.
יהי זכרו ברוך
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...דועו תודות

תודות ועוד...

עתה סגורים על מנעול ובריח; שעמד בגבורה מול הזיכרונות שהציפו
אותו שעה שסיפר לי את סיפורו והתמודד בהצלחה עם שאלות לא קלות

ברצוני להודות לבורא עולם על מתנת הכתיבה שהעניק לי ועל פרויקט
התיעוד שזכיתי להשתתף בו – תיעוד סיפוריהם של ניצולי השואה.
תודות נוספות :לאלי אסקוזידו ,ראש המועצה – על מסירותו הרבה למען

שהפניתי אליו .בשיחות אתו גיליתי אדם עדין ורגיש שיודע להסתיר הכל
מאחורי חזות שקטה ורצינית – אדם טוב שהצליח לקום מתוך הריסות
חייו בהיותו נער ולהביט קדימה במבט מלא תקווה .יהודי אמתי וגאה.

הניצולים המתגוררים במועצה.
לחיה הרשקוביץ ,מנהלת פרויקטים מנהלתיים שעומדת בראש הפרויקט

תודה,

ועושה זאת בחן רב.

ורדית

ליסכה אברג'יל ,ראש מחלקת הרווחה ,על כך שהיא מייחסת חשיבות
לקידום הפרויקט ועושה הכול ברצינות ובשמחה.
לאילה ליבוביץ ,עורכת לשון במקצועה ,שבחנה את הספר אות אחר
אות ,מתוך תשומת לב ומתוך כבוד למילה הכתובה ולכותבת ומתוך רצון
לייפות ,להדגיש ולהבהיר את הסיפור כולו .התוצאה היפה – פרי מאמציה
וכשרונה.
למשפחתי ש"נאלצת" לשמוע סיפורי שואה מבוקר ועד ליל ולחיות אתי
את הדמויות השונות.
לבני משפחתו של מיקי שקראו בשקיקה את הסיפורים ,עודדו אותי
להמשיך ונתנו למיקי כוחות לספר את סיפור חייו ,סיפור שעד כה לא
הכירו.
לרבקה ,אשתו של מיקי ,שישבה ,הקשיבה ,תמכה רגשית והתמסרה כולה
להצלחת הפרויקט.
ואחרון חביב – למיקי פרידמן שנתן לי להציץ לתוך פרקי חייו שהיו עד
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יתחפשמ ץע

עץ משפחתי
משפחת צבי אלימלך (מיקי) פרידמן

דב ודורית פרידמן :איתי | רועי | ניר

אלישבע ושמואל קוגל
חנה ויהושוע מילנר :רחלי ואברהם כהן | מרים (מירי) ולביא פרידמן |
תמר (תמי) | יצחק אייזיק

אחים של צבי אלימלך שניספו בשואה:
הינדו(אילה) ,רבקה ,גיטל ,אפריים ,אהרון ,שרה.

ילדיהם:
אילה זהבה ושמואל לרנר :אליעזר (אלי) וסמדר (אברמוביץ') לרנר |
אביה ובת אל (משיח) לרנר .אליה | אביטל
טובה ופנחס (פיני) רחמני :אבישג ואיתן בוצר .תגיל ,יפתח | אביעד
ואילת (פלאם) רחמני .נדב | מוריה | אושרית
שרה ויעקב אורבך :אילה ובנימין (בני) ויזל .הדר משה ,ליבי ,נעמי | אורי
ורעות (פיינגולד) אורבך .דוד ,שחר נתן | רחל ואריאל מלכה | אוהד
נעמי ושמואל אייזנבך ,נתן מלק ז"ל :רחל ומיכאל פטמן .ישראל ,שולמית

נחמה ,נתן נטע | זאבי ורחלי (שיינפלד) מלק .טליה ,תהל | יעלי ומשה פרידמן.
יעקב ,נתן יחיאל | ישראל |
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תמונות

תמונות ששרדו מהעבר  -משפחתו של מיקי

סבא וסבתא גלבמן עם שני נכדים .עומדות אמא ואחותה
הוריו של מיקי בצעירותם

אבא ,אמא ,סבתא גלבמן ,דודה
פאני ,דוד איצו (מימין לשמאל)

אבי (עומד) עם חברים בסעליש ,טרם המלחמה

179

180

כי אשב בחושך ה' אור לי

תמונות

תמונות ששרדו מהעבר  -משפחתה של רבקה

עדות מהתופת-
אביו של מיקי לפני רציחתו

משפחת לוי בהרכב כמעט מלא  -גרמניה (רבקה הילדה הקטנה)
אבא לפני מותו -אושוויץ

צילום של רבקה -גרמניה
(לדרישת הגרמנים  -האוזן גלויה)

רבקה ,תל אביב

מסמך עם פרטיו של אבי,
אחרי העברתו מבוכונוואלד
לאושוויץ
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תמונות

התאוששות בשווייץ

מלון צנטרל בו שהינו באנגלברג,
שווייץ

העלייה ארצה

הדובים של ברן

הדובים של ברן

תעודת עליה  -מיקי

מכתב הפרידה מהכומר

תעודת הזהות מטעם אונרא
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תמונות

לבנות ולהיבנות

מיקי עובד בגן הירק ,בין כפר סבא למגדיאל

עולים חדשים בחולות הארץ
(מיקי מימין )

חלוצים בבניית הארץ
(מיקי משמאל)

החזון איש בשדות נתיבה (מיקי עומד לימינו
בחולצה לבנה ומשקפיים)

בניית חדר האוכל -נתיבה
(מיקי עומד למעלה)
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תמונות

החתונה  -שדות נתיבה

רבקה מוּ בלת לחופה

מסע אל העבר

מיקי ,על רקע בית הכנסת
בסעליש

בית הספר בסעליש

תמונת החתונה -מיקי ורבקה

מיקי מובל לחופה
הרחוב שהפך לגטו בסעליש
יום אחרי החתונה
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תמונות

תמונות משפחתיות

בחצר הבית של סבא ,ליד הבאר
חוגגים יום נישואין

בירקנאו ,ליד פסי הרכבת
במפגש עם פרחיה ובעלה
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מיקי מברך את נכדתו מירי

תמונות

מיקי בעבודה עם נכדו אביעד

מנוחת העמל בחצר המשק

משפחת פרידמן .עומדים (מימין) חנה ,טובה ,איילה ,שרה ודוב .יושבים-
אלישבע ,רבקה ,מיקי ,נעמי

בעלייה לתורה של ניר לרגל בר-המצווה
"הנקמה היהודית" :שלושה דורות מניחים תפילין
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המשפחה המורחבת

כל משפחת פרידמן  -שמחת חתונתה של נעמי
(מימין) פיני ,טובה ,חנה ,יהושע ,שמואל ק .שמואל א .נעמי ,מיקי,
רבקה ,דורית ,דוב ,שרה ,יעקב ,שמואל ל .איילה ואלישבע

