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סיפור חייה של זהבה שוורץ )וייץ( 

כתיבה: נכדתה הדסה צ'ולק



45 ומחדרים אימה

"בזכירה – סוד הגאולה" )הבעש"ט(

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

הספר הינו חלק מפרויקט תיעוד זיכרונותיהם של ניצולי השואה,

הגרים בתחומי המועצה, למען לא ישכחו בדורות הבאים.

ולכלל  הניצולים  משפחות  לבני  הספרים  של  הרבה  לחשיבות  מעבר 

ומצבה  אנדרטה  מעין  אחד  מצד  מהווים  אלו  זיכרונות  ספרי  התושבים, 

יהדות  את  מחדש  מחיים  הם  שני  ומצד  הי"ד,  הנספים  מיליוני  לששת 

אירופה המפוארת, של טרום השואה.

אלי אסקוזידו           חיה הרשקוביץ  

ראש המועצה                   מנהלת הפרויקט  

תודותיי העמוקות לראש המועצה האזורית נחל שורק, מר אלי אסקוזידו, 

לגב' חיה הרשקוביץ, מנהלת הפרוייקט ולכל המסייעים במלאכה.
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1011 ימי ילדותיומחדרים אימה

"מחוץ תשכל חרב
ומחדרים אימה"

)דברים לב, כה(

ימי ילדותי

ואז'יצה  בשם  גדול  בכפר  שבפולין,  בגליציה   1931 בשנת  נולדתי 

)WARZYCE(, להוריי היקרים, ר' אלעזר פינחס וויץ ומרת הינדה לבית 

ֶשרמר הי"ד.

להוריי היו שתי בנות, אחותי אסתר הי"ד, שהייתה מבוגרת ממני בשלוש 

שנים, ואני, גולדה )גניה(.

 .)JASLO( עד שנת 1936 התגוררנו בוואז'יצה, ואחר כך עברנו לעיר יאסלו

מרבית זיכרונות ילדותי הם משם.

לפני  מנתה   – שבפולין  קראקוב  במחוז  גליציה,  במרכז  עיר   – יאסלו 

המלחמה כחמישה עשר אלף תושבים, ביניהם כאלפיים יהודים.

שמונה  בן  ויפה  גדול  בית  לנו  היה  אמידה.  משפחה  נחשבה  משפחתנו 

 KAZIMIERZA WIEL( ִוילֶקגוֹ  ָקִז'ימֵיָז'ה   – המרכזי  ברחוב  חדרים 

KIEGO(. דירתנו הייתה בחזית, והשקיפה על הרחוב הראשי. חלק הבית 

שפנה לכיוון החצר היה מושכר למשפחת הולנדר, משפחה שהפעילה שם 

בית חרושת למברשות ולמטאטאים. בקדמת הבית הייתה חנות למכירת 

ביצים – מקור פרנסת משפחתנו, ואבא היה עסוק בה רוב שעות היום. 

את הביצים קנה מגויי האזור, חלקן שיווק לחו"ל ואת השאר מכר במקום. 

אני זוכרת את הארגזים הרבים המלאים ביצים עומדים מוכנים למשלוח, 

ו"שיקצעס" בודקות בפנס רב עוצמה ביצה-ביצה, שלא  בעיקר להולנד, 

תהיה בניהן ביצה סדוקה או מקולקלת.

 ***
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משפחת אבי הי"ד

 ,)FRYSZTAK( סבי מצד אבא היה ר' ישעיה וויץ ז"ל, הוא היה מפריסטיק

עיירה קטנה שכמעט כל תושביה היו יהודים חרדים ויראי שמים, והנשים 

היו צנועות וחסודות. מעיירה זו יצאו רבנים גדולים. 

סבתי עטא הייתה אשתו השלישית של סבי, לאחר שנפטרו שתי נשותיו 

הראשונות, ועד כמה שאני זוכרת, נותרו שתי בנות מנישואיו הקודמים. 

נפתלי  רבי  האדמו"ר  של  מצאצאיו  צנועה,  אישה  הייתה  עטא  סבתא 

מרופשיץ זצוק"ל. לפני נישואיה התגוררה עם משפחתה ברופשיץ.

סבי וסבתי התגוררו בכפר ואז'יצה )WARZYCE( שבו גרו כמה משפחות 

יהודיות. 

לסבא ולסבתא נולדו שישה ילדים: מנדל, פרל )מרגלית(, אבי – אלעזר 

פינחס, מירל, הרשל ומשה.

הקודמות,  מנשותיו  סבא  של  בבנותיו  ובאהבה  במסירות  טיפלה  סבתא 

לפני  עוד  לאמריקה  נסעו  הבנות  על שמה(.  קרויה  )שאני  וגולדה  נעכע 

מלחמת העולם הראשונה. אני זוכרת את סבתא עטא רק סמוך לפטירתה, 

כששכבה על ערש דווי, מוקפת במניין יהודים יראי שמים שאמרו תהילים 

במשך יומיים תמימים עד ליציאת נשמתה.

)טונקה(  טילה  את  נשא  וויץ,  וסבתא  סבא  של  הראשון  בנם  מנדל,  דוד 

להם:  נולדו  ילדים  חמישה   .)BZOSTEK( בז'וסטק  מהעיירה  קורנפלד 

שרה )סלושה(, ישעיה, מקס, מניה ורוז'ה.

דוד מנדל היה סוחר בקר. הוא ומשפחתו התגורר בואז'יצה. בניו ישעיה 

מלמד,  הוריהם  שכרו  יותר  ומאוחר  יאסלו,  בעיר  בחיידר  למדו  ומקס 

שהגיע לכפר, ולימד אותם תורה ודעת. זוכרת אני עד היום את המלמד – 

רבה פישל, ואת השיר ששרנו לו: "רבה פיש, געלט אויפין פיש" )כסף על 

השולחן(. שרה למדה מקצוע, ומניה ורוז'ה למדו בבית הספר. 

וויץ, הייתה אישה אמידה אך  וסבתא  דודה פרל, הבת השנייה של סבא 

צנועה מאד. היא נישאה לישעיה וויץ בן דודה.

ילדים לא היו להם. הם התגוררו בוואז'יצה והתפרנסו מחנות גדולה של 

בדים, בה נהגו כל אנשי האצולה לערוך את קניותיהם, ומחנות לסיגריות 

גדולה  דירה  ולטבק. 

שתי  בעלת  ביאסלו, 

מקור  הייתה  קומות, 

בעבורם,  נוסף  הכנסה 

אותה  שהשכירו  לאחר 

לאנשים שונים. 

טיפלה  פרל  הדודה 

לעת  בהוריה  במסירות 

שסבא  לאחר  זקנתם. 

נפטר, התגוררה סבתא 

שנים  במשך  עטא 

סעדה  והדודה  בביתה, 

ביתה של הדודה פרל ביאסלואותה ללא ליאות.
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אבי, ר' אלעזר פינחס וויץ הי"ד, היה ילדם השלישי של סבא וסבתא וויץ. 

ונולדו להם שתי בנות,  אבא התחתן עם אמא, מרת הינדה לבית שרמר, 

אחותי אסתר ואני. 

אבא היה אדם טוב לב באופן מיוחד. שמו התפרסם כאדם בעל חסד. תמיד 

ועניו, מעולם לא התבלט,  ונזקקים. היה אדם צנוע  התלוו אליו אורחים 

ועבד קשה לפרנסת משפחתו.

לגור  עברנו  חמש,  בת  כשהייתי  בוואז'יצה.  משפחתנו  התגוררה  כאמור, 

.)JASLO( בעיר יאסלו

לאחר  לאמריקה  היגרה   – מירל  דודה   – וסבתי  סבי  של  הרביעית  בתם 

מלחמת העולם הראשונה, שם נישאה לאדם בשם גולדברג, ונולדה להם 

בת בשם גולדי.

הבן החמישי, הרשל, היה בחור יפה תואר ומוכשר מאד. במלחמת העולם 

הראשונה שירת הרשל בצבא הפולני, נפגע ולקה בשיתוק. השיתוק גרם 

לו  שגרמו  חמורות,  ולהתקפות  וברגליו  בידיו  חזקות  לרעידות  להרשל 

לצעוק במשך שעות ארוכות. דודה פרל טיפלה במסירות באחיה למעלה 

מעשרים שנה, ודאגה לכל צרכיו. 

לחנות  מהבית  כניסה  כניסות,  שתי  היו  פרל  הדודה  של  הבדים  לחנות 

לקונה  ומחשבת  בחנות,  מוכרת  הייתה  הדודה  מהרחוב.  נוספת  וכניסה 

בקול את מחיר הקנייה. כשהייתה מתקשה בחישובים, הייתה קוראת לדוד 

הרשל, שישב בבית פנימה, והלה היה מחשב במהירות את הנדרש.

עקב מצב בריאותו של אחיה הרשל, לא התגוררה הדודה בדירתה הנוספת 

התחתן  לא  הרשל  בו.  לטפל  שתוכל  כדי  לאחיה,  סמוך  אם  כי  ביאסלו, 

מעולם, ונרצח על ידי הגרמנים ימ"ש. הי"ד.

העולם  מלחמת  לאחר  משה.  היה  וויץ  וסבתא  סבא  של  הזקונים  בן 

הראשונה, היגר משה לאמריקה. הוא נשאר רווק כל ימיו.

נעכע,  הדודה  של  בביתה  באמריקה  התגוררו  מירל  והדודה  משה  הדוד 

אחותם מן האבא.

דודה נעכע נסעה מיד לאחר מלחמת העולם הראשונה לארה"ב, התחתנה 

)מייקל(  בחור בשם מאיר  עם 

פסייק  בעיר  גרו  הם  רודולף. 

ביטוח.  מעסקי  והתפרנסו 

בנם  נולד  רבות  שנים  לאחר 

נשא  ישעיה  )סידני(.  ישעיה 

צ'פלינצקי  לבית  מילדי  את 

ילדים.  שלושה  להם  ונולדו 

עם  ופאולה.  רות  מייקל, 

משפחה זו יש לי קשרים חמים 

וטובים עד היום.

מילדי וישעי' רודולף ב-1966                       *** 
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משפחת אמי הי"ד

סבי מצד אמי, היה ר' מרדכי שרמר. הוא התחתן עם סבתא אסתר )לבית 

הייתה  אסתר  סבתא  של  אמה  צדקנית.  כאישה  ידועה  שהייתה  ברודר( 

ממשפחת רוט.

.)WOYNAROWA( סבא וסבתא שרמר התגוררו בכפר ווינרובה

שלוש בנות נולדו להם: מירל, רבקה ואמי – הינדה.

ברגמן  חיים  עם  התחתנה  באמריקה,  לגור  עברה  מירל,  הראשונה,  הבת 

חנה  ילדים:  שני  להם  ונולדו 

ומרטין.

שנישאה  רבקה,  השנייה,  לבת 

שתי  נולדו  שרמר,  לחיים 

ואסתר.  דבורה  בנות: 

בקריניצה  התגוררה  המשפחה 

)KRINICA(, הסמוכה לבאבוב. 

כל המשפחה נספתה, הי"ד.

הבת השלישית הייתה אמי, מרת 

הינדה. טרם נישואיה של אימא, 

במחלה  אסתר  סבתא  חלתה 

קרובים  חייה  כי  וחשה  ממארת 

אף  לראות  רצתה  היא  לקיצם. 

את אימא נשואה ומאושרת. 

אימא הייתה בת שמונה עשרה, כשהציעו לה שידוך, את אבי, ר' אלעזר 

פינחס וויץ. שנים מספר קודם לכן, הוצע אבא לאחות הגדולה – מירל, אך 

השידוך לא יצא לפועל. כעת, כשעלתה ההצעה שוב על הפרק – הפעם 

עם אמי, מצאו הוריי חן זה בעיני זו והתארסו.

חתנה.  את  לראות  הספיקה  שעוד  סבתא,  נפטרה  האירוסין  לאחר  מיד 

אימא  התחתנה.  ולאחריהם  חודשים,  עשר  אחד  כנהוג,  חיכתה,  אימא 

ואחותה רבקה נהגו לפקוד לעיתים קרובות את קבר אמן בבאבוב.

אהוב  מקום  היווה  הבית  כי  היטב,  אני  זוכרת  מרדכי  סבא  של  ביתו  את 

נסענו  מיאסלו.  נסיעה  שעות  כשלוש  של  במרחק  שכן  הבית  בו.  לבקר 

ברכבת עד סטרוז'ה )STRUZE(, שם המתין לנו סבא עם כרכרה וביחד 

נסענו לכפר ווינרובה.

נהרג  שרמר  זליג  זליג.  אחיו  של  משפחתו  התגוררה  לסבא  בשכנות 

במלחמת העולם הראשונה, ומקום קבורתו לא נודע. בחצר ביתם עמדה 

מצבה לבנה מוכנה ליום שבו יימצא קברו.

בני  החיים של  ביתם שוקק  הינדה.   – ובת אחת  בנים  היו חמישה  לזליג 

דודינו היה אף הוא מקום שבו הרבינו לבקר. בכל פעם שהגענו לסבא, 

רצנו אליהם בשמחה.

מכל ילדיו של זליג שרמר נשאר בחיים רק אהרון, המתגורר בחופית, ליד 

הי"ד.  ימ"ש.  הגרמנים  ידי  על  נרצחו  זליג  של  ילדיו  נתניה. שאר חמשת 

לאהרון שני ילדים – אמירה ושלמה.

אימא )מימין( כשהייתה כלה בת 18, 

אחותה מירל ברגמן ובתה חנה, טרם 

נסיעתם לאמריקה
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ביאסלו

ב-11  אותה,  שעזבתי  ועד  חמש  מגיל  מגוריי  עיר  הייתה  יאסלו  העיר 

באוגוסט 1942, בהיותי בת אחת עשרה, נמלטת מאימת הנאצים ימ"ש.

ברחובנו, רחוב קז'ימיז'ה וילקגו, התגוררו עשר משפחות יהודיות. בצדו 

דודה של  בת  הייתה  וגשל  )גברת  וגשל  גרו משפחות  הרחוב  האחד של 

נוימן  הולנדר,  משפחות  וכן  וויץ,  משפחת   – משפחתנו  קונרייך,  אבא(, 

וברודר.

בצדו השני של הרחוב, התגוררו משפחות בק, וויץ )משפחתה של חברתי 

הטובה רבקה(, משפחת פיש – בעליה של מאפייה כשרה אליה שלחנו את 

הטשולנט בכל ערב שבת, ובסוף הרחוב גרה משפחת גולדברג.

זיכרונות ילדות מתוקים חרוטים בראשי מתקופה זו. ראש משפחת ברודר, 

שבו  חם,  בית  היה  אלינו  הסמוך  ביתם,  אימא.  של  דוד  בן  היה  שמואל, 

הרבינו לבקר ולהתארח.

של  לביתם  אחותי  ואת  אותי  שולחת  אימא  הייתה  קרובות,  לעיתים 

בשמחה,  לשם  רצות  היינו  ואנו  לנוח,  שתוכל  כדי  בשבת,  "הברודרים" 

משתובבות ומשחקות עם שני ילדיהם, לאה )לונקה( ויוסף. 

היינו  לעתים,  צעיר.  ילדון  היה  ויוסף  בשנה,  ממני  צעירה  הייתה  לונקה 

זכור לי כאדם צעיר ומלא  יוצאים לטייל עם אביהם שמואל, שעד היום 

מרץ. למשפחת ברודר הייתה חנות ממתקים, ממנה היינו זוכים להתכבד 

וליהנות מסוכריות ושאר מיני מתיקה, בלי הגבלה.

כשפלשו הגרמנים לפולין, נמלט שמואל עם אחיו פינחס לרוסיה, והשניים 

גויסו לצבא האדום. שניהם שרדו את המלחמה. אשתו של שמואל, שרה, 

בית הורי ביאסלו )צולם בשנות השישים( 

מימין לשמאל: שרה - אשתו של שמואל ברודר, לאה ויוסף - ילדיהם של שרה 

ושמואל, ואמו של שמואל ברודר
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ושני ילדיהם עברו להתגורר בבית הוריה של שרה, ולאחר מכן נרצחו על 

ידי הנאצים ימ"ש.

הלה,  בשם  אלמנה  עם  התחתן  ולאחריהם  האימה,  ימי  את  עבר  שמואל 

ניצולת שואה אף היא. הלה נשארה אחרי המלחמה אישה בודדה וגלמודה. 

בעלה נרצח במלחמה ותינוקה נפטר כשהוא בן ימים ספורים בלבד. שמואל 

והלה התחתנו בפולין, וביחד עלו לארץ ישראל. עם שמואל נפגשתי לאחר 

המלחמה. הוא ואשתו הלה, שהייתה אישה טובת לב ונעימה, היו אורחינו 

הקבועים.

הם  שמידט(.  )לבית  הלה  בשם  אישה  עם  הוא  אף  התחתן  אחיו  פינחס 

לשאול  כיום  )הנשואה  תמר  בתם  להם  נולדה  ושם  ציונה,  בנס  התגוררו 

מור(.

אחותי  אימא,  רבים.  לביקורים  זכתה  האהובה,  דודתי  פרל,  הדודה  אף 

אסתר ואני, נהגנו ללכת בשבתות אחרי הצהריים לבקר את הדודה. היינו 

גוראיוביצ'ה  באזור  ששכנה  הפריץ,  לטירת  שהגענו  עד  במרץ  צועדות 

)GORAJOWICE(. פעמים רבות השליכו עלינו תושבי הטירה אבנים, 

והשמיעו קריאות גנאי לעברנו.

לאחר שעברנו את הטירה היינו צועדות במרץ ובשמחה, שרות בצוותא 

מרש עליז, כשסביבינו שמש זורחת וציפורים מצייצות. עם צאת השבת, 

שבנו לביתנו בעגלה רתומה לסוס. הייתה זו חוויה בלתי נשכחת.

מקום בילוי נוסף היו המטעים של מר ֶדן. מר דן היה יהודי חרדי, חזותו 

מרשימה וזקנו עבות. טוב לב היה, וגומל חסדים לכל. למר דן היו מטעי 

מרוחקת  שהייתה   ,)BLONIE( בלוניה  בשכונת  ואגסים  דובדבנים 

כקילומטר ממרכז יאסלו.

משוחחים  רבים,  יהודים  אלה  למטעים  מתקבצים  היו  הקיץ  בשבתות 

ומקיימים מצוות עונג שבת בצל העצים מניבי הפירות, וטועמים מתכולת 

הסלסילות הגדושות בפירות העונה, בהם כיבד מר דן את אורחיו. פעמים 

העצים  תחת  מתרוצצות  למטעים,  ואימא  אבא  את  מלוות  היינו  רבות 

ומשחקות בכדור במשובה.

אף בית המזיגה של משפחת פלק היה מוקד משיכה לרבים מן היהודים. 

בשבת   .)KOWALOW( קוָבלוֹב  ברחוב  לעיר,  מחוץ  היה  המזיגה  בית 

לאחר אכילת הטשולנט, הגיעו לשם הגברים כדי להתכבד בכוס משקה 

נהגתי  לכאן  אף  לו.  המגיע  את  פלק  למר  לאחר השבת, שילמו  ובבירה. 

להצטרף לאבא וליהנות מהדרך הנעימה.

מר הולנדר, הדייר שלנו, תפס מקום נכבד בהווי החיים המשפחתי. נהגתי 

ובמברשות  במטאטאים  ולהתבונן  החרושת  לבית  רבות  פעמים  להיכנס 

הסרטים  את  מתיר  הולנדר  מר  היה  כיצד  זוכרת  אני  שם.  שהיו  הרבות 

אותם קשרה אימי בצמותיי בערב שבת, ומלגלג עליי "גניה, בסרטים אלו 

קושרים את רגליהן של התרנגולות כשהולכים איתן לשוחט..".

מר הולנדר היה נוהג להציע לי: "אני אצבוט בלחייך עשר פעמים ובתמורה, 

תקבלי כל מטאטא שתרצי!". מר הולנדר היה צובט בלחיי וסופר באיטיות, 

שוב,  לספור  ומתחיל  "מתבלבל",  היה  ולשמונה  לשבע  מגיע  כשהיה  אך 

אימא הייתה מרחמת עליי, מחייכת ומבקשת "עזוב כבר את הילדה..".
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אהבתי מאד לבקר בבית החורשת. היה לי אוסף גדול של מברשות במבחר 

גדלים וסוגים, אוסף שהלך וגדל..

לבית  )פייגה  הולנדר  מר  של  אשתו  נסעה  המלחמה,  פרוץ  לפני  כשנה 

פרנקל מרימנוב( ללדת בקראקוב. טרם הנסיעה, הבטיחה שכאשר תשוב, 

נפטרה  הצער,  למרבה  זיכרונות.  ספר  הבטיחה  לאחותי  בובה.  לי  תביא 

גברת הולנדר בלידתה.

מר הולנדר חזר לבית עם התינוקת, שנקראה על שם אמה – פייגי. )כינינו 

זיכרונות, אותם  גם... בובה יפהפייה וספר  ג'וניה(. הוא הביא עמו  אותה 

הספיקה הגברת הולנדר לקנות בעבורנו טרם מותה.

משפחת הולנדר המשיכה להתגורר בביתנו עם אומנת גויה, שהניקה את 

התינוקת. סבתה, אם-אמה של התינוקת פייגה, הגיעה מדי פעם מרימנוב, 

מקום מגוריה, לבקר את נכדתה היתומה, בת לבתה היחידה ע"ה, ולטפל 

בה. את המפגשים בין הסבתא לילדה ערכו בדירתנו, שכן היה קשה לה, 

לסבתא השכולה, לשהות בדירת בתה.

כשנה לאחר מכן, התחתן מר הולנדר בשנית עם בחורה מגורליץ, בשם 

רוז'ה, כבר פרצה  ילדה בת. כשנולדה התינוקת, שנקראה  לאה. אף היא 

וכך  פולין,  מיהודי  רבים  עם  יחד  לרוסיה  נמלט  הולנדר  ומר  המלחמה 

זכה  גב' הולנדר הצעירה לבדה עם שתי הבנות. מר הולנדר לא  נשארה 

מעולם לראות את בתו השנייה.

גברת הולנדר המשיכה לגור בביתנו עוד כשנה וחצי. אבא ז"ל היה מתנהג 

עם ג'וניה הקטנה כמו שנהג בי. היה מושיב אותה על ברכו האחת ואותי על 

השנייה, ומשתעשע עמנו. אף אמא דאגה במסירות למשפחה האומללה, 

והייתה לגברת הולנדר כאחות לכל דבר.

)דרישת שלום ממשפחה זו קיבלתי לפני שנים מספר, עת עמדנו בכותל 

משוחחות  נשים  שתי  לצידנו  ושמענו  ואני,  דודתי  בת  מניה  המערבי, 

בפולנית. שאלנו אותן לזהותן, והן השיבו שהן מרימנוב. שאלתי אותן אם 

הן הכירו את גברת הולנדר, אישה צעירה שעברה לגור ביאסלו ונפטרה 

שהכירה  וסיפרה  מאד,  התרגשה  הנשים  אחת  בקראקוב.  לידתה  בשעת 

את אמה של הנפטרת. שמה היה ריבצ'ה )רבקה( פרנקל. בעלה היה רב 

חשוב מאד.(

את אשתו השנייה של מר הולנדר, יחד עם בנותיו, רצחו הגרמנים. ה' יקום 

דמם. מר הולנדר עצמו נשאר בחיים. )לאחר המלחמה התחתן שוב והקים 

משפחה. בעלי, עזריאל שיחיה, ביקר אותו בביתו בבלגיה בשנת תשל"ז.(

***

שנה אחת בלבד למדתי בבית הספר, שהיה אחד מתוך ארבעה בתי הספר 

הספר  בתי  ושני  לבנים  מיועדים  היו  הספר  מבתי  שניים  בעירנו.  הגויים 

האחרים – לבנות.

אחותי אסתר למדה בבית הספר הגויי "ידביגה" )JADWIGA(, ואילו אני 

.)KONOPNICKA( "למדתי בבית הספר "קונופניצקה

כהה  חלוק  הספר,  בית  של  האחידה  התלבושת  את  לבשתי  בוקר,  מדי 

היו מסודרים  בו  ילקוטי  את  נטלתי  צחורים.  וכפתורים  לבן  צווארון  עם 
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הייתה מלווה  ויצאתי לדרך עם אחותי אסתר. היא  והמחברות,  הספרים 

אותי לבית הספר שלי, ומשם הייתה ממשיכה לבית הספר שבו למדה.

נוסף על הילקוט, נשאתי גם מזוודונת קטנטנה שבה היו מברשת שיניים, 

שינינו  את  )כן!  קטנה.  ומגבת  השיניים  לצחצוח  מיוחד  ורוד  קשה  סבון 

צחצחנו בבית הספר!(.

הילדות  דת.  שיעורי  גם  היו  הספר  בבית  שנלמדו  השיעורים  מן  חלק 

היהודיות היו יוצאות אז מהכיתה, ולומדות שיעורים ביהדות מפי המורה 

שילד. מר שילד היה מלמד אותנו תורה, ומרתק אותנו בסיפוריו על נח 

והתיבה, על יוסף ואחיו ויתר הפרשיות.

למקום  באות  היינו  בשבוע  פעמיים  יעקב".  "בית  ארגון  גם  היה  בעיר 

הארגון, ולומדות יהדות מפי המדריכה.

מדריכתי, חנה )חנקה( קיפל, הייתה תלמידתה של שרה שנירר ע"ה. עד 

זו  היום חרוטה בזיכרוני המסיבה שנערכה בארגון לכבוד פורים. הייתה 

מסיבה עליזה וססגונית, שבסופה חזרנו הביתה עמוסות במשלוח מנות 

יפהפה ארוז בסרט צהוב גדול. פעם בשבוע למדתי אצל חנה באופן פרטי. 

)לאחר המלחמה, שמעתי שחנה נשארה בחיים(.

איתה  ווייץ,  רבקה  הייתה  הטובה  חברתי  גויות.  חברות  כלל  לי  היו  לא 

ביליתי שעות ארוכות ויפות, וכן חנה )חנקה( קונרייך.

שתיהן נספו במלחמה. הי"ד.

הווי החיים הילדותי והנעים נקטע באיבו לאחר שנת לימודים אחת בלבד, 

עקב פרוץ המלחמה.

פרוץ המלחמה

תקופה קצרה לפני פרוץ המלחמה, הגיעו לאוזנינו שמועות על הפרעות 

להאמין  סירבנו  בתוכם,  ואנו  פולין  יהודי  אך  ימ"ש.  הנאצים  שמחוללים 

ביאסלו, שכן הגרמנים  רבים מגרמניה הסתובבו  הזוועה. פליטים  לגודל 

גירשו מארצם את כל היהודים בעלי המוצא הפולני. יהודי המקום סייעו 

להם ברצון, ואירחו פליטים רבים בביתם.

בביתנו  התארחה  המלחמה,  פרוץ  לפני  מספר  ימים  השבתות,  באחת 

משפחה מגרמניה, וסיפרה על הזוועות שעושים הגרמנים ביהודים. לאחר 

שעלו האורחים על יצועם, שמעתי את אימא אומרת לאבא: "נראה שהם 

מגזימים... הרי לא ייתכן שמשאית תדרוס אנשים ברחוב וכולם ישתקו!".

בווינרובה,  השנתית  בחופשתנו  היינו  ב-1.9.1939,  המלחמה  כשפרצה 

הגענו  ואכן  הביתה,  לשוב  אותנו  זירזה  אימא  מרדכי.  סבא  של  בביתו 

ליאסלו כשבוע לפני שהגרמנים נכנסו לעיר.

רבים  גדולה.  בהלה  פרצה  בעיר  יאסלו.  את  הגרמנים  כבשו  ב-8.9.1939 

מהיהודים ברחו לרוסיה. הם חצו את נהר "סאן" )SUN(, שהיה הגבול בין 

רוסיה לפולין. )שם נערך הסכם ריבנטרופ- מולוטוב המפורסם(.

בנים  ושני  בק  משפחת  משכנינו  בנים  שני  עם  להימלט  חשב  אבא  גם 

ממשפחת ווייץ. הם קבעו לחצות את הסאן בחצות הלילה ולברוח לרוסיה. 

הנעליים  ואת  מיטתו,  ליד  אבא  שהכין  הגדול  התרמיל  את  זוכרת  אני 

הגבוהות שהיו קשורות לתרמיל.
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בארבע לפנות בוקר הגיעו הבחורים, דפקו בחלון וקראו: "פינחס, פינחס". 

את  אשאיר  לא  "לא,  ואמר:  בדעתו  נמלך  ובאימא,  בהם  הביט  קם,  אבא 

משפחתי לבדה". אבא נשאר אתנו, והבחורים חצו את הנהר בלעדיו.

בן אחד ממשפחת ווייץ ובן אחד ממשפחת בק נמלטו לרוסיה ועברו את 

המלחמה בשלום. )על בן משפחת בק ידוע לי, כי בנו משמש כיום כרופא 

ישראל.  בארץ  המלחמה  לאחר  נפגשתי  ווייץ  מנחם  עם  ואילו  באנגליה, 

מן  מכיוון שנמלט  זומר,   – אמו  לשם משפחתה של  את שמו  שינה  הוא 

הצבא הפולני וחשש שיתפסוהו, אם יישאר בשמו המקורי.

במלחמת ששת הימים, נפל בנו של מנחם בקרב, ואני הגעתי להלווייתו. 

לא אשכח את ההלם שתקף אותי בזמן הלוויה, כאשר ראיתי לפתע את 

חנקה, חברתה של   – לאחותו  להפליא  היא דמתה  ווייץ.  מנחם  בתו של 

אחותי אסתר.

הדמיון המפליא החזיר אותי באחת לימים של פרוץ המלחמה, ואני פרצתי 

יכולת  נפרדנו מבלי  מר.  בבכי  הוא  אף  געה  בבכיי,  בבכי. כשראה מנחם 

לעצור את דמעותינו. מאז, לא נפגשנו עוד(.

הגרמנים נכנסו ליאסלו, הצבא הפולני נסוג מיד, וחייליו נפוצו לכל עבר. 

חילקו  הם  לנו.  להרע  הגרמנים  של  בכוונתם  שאין  נראה  היה  תחילה 

הם  כי  מהם  נאכל  לבל  אותנו  שכנעה  אימא  וסוכריות.  שוקולד  לילדים 

אינם כשרים, ועוד אמרו שהגרמנים הרעילו אותם.

טנקים וחיילים רבים הסתובבו בעיר. הגרמנים שהו בעירנו למשך הלילה, 

אך לא הזיקו לאיש. הם השתלטו על בניין העירייה, והעבירו את הפיקוד 

לידי נציגים גרמנים, שיפקחו על העיר.

כפר  לוואז'יצה,  לברוח  והחליט  היא קצרה,  זו  הבין שתקופת חסד  אבא 

מגוריה של דודה פרל. שם חש מוגן יותר. אבא שהה אצל הדודה תקופה 

ממושכת.

לדודה פרל הייתה רפת ובה שני זוגות סוסים, שניזונו מקש שהיה מונח 

בערמות גדולות בחצר. באחד הימים הגיעה לפתע למקום קבוצת גרמנים 

לקחת  לחצר  נכנסו  והחיילים  רעב,  כנראה  היה  הסוס  ועגלה.  סוס  עם 

הוא  התבן.  תחת  למחבוא  ונכנס  מאד  נבהל  זאת,  שראה  אבא,  מספוא. 

חיכה שהגרמנים יסתלקו מהמקום. כשהיה אבא בטוח שאכן הלכו, הציץ 

מהמחבוא. אך אבא טעה, הגרמנים עדיין היו שם. 

כשגילה אבא את פניו הבחינו בו החיילים, התנפלו עליו והיכו אותו מכות 

אותו  והכריחו  דם  זוב  עד  בידיהם  בו  חבטו  בקש,  אותו  גלגלו  הם  רצח. 

להסתובב בכל הכפר. אבא צעד ברחובות כשידיו מורמות, וצעק: "איך בין 

א-פערפלוכטער יודע" – )"אני יהודי מקולל"(. הגרמנים עברו בבתים וציוו 

על הגויים לצאת לרחובות ולהתבונן במחזה הזוועה הזה.

דם, קרא שוב  ושותת  שלוש שעות צעד אבא את צעדת האימים. חבול 

ושוב: "אני יהודי מקולל". רק אז, עזבוהו הגרמנים לנפשו. אחותו, הדודה 

פרל, שהזדעזעה לראותו, רחצה אותו וחבשה את פצעיו. מניה, בת דודתי, 

שראתה אותו בשעת מעשה, אמרה לי לימים: "זה היה מזעזע. הוא היה 

חבול כולו, בגדיו נדבקו לגופו בגלל הדם, וההשפלה הייתה נוראה". אחד 

הגויים החזירו בעגלה לביתנו שביאסלו.
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מר,  בבכי  כולנו  פרצנו  הביתה.  כששב  אבא,  של  מראהו  את  אשכח  לא 

כשראינו את פניו הפצועות, ואת ידיו שהיו מלאות בחתכים גדולים. אבא 

היה פצוע, מושפל ומיואש.

בת דודתה של אימא, ד"ר צוקר, טיפלה באבא ותפרה את חתכיו.

חווינו על בשרנו את המשמעות האיומה  בה  זו הפעם הראשונה  הייתה 

של השלטון הנאצי. האימה השתררה בביתנו. הגרמנים המשיכו להתעלל 

ביהודים. אנשים הוכו ברחובות, נחטפו לעבודות פרך, חנויותיהם ובתיהם 

נשדדו.

)ד"ר צוקר, שטיפלה באבא, הייתה בת דודה שנייה של אימא. היא הגישה 

עזרה לחיילים גרמנים פצועים, וזכתה להוקרה רבה מצד הגרמנים. היא 

לפולין  ושב  לרוסיה  שנמלט  לבעלה  לעזור  תוכל  כך  שבזכות  קיוותה 

אותה  רצחו   – לבעלה  לעזור  ניסיונה  בעקבות  אך  הגרמנים.  בפקודת 

הגרמנים יחד עם שתי בנותיה. ה' יקום דמן(.

 ***

שריפת בית הכנסת ביאסלו

בעקבות שרפת  היה  פולין  יהודי  שאר  בתוך  אותנו  שתקף  הבא  הזעזוע 

קילומטר  שישים  במרחק  שכנה  דינוב   .)DINOW( בדינוב  הכנסת  בית 

מיאסלו. 

שבעים  אספו  ימ"ש  הגרמנים 

בבית  אותם  נעלו  דינוב,  מיהודי 

בית  את  והעלו  המרכזי,  הכנסת 

הכנסת באש על מתפלליו.

השמועה על שרפת בית הכנסת 

את  והניאה  ליאסלו,  הגיעה 

בבית  מלהתפלל  היהודים 

של  הגדול  הכנסת  בית  הכנסת. 

בזכות  דבר  לשם  היה  יאסלו 

הכנסת  בית  ליד  והדרו.  גודלו 

בית  המקווה,  השטיבלאך,  שכנו 

השחיטה ומגורי הגבאי.

אבא התפלל בדרך כלל באחד השטיבלאך, אך בתקופה זו, התפלל בבית 

הכנסת. )אחד היהודים, שטיין שמו, היה חייב לאבא סכום כסף גדול, אך 

הוא פשט את הרגל והיגר לאמריקה. כתשלום מזערי מחובו, השאיר לאבא 

את מקומו בבית הכנסת הגדול(. לאחר שנכנסו הגרמנים לעיר, נמנע אבא 

– כיתר המתפללים – מלהגיע לבית הכנסת.

בית הכנסת ביאסלו
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תקופת הימים הנוראים ממשמשת ובאה. אבא החליט לעשות את תפילות 

יהיה  לא  בוואז'יצה, משום שחשש שבלעדיו  ויום הכיפורים  ראש השנה 

מניין במקום. בינתיים, התקינה אימא מקום מסתור למתפללים באזורינו 

בבית החרושת של מר הולנדר )שהיה כבר ברוסיה(.

שבביתנו  במחבוא  יהודים  התכנסו   1939 שנת  של  השנה  בראש  ואכן, 

כדי  ברחוב  אימא  הסתובבה  התפילות  בזמן  החג.  תפילות  את  והתפללו 

להזהיר את המתפללים מפני הגרמנים שעלולים לבוא.

בליל ראש השנה עמדתי במרפסת הבית, כשלפתע ראיתי עשן מתפשט 

מכיוון בית הכנסת, ולהבות ענקיות מיתמרות לשמים. אימא נרעדה "די 

שול ברענט, די שול ברענט" )בית הכנסת בוער!(. אימא התחילה לבכות. 

הבטנו בעשן הסמיך. לא יכולנו לקלוט זאת. בית הכנסת האהוב והמפואר 

שלנו עולה באש!

זה מעשה חבלה",  "היה  אליה.  והגרמנים הכחישו קשר  כובתה,  השרפה 

טענו, והוסיפו "אתם רשאים להתפלל בבית הכנסת ביום כיפור".

בבית  להתפלל  הפעם  גם  חששו  יאסלו  יהודי  הגיע.  הכיפורים  יום 

הכנסת הגדול, כך נשאר המקום ריק ושומם. חלק מן היהודים התפללו 

בבתיהם, וגם במקום המחבוא בבית החרושת שלנו נשמעה תפילתם של 

המסתתרים: "מי בקצו ומי לא בקצו..."

הם  מאד.  זעמו  ממתפללים,  ריק  הגדול  הכנסת  שבית  הגרמנים  כשראו 

לקחו את גבאי בית הכנסת ועוד שלושה מראשי הקהילה, הכניסו אותם 

בעל כורחם לבית הכנסת ואז הציתו אותו. בית הכנסת התלקח במהירות, 

ה'  היום הקדוש.  בעיצומו של  עלו בסערה השמימה  וארבעת הקדושים 

יקום דמם.

בזה  לא אשכח את קולות האש האיומה שנשמעו כמו פיצוצים רצופים 

אחר זה. מעולם לא ראיתי אש נוראה שכזו.

תקפו  וייאוש  אונים  חוסר  לב.  וקורע  מר  בכי  ובכתה  בבית  ישבה  אימא 

אותנו למראה הזוועה.

המכות המשיכו לנחות בזו אחר זו. חנויות רבות של יהודים הוחרמו. אחת 

זו חנות נברשות  החנויות הייתה שייכת לאחותו של מר הולנדר. הייתה 

בכיכר העיר. הגרמנים פרצו לחנות, והכריחו את בעלת החנות לומר בבית 

של מי מתושבי העיר מצויה הנברשת היפה ביותר. בביתנו הייתה תלויה 

נברשת קריסטל יפהפייה. אחותו של מר הולנדר נשברה, וסיפרה אודותיה 

לגרמנים. אנשי הגסטאפו, לבושים במדים צהובים, פרצו לביתנו, הסירו 

את הנברשת, ובלי לומר מילה – נטלו אותה עמם.

בית הכנסת ביאסלו אחרי השרפה ביום כיפור 1939



3233 פרוץ המלחמהומחדרים אימה

את  לבשה  הנברשת,  עם  הגרמנים  כשיצאו  אך  כלל,  התנגדה  לא  אימא 

מעילה השחור ועקבה אחריהם כדי לראות להיכן לוקחים אותה. "לאחר 

המלחמה, אבוא לכאן ואחזיר את הנברשת לביתנו", אמרה בנחישות.

ראינו  שכבר  לאחר  אף  תמימותנו.  מגודל  נדהמת  אני  לאחור,  במבט 

והרגשנו את נחת זרועם של הגרמנים, עדיין האמנו שיום יבוא והכול יחזור 

ויהיה כשהיה.

 ***

נלקח,  הולנדר  מר  של  החרושת  בית  ראשינו.  על  ניתכת  חדשה  מכה 

להתגורר  נכנסה  הולנדר  משפחת  במקום  מחלבה.  הוקמה  ובמקומו 

מר  היה  שמו  גרמני.  ממוצא  גוי  "פולקסדויטשר"–  של  משפחה  בביתנו 

אדמצ'בסקי. אימא הייתה איתו ביחסים טובים.

מר אדמצ'בסקי הפעיל את המחלבה ונתן לנו פעמים רבות מוצרי חלב. 

זוג  והכניסו לתוכו  נוסף מדירתנו  פינו חדר  תקופה מסוימת לאחר מכן, 

נוסף של "פולקסדויטשר".

לאבא:  בחדר  שהתגורר  הפולקסדויטשר  אמר   ,1939 שבסוף  זוכרת  אני 

"ווייץ, תברח אתה ואשתך. היטלר מתכוון להרוג את כל היהודים". אמא 

לחשה: "נו, ודאי שיאמר כך, הוא רוצה את כל הדירה..."

היהודים.  ה"יודנראט"– מועצת  ידי הגרמנים  על  נתמנה  באותה תקופה, 

לפני  אימא.  רחוק של  גולדשטיין, קרוב משפחה  יעקב  מר  בראשו עמד 

המלחמה, היה מר גולדשטיין בעל חנות חרסינה ובין ראשי ה"קומיטט" – 

הוועד היהודי )ארגון חסד יהודי, שפעל כמעט בכל רחבי פולין(. היודנראט 

דאג מאד לעניים, לפליטים ולחולים.

גם המשטרה היהודית נתמנתה על ידי הגרמנים.

ביתנו הגדול והיפה משך את תשומת ליבם של אנשי הגסטאפו, והם הורו 

היודנראט,  ראש  גולדשטיין,  למר  מיהרה  אימא  הדירה.  את  לעזוב  לנו 

בעקבות  להישאר.  לנו  יורשה  הבית  במרתף  שלפחות  בפניו  התחננה 

הבקשה, עברנו להתגורר במרתף הבית, שהיה גם הוא גדול ומרווח, בעל 

כניסה נפרדת.

את הזוג ששהה בחדר – הוציאו, ולביתנו הגיעה משפחה גרמנית שלישית.

יותר, הורשו להישאר עדיין בבתיהן.  היו בתים פשוטים  חברותיי, שלהן 

בתמימותי, רצתי לכל חברותיי וספרתי להן בשמחה שאנו עוברים לגור 

במרתף, על שבעת חדרים הגדולים... 

 ***

במרתף

היו  שהוריי  משערת  אני   .1941 שנת  עד  משנה,  למעלה  גרנו  במרתף 

מוטרדים ומודאגים, אך אני כילדה קטנה הייתי עדיין חופשייה מדאגות.

גויה,  החיים השתנו לחלוטין. הפסקנו ללמוד בבית הספר. אימא שכרה 

שתלמד אותנו מעט בשעות הבוקר. האוכל לא היה בשפע, ואימא הרבתה 

לבכות.

הגרמנים הטילו גזירות קשות על היהודים.

שברשותם  הפרוות  כל  את  להעביר  היהודים  נצטוו   ,1940 בתחילת 

מתיקיהם  המשובחים,  ממעיליהם  נפרדו  ונשים  גברים  הגרמנים.  לידי 
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המקושטים בפרוות ומחפצים נוספים רבים. רכוש זה הגיע לידי הנאצים, 

רכוש שלא ישוב לעולם לבעליו.

מדי פעם הוטל "עוצר" על היהודים. היציאה מן הבתים נאסרה משמונה 

בערב ועד שש בבוקר, וכל מי שהפר את הגזירה, עונשו היה מוות. בפקודת 

הגרמנים נצטוו היהודים להעביר את כל כלי הכסף והזהב שברשותם לידי 

הגרמנים. יהודים רבים החביאו חלק מן הרכוש על מנת להצילו מידיהם. 

ביניהם הייתה משפחתו של אבא, בוואז'יצה.

פמוטים,  פרל  והדודה  מנדל  דוד  אבא,  הטמינו  גדול  ברזל  ארגז  בתוך 

גביעים, חנוכיית כסף ועוד. באמצע הלילה, כרו בור עמוק מאד וקברו בו 

את הארגז. הבור כוסה בעפר, מסתיר בדממה את סודו.

)עם סיום המלחמה, ב-1945, רצה הדוד מנדל להשיב לרשותו את האוצר. 

הוא שב לואז'יצה, למקום המחבוא, ומכיוון שלא זכר בדיוק היכן הוטמן 

הארגז, היה עליו לחרוש שטח עצום. לאחר מאמצים מרובים נמצא הארגז, 

וכלי הכסף שבו לבעליהם.

את  שלה,  השבת  נרות  את  אמי  הדליקה  שבו  הכסף  בפמוט  זכיתי  אני 

הפמוט קבלה אימי מאימה, סבתא אסתר. כשהגיע אליי הפמוט לא ידעתי 

מן  ואחד  עליו,  שהצטברו  והחלודה  הירוקת  למראה  מאכזבה  נפשי  את 

הקנים שהיה שבור. לא זיהיתי את הפמוט של אימא.

הנוצץ  לראות שוב את הפמוט הכסוף  זכיתי  יסודי  ומירוק  תיקון  לאחר 

והאהוב, ולהדליק בו אני את נרות השבת(.

גברים  ניתנה פקודת התייצבות לעבודה. הפקודה חלה על  בסוף 1940, 

ונשים מגיל שתים עשרה ומעלה. עם שחר היה עליהם להתייצב בנקודות 

ומתפרה, בהן  נגריה  ולפנות למקומות העבודה השונים. הוקמו  האיסוף 

נאלצו היהודים לעסוק ביצור מוצרים עבור הרייך השלישי. רוב היהודים 

עסקו במלאכת טאטוא רחובות.

מעילים  לתפירת  במפעל  עבד  הוא  לעבוד.  לצאת  הוא  גם  החל  אבא 

לחיילים. על אימא ואסתר הוטל לטאטא רחובות. לא אשכח לעולם את 

מראה של אימא; אימי הגבוהה, הנאה והמרשימה, אוחזת בידה מטאטא 

קש וצועדת לרובע הנוצרי כדי לטאטא את רחובותיו.

נשואי  היהודים  מראה  זקניהם.  את  לגדל  הגברים  על  נאסר  מהרה,  עד 

הפנים, שזקנם גולח, הוסיף לאווירת הקדרות ברחובות.

 ***

בני דוד נ"י ופמוט הכסף
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בגטו

בערך באמצע 1940, החלו הנאצים לפנות את היהודים לגטו. במשך כשנה, 

עברו כל יהודי יאסלו לגטו, עד שבאמצע 1941 לא נותר אף יהודי מחוצה 

לו. הגטו כלל שלושה רחובות: רחוב טרגוביסקו )TARGOWICE(, שבו 

 .)STROMA( ורחוב סטרומה )NOWA( הייתה כיכר גדולה, רחוב נובה

בסוף שנת 1941 גודר הגטו בתיל, ונקבעו בו שני שערים.

היה זה יום ֵאֶבל עבור כל משפחה, שקיבלה את הפקודה לעקור ממקומה. 

סוסים רתומים לעגלות הובילו חבילות גדושות במיטלטלים. לצדם, הלכו 

ילדים קטנים, גברים נפולי פנים ונשים, מעיפות מבט פרידה מביתן.

חודשים  הראשונות.  בין המשפחות  פינו  הבנות  ושתי  הולנדר  גברת  את 

מספר לאחר מכן, הגיע תורנו. קיבלנו פקודה לעזוב את המרתף ולעבור 

לגטו.

אימא הסתובבה במרתף הבית, וצררה חפצים נחוצים. רק מעט מיטלטלים 

שכנינו  של  לחסדיהם  מופקר  בבית,  נשאר  רכושנו  רוב  עמנו.  נטלנו 

הפולנים.

שכרנו סוס ועגלה, והטענו את חפצינו עליהם. ישובים על העגלה, נפרדנו 

בלבנו מביתנו הגדול והיפה ברחוב קז'ימיז'ה וילקגו.

השכנים הגויים השקיפו עלינו מבעד לחלונות ושמחו לאידנו. עד היום אני 

זוכרת את אחד מהשכנים, נובק שמו, שהביט עלינו בעת שעזבנו, צוחק 

וצוהל למשבתנו.

כמעבר  שימש  הוא  טרגוביסקו.  ברחוב  היה  לרשותנו  שהועמד  החדר 

לחדר נוסף, שבו התגורר זוג ערירי. פרקנו מן העגלה את חפצינו, והתחלנו 

בביתנו  המרווחים  החדרים  מן  חד;  היה  המעבר  הקטן.  בחדר  לסדרם 

הקודם, שקולות צחוק ושמחה נשמעו בהם, פסענו כעת לעולם אחר, חדר 

קטן וצר. מה יהיו הקולות שיישמעו בו?!

***

החדר היה מרוהט בשתי מיטות ובספה. בצד עמד סל גדול עשוי קש בעל 

את  הנחנו  שבו  מכסה, 

שהזוג  פעם  בכל  בגדינו. 

במשותף  עימנו  ששהה 

או  לצאת  רצה  בדירה, 

להיכנס, הם נאלצו לעבור 

הפרטיות  איבוד  בחדרנו. 

הפריע לאימא עד מאד.

מדי יום, הגיעו למשפחות 

האווירה  לגטו.  נוספות 

הייתה כבדה וחשנו כיצד טבעת החנק הולכת ומתהדקת סביב צווארינו.

הספר  בית  וילדות.  ילדים  כמאתיים  שמנה  יסודי  ספר  בית  נפתח  בגטו 

התקיים ב"חיידר" שהיה ליד בית הכנסת השרוף. בכל בוקר צעדנו לבית 

הספר המאולתר. אני זוכרת את השירים היפים ששרנו, שירי תקווה שעוד 

נהיה ככל הילדים. למדנו שירים של ביאליק בפולנית, החדירו בנו אהבה 

באחד מחדרי בית זה גרנו בתחילת תקופת הגטו
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השירים  בין  ישראל.  לארץ 

עמדה  החלון  "על  גם  שרנו 

הייתה  מורתנו  יפה.."  ציפור 

אותה  כינינו  דילר,  גברת 

לא  לאישה  )כינוי  "דילרּוְבָנה" 

נשואה(. לימים נפגשתי איתה 

בארץ ישראל.

לעבוד  התחילה  אימא 

להרוויח  במטרה  כסוחרת, 

הדלה.  למשכורתה  תוספת 

היא הייתה קונה בדים ובגדים 

אותם  ומעבירה  הגטו  מיהודי 

בעיירה  שגרה  גויה,  לאיכרה 

בז'ישקי )BRZYSCZKI(, מרחק של כשלושה קילומטר מיאסלו. הגויה 

הייתה נוטלת את הסחורה, ותמורתה נותנת לאימא דברי מאכל.

אימא ניסתה להנעים את זמננו ככל שיכלה. היא תפרה לנו חגורות נאות 

וסיפרה סיפורים מעניינים, בעוד אנו יושבות על הספה. השחלנו חרוזים 

דבר   – לסרוג  אף  זו למדתי  נוי. בתקופה  ביחד חפצי  ויצרנו  חוטים,  על 

שהציל את חיי מאוחר יותר. כך, למרות המצב, ניסו הוריי לשמור בבית על 

אווירה רגועה ותחושה שהכול כרגיל.

במרכז כיכר טרגוביסקו עמדה באר גדולה ממנה שאבנו מים בדליים של 

עץ ונשאנו אותם הביתה.

בתחילת 1941, הכניסה והיציאה מהגטו היו עדיין מותרות. אבא היה יוצא 

פעמים רבות לוואז'יצה כדי לבקר את דוד הרשל ולעזור לו. מכיוון שדוד 

הרשל היה נכה מלחמת העולם הראשונה, קיבל אבא אישור מיוחד לצאת, 

גם לאחר שנסגר הגטו.

 ***

שמונים נרצחי יאסלו הי"ד

ומחוץ לפולין – התקרבה גרמניה בצעדי ענק לעבר רוסיה.

עמדו  הרוסים  ב-1939.  מפולין  שברחה  יהודים  קבוצת  שהתה  ברוסיה 

לפולין  שבו  בסיביר,  הגלות  מן  שפחדו  היהודים,  לסיביר.  להגלותם 

ב-1941. הם לא העלו בדעתם שבפולין יהיה גרוע הרבה יותר. בין השבים 

חזרו רבים ליאסלו. הגרמנים, ששמעו על היהודים שנמלטו לרוסיה ושבו 

ממנה, הורו להם להתייצב בבניין הגסטאפו לרישום.

מן  חשש  מהם  אחד  שלאף.  ממשפחת  אחים  שלושה  היו  השבים  בין 

הגרמנים, והחליט לברוח לבאבוב, מקום מגוריה של משפחת אשתו. אימא 

הייתה ידידה טובה של האישה, הגברת שלאף, וביחד הן דנו באיזו דרך 

כדאי לו להימלט. כשהיה מר שלאף בדרכו לבאבוב, הפיצו הגרמנים את 

הידיעה שלא יאונה כל רע לאלה שיבואו להירשם. הם הבטיחו שהרישום 

לבעלה  הודעה  שלחה  שלאף  גברת  הטוב.  הסדר  למען  ורק  אך  נערך 

שיחזור ליאסלו. בעלה, שהאמין להבטחה, שב העירה.

בבניין  להירשם  שלאף,  מר  ובתוכם  היהודים,  שמונים  יצאו  שחר,  עם 

הגסטאפו.

תמונה מ-1992. מבנה ה"חיידר" ביאסלו 

שבו הוקם בית הספר
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הנאצים ימ"ש אספו את הבאים לרישום, והעבירו אותם לבית הקברות של 

יאסלו. שם נצטוו היהודים לכרות בור גדול והנאצים ירו בהם, עד שנפלו 

לתוכו. בין הנרצחים היה גם בעלה של ד"ר צוקר )עליה סופר לעיל( שחזר 

אף הוא מרוסיה.

עד היום, מצוי בבית הקברות של יאסלו קבר האחים הענק של שמונים 

היהודים הללו. הי"ד.

***

באמצע 1941, פקדו על היהודים מגיל שתים עשרה לענוד טלאי. הטלאי 

היה סרט לבן ברוחב של תשעה ס"מ, ועליו מוטבע או רקום מגן דוד בצבע 

כחול. אני, שהייתי בת עשר, הייתי פטורה מכך.

המבוגרים המשיכו ללכת לעבודה. מדי בוקר, היו אימא ואסתר נוטלות 

את המטאטאים ויוצאות לשער הגטו, שם התאספו הנשים שתפקידן היה 

את  לטאטא  הוטל  אימא  על  גרמנים.  בחיילים  מלוות  רחובות,  לטאטא 

הרחובות הראשיים של יאסלו.

אימא הייתה חוזרת הביתה כאובה, ומספרת לאבא ששכנותיה לשעבר באו 

לצפות בה, כשהיא מטאטאת את הרחובות. הרשעיות הללו היו צוחקות 

בפניה ומתענגות על בזיונה, ואימא המסכנה חשה מושפלת ועלובה.

בכל פעם שאימא ואסתר יצאו לעבודה, הייתי נשארת לבד. אהבתי לנקות 

את  שטפתי  לעיתים  רוח.  קורת  מעט  לאימא  ולגרום  הקטן,  חדרנו  את 

הכלים, בישלתי דבר מה או סידרתי את חפצינו. אהבתי לראות את אימא 

היגעה נכנסת, ופניה מאירות למראה ההפתעה הקטנה שהכנתי לה.

להעביר  כדי  לגטו,  מחוץ  אל  אותי  לשלוח  אימא  החלה  זמן–מה,  לאחר 

סחורות לאיכרה הגויה. פעמיים בשבוע עטפה את גופי בבדים, הלבישה 

עליי בגדים רבים ששיווי לי מראה של ילדה שמנמנה, ואני שמתי פעמיי 

אל מחוץ לגטו. בידי אחזתי ילקוט, בתוכו הייתה מונחת קופסת פח בנפח 

את  לאיכרה  העברתי  בז'ישקי,  לעיירה  כשהגעתי  ליטרים.  כשלושה  של 

הבדים והבגדים, והיא הכניסה לילקוטי פרוסות לחם ודברי מאכל שונים. 

בדרכי הייתי נכנסת לדירתנו לשעבר, ומר אדמצ'בסקי היה נותן לי חלב 

וגבינה.

בכל פעם שקבלה אימא חלב, הייתה מוזגת מלוא הספל משקה, ומעבירה 

אותו לגברת הולנדר שגרה בסמוך. אימא הייתה מבקרת אותה ואת בנותיה 

לעיתים תכופות, עוזרת לה ומנחמת אותה. 

 ***

הגסטאפו בביתנו

היה זה באחד הלילות, בחדרנו הקטן שבגטו. אימא ואני ישנו במיטותינו. 

בדוד  בטיפול  לסייע  כדי  פרל,  דודה  אצל  בוואז'יצה,  שהו  ואסתר  אבא 

הרשל. לפתע נשמעו דפיקות עזות על הדלת. חיפוש! ממיטתי השקפתי 

רועדת על המתרחש. שלושה אנשי גסטאפו לבושים מדים צהובים נכנסו 

לשמצה  הידועים  האוך,  וקארל  מאנץ  הלמוט  היו  מהם  שניים  פנימה. 

במעשיהם האכזריים.
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"היכן בעלך?" דרש אחד מהם לדעת. לאבא היה אישור יציאה מהגטו, שכן 

היה צריך לעזור לדוד הרשל – נכה המלחמה. אך לאסתר לא היה אישור. 

ידעה מה להשיב. הגרמנים החלו לחטט בחפצים  ולא  אימא התבלבלה, 

בד  יריעת  מצאו  לפתע  בצד.  שעמד  הבגדים  סל  את  הפכו  הם  שבבית. 

לבנה, ועליה מוטבע סמל של בית חרושת גרמני.

הבד  את  "גנבת  הגסטאפו.  אנשי  אמרו  חבלה!(  )מעשה  סבוטאז'!"  "זה 

מבית החרושת. עלייך להצטרף אלינו לבניין הגסטאפו".

אימא הכחישה זאת בכל תוקף, וטענה שהחפץ אצלנו עוד מלפני המלחמה, 

אך מאום לא עזר. ממקומי במיטה שמעתי את השיחה. זינקתי ממקומי 

רם:  בקול  לבכות  התחלתי  לבדי?  פה  אשאר  אני  תלך?  אימא  מבועתת. 

"לא! לא! אני לא מוכנה!" צרחתי, "אימא שלי לא תלך! אני רוצה שאימא 

שהייתה  בדים,  לניקוי  מברשת  בידו  תפס  הגרמנים  אחד  אתי!"  תישאר 

מונחת על המדף, והטיל אותה בעוצמה על פניי. הוא פלט קללה לכיווני. 

פניי בערו מכאב, אך אני לא חשתי בו. ידעתי רק דבר אחד: אני לא אתן 

לאימא ללכת איתם.

כרעתי על ברכיי ונישקתי את רגליו של איש הגסטאפו, בעוד דם רב נוזל 

מפניי: "אנא, ותר לאימא שלי!" התחננתי.

כנראה, המראה של ילדה קטנה מדממת, הכורעת על הרצפה בתחנונים, 

רק  הגסטאפו  לבניין  תבוא  שאימא  הסכימו  והם  מעט,  עליהם  השפיע 

למחרת.

עד היום נותרה מעל שפתי העליונה צלקת קטנה, ובזיכרוני חרוט המראה 

ועליה  מרדכי,  מסבא  אימא  קבלה  אותה  הלבנה,  הבדים  מברשת  של 

הכיתוב "מרקוס שרמר"...

במיטתה,  התייפחה  אימא  להירדם.  הצלחנו  לא  כבר  הלילה,  בהמשך 

רועדת מיום המחר. למחרת עם שחר, מיד לאחר שהסתיים העוצר, יצאה 

היום  עד  חזרה.  אחדות  שעות  וכעבור  גולדשטיין,  מר  של  לביתו  אימא 

אינני יודעת אם הייתה בבניין הגסטאפו, ומה נעשה עימה שם.

יהודים,  בשוטרים  מלווים  גרמנים  קבוצת  לחדרנו  הגיעה  היום,  באותו 

ואיתם עגלה גדולה. הם החלו לרוקן את הבית מחפציו. עמדתי בצד, צופה 

במעשיהם, לא מאמינה.

הם נטלו עמם הכל: הכלים, השמיכות, המיטות, הבגדים – והעמיסו אותם 

על עגלה גדולה. עד מהרה עזבה העגלה את המקום והתרחקה מעינינו, 

נושאת בתוכה את שארית רכושנו הדל.

בנעשה.  אמון  בחוסר  צופות  מקומנו,  על  נטועות  נותרנו  ואני  אימא 

רצפה  לחלוטין;  ריק  נותר  החדר  שלעורנו.  הבגדים  רק  נותרו  לרשותנו 

וארבעה קירות משמימים.

 ***

ב"דירתנו" השנייה בגטו

עוד באותו היום, קיבלנו פקודה לעבור להתגורר בחדר אחר. חדר זה היה 

לרשותם של משפחה בשם  נוסף עמד  חדר  ברחוב טרגוביסקו.  הוא  גם 
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החצר  אף  גולדברג,  משפחת 

הייתה שייכת להם.

החדר היה ריק מכל. לא נותר לנו 

מאום מכל חפצינו.

החדש.  למצב  אט-אט  התרגלנו 

מעבר  חדר  היה  שלא  זה  בחדר 

ועם  פרטיות  ליותר  זכינו   –

חפצים  אנשים  לנו  תרמו  הזמן, 

לבשתי  כיצד  זוכרת  אני  שונים. 

לי  נתנו  שאותן  השמלות,  את 

שמחתי  בתמימותי,  חברותיי. 

מאד בשמלות החדשות.

קטן  ושולחן  מיטות  קבלנו שתי 

שעמד במרכז החדר. אני ישנתי 

עם אבא ואימא. אסתר ישנה על ספה ישנה.

היום, העסקנו את עצמנו במשחקים שונים עם החברות. אהבתי  במשך 

לשזור חרוזים על חוט וסרגתי הרבה.

עם רדת הלילה, החלה האימה למלא את ליבנו. קלגסי הגסטאפו הסתובבו 

ברחובות וערכו חיפושים. כל אדם שסטה מפקודותיהם – נענש חמורות.

למזלנו, החדר שבו התגוררנו הפעם לא היה בחזית, ואימא הייתה רגועה 

יותר.

שבו  הראשון  שהחדר  ראינו  פינחס,  בני,  עם  לפולין  כשנסעתי  )לימים, 

 – נורא  יום  באותו  עברנו  אליו  השני,  החדר  אך  חרב,   – בגטו  התגוררנו 

עומד עדיין על תילו(.

)ביקורת(.  "רוויזיה"  נערכה  שוב.  קרה  זה  הלילות,  באחד  יום.  רדף  יום 

הפעם, אבא היה אתנו. אנשי הגסטאפו פרצו הביתה. הם הביטו באסתר, 

לרווחה.  קרועות  בעיניים  במחזה  הבטתי  אליהם.  תתלווה  שהיא  ודרשו 

אימא לא ידעה את נפשה. היא החלה לזעוק: "היא רק בת שתים עשרה! 

צעירה",  היא  אך  גדולה,  נראית  היא  עשרה!  שתים  בת  הכל  בסך  היא 

התחננה אימא בפניהם. אנשי הגסטאפו האמינו לאימא, ועזבו את המקום.

נותרנו ארבעתנו רועדים מפחד, חוששים מפני הגרוע מכל.

***

הגטו הסגור

שנת 1942. הגטו סגור ומסוגר. הנאצים אוסרים לצאת משעריו. 

חיילים  ניצבו  הגטו  בשער  לוואז'יצה.  יציאותיו  את  כליל  הפסיק  אבא 

והשגיחו היטב על העוברים בשער.

בניין אחד בגטו גבל עם החלק הארי )החלק הפולני(. בבניין זה, גרו בני 

משפחת שלאף, מכרינו. לבניין זה, שנסתר מעיני הגרמנים, הייתה כניסה 

אחת דרך הגטו היהודי, וכניסה נוספת מהחלק הארי. בניין זה שימש אותי 

לגיחות מן הגטו. המשכתי לצאת כפעמיים בשבוע, יודעת היטב שביציאות 

אלו תלוי קיומה של המשפחה כולה. הלכתי למשפחת אדמצ'בסקי, מהם 

דירה שניה בגטו, צולם ב 1992. )חלון ימני 

היה שייך לדירה בה גרה משפחתי, חלון 

שמאלי שהיה שייך למשפחת גולדברג(
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הסוחרת  של  לביתה  ללכת  הפסקתי  חמאה.  ומעט  גבינה  חלב,  קבלתי 

הגויה, שהייתי מביאה לה את הבגדים.

פגש  הוא  ניצולים ממשפחתנו.  אדמצ'בסקי  מר  חיפש  )לאחר המלחמה, 

מאד  רצה  אדמצ'בסקי  מר  שניצלתי.  לו  סיפרה  והיא  דודתי,  בת  במניה, 

לפגשנו, אך העניין לא התאפשר. מניה הודתה לו בשמי על החסד שעשה 

עמנו בזמן המלחמה(.

לפני שיצאתי מן הגטו, הייתה אימא מביטה בי בעיניה הטובות והדואגות 

ואומרת לי : "גיי מיט מענטשן" )לכי בין הקהל(.

בדרך עברתי את הגשר, תחתיו זרם נהר הוויסלוקה )WISLOKA(. משני 

צדי הגשר עמדו תמיד שני חיילים גרמנים. בעברי שם, היה לבי מתמלא 

פחד מוות. רעדתי כעלה נידף, בכל פעם שראיתי שכן גוי מלפני המלחמה. 

"זה הסוף!" הייתי נחרדת, כשהופיע מולי אדם מוכר.

יעשו  "מה  וחשבתי:  ליד החיילים, הבטתי בהם  רבות, כשעברתי  פעמים 

אין  לעצמי  שיננתי  הגטו?"  מן  היוצאת  יהודייה  שאני  יגלו  אם  החיילים, 

ספור פעמים: "אם יתפסו אותי, לא אסגיר את זהותי. בשום פנים ואופן לא 

אגלה מי אני. הן אותי יהרגו בין כך, לפחות שאבא, אימא ואסתר יישארו".

אך מעולם לא זיהו אותי החיילים, ואני המשכתי לצאת. בכל פעם שעברתי 

לידם, לבי חדל מלפעום, וככל שחלף הזמן, גברו פחדיי.

לא אשכח כיצד הייתה אמי שואלת אותי: "גניו, האם את פוחדת? אם את 

פוחדת – גיי נישט!" )אל תלכי!(.

אך אני חייכתי בביטול, ואמרתי לאימא: "לא! איני פוחדת כלל".

כדי שלא אבלוט, נהגתי לצאת מוקדם בבוקר מן הגטו, וכשהילדים הגויים 

היו יוצאים לבית הספר – שבתי אתם, מתערבת בין עשרות הילדים שמילאו 

את הרחוב. לעתים הלכתי בחושך, והעלטה הייתה זו שהגנה עליי.

 – "שייגעץ" שהכיר אותי  הגיע מולי  באחד הימים, כשחציתי את הגשר, 

סטאשק שמו. הוא היה לבוש מדים שחורים, אותם לבשו חייליו של היטלר 

– ה"היטלר יוגנד" )צעירי היטלר(. נבהלתי מאד, שכן סטאשק זיהה אותי. 

מה רבה הייתה פליאתי, שכשהתקרב אלי סטאשק ולחש לי בדאגה: "גניו, 

תברחי מפה". מחווה זו גרמה לי עידוד מסוים.

***

במרחק ארבעה ק"מ מיאסלו, שכנה העיירה שבניה )SZEBNIE(. היה בה 

מחנה של שבויי מלחמה רוסים.

לשבויים  התייחסו  והללו  הנאצים,  ידי  על  ב-1941  נישבו  אלו  רוסים 

הרוסים בצורה מחפירה אף יותר מאשר ליהודים.

מדי פעם, כשיצאתי מן הגטו, ראיתי את הרוסים מובלים על עגלות סוסים 

ברחובות יאסלו ופושטים יד לעבר העוברים ושבים, בבקשם מעט אוכל.

הם היו כחושים, ואיבריהם מדולדלים, מגודל העינויים.

באחת הפעמים, שמעה אחת ה"שיקצעס" הפולניות את תחנוניהם לאוכל. 

רחמיה גברו, והיא זרקה להם תפוח. הגרמנים גילו זאת, הם התנפלו עליה 

בחמת זעם ורצחו אותה נפש. הם קשרו את גווייתה ליצול בין שני סוסים, 
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האימה  ממחזות  אחד  עוד  זה  היה  הכביש.  על  נשרכת  כשגופתה  ונסעו 

בהם נאלצתי לצפות.

***

בחוץ  בבהלה.  התעוררתי  שש,  השעה  לאחר  ספורות  דקות  אחד,  בוקר 

נשמעו יריות. התבוננתי סביבי, תוהה. אימא התעוררה גם היא, וכששמעה 

אירע".  מה  וראי  גניו,  לכי,  קרה.  נורא  "משהו  בבכי.  פרצה  היריות  את 

יצאתי מן הבית לחצר. הקור חדר לגופי. במרחק-מה נראתה התקהלות 

של יהודים, ולידם חיילים גרמנים. עמדתי בשער הבית והתבוננתי. במרכז 

ההתקהלות שכב יהודי מת, סביבו שלולית דם ולידו מונחים שני דליי מים 

ואסל עץ. עצרתי את נשימתי. לא יכולתי להסתכל בנעשה. שמעתי את 

החיילים הנאצים צוהלים: "מגיע לו עונש מוות! הוא הסתובב בחוץ בזמן 

העוצר. זה עונשו על כך שיצא לשאוב את המים לפני השעה שש בבוקר".

היהודים, שראו ממרחק את הנעשה, סיפרו מזועזעים עד כמה התעללו 

הגרמנים ביהודי עד שהרגוהו. הם סיפרו שהרשעים הניחו על ראשו של 

היהודי את דלי העץ כשהוא הפוך, ואז ירו בראשו- בניסיון לקלוע בשתי 

עיניו דרך הדלי. לאחר שהשתעשעו ביהודי האומלל, הרגו אותו.

תמונה זו לא תישכח מליבי לעולם.

 ***

פרידה מאבא

26.6.42 בצוהרי היום. ברחובות הגטו נתלו שלטים גדולים שתוכנם היה: 

"על כל יהודי הגטו מגיל שמונה עשרה עד חמישים ואחת להתייצב מחר 

בבוקר בכיכר היודנראט, כדי לצאת לעבודה".

הייתה זו שיטתם הקבועה של הנאצים, הם הודיעו על גזרותיהם זמן קצר 

בלבד לפני ביצוען, כדי שליהודים לא תהיה שהות לתכנן תכניות מילוט 

ולהתחמק.

אבא ראה את המודעות יחד עם כל יהודי יאסלו. תחושה רעה השתלטה 

עליו. הוא חשש מאד מפני הבאות.

לוחש פרקי  והוא  לפניו  ישב אבא בחדר, ספר תהילים פתוח  כל הלילה 

וראה את אבא שבור.  נכנס לביתנו  גולדברג, שכננו לדירה,  תהילים. מר 

אבא סיפר לו על תחושותיו הרעות, ומר גולדברג אמר: "אם אתה מרגיש 

רע כל כך, מדוע אינך נמלט?" שערי הגטו היו אמנם נעולים, אך הייתה 

עדיין אפשרות להימלט בדרכים נסתרות.

אבא הביט במר גולדברג, וענה לו: "אם אמלט – מה יהיה על בני משפחתי?" 

שתי  רק  לך  "יש  והשיב:  ואותי,  אסתר  את  אימא,  את  סקר  גולדברג  מר 

בנות, הימלטו כולכם!" אבא הרהר לרגע, ואז השיב: "ומה יהיה על אחי, 

הרשל? מה יהיה על המשפחה המורחבת?"

אבא נשאר אתנו. אבי היקר יכול היה לנסות להציל את עצמו ולהימלט, 

אך הוא לא עשה זאת, למענינו.
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שארית הלילה חלפה.

בבוקר יום השישי, 27 ביוני, יצא אבא מן הבית לכיוון כיכר היודנראט. הוא 

לבש את מעיל השבת השחור שלו, אותו קיבל מדודה פרל.

לאחר שהלך, נזכרה אימא: "אבא לא הכניס היום מאומה לפיו. הוא ודאי 

 – קיכעלעך"  "אייער  היו  במהירות שקיק, שבו  לידי  אימא תחבה  רעב". 

הגעתי  אבא.  את  לאתר  לנסות  ממני  וביקשה  יבשות(,  צנימים  )עוגיות 

לכיכר היודנראט. הכיכר הייתה מלאה גברים צעירים מסודרים ברביעיות. 

חיפשתי את אבא, ומצאתיו עומד בשורה עם מר ווייץ ובנו ועוד אדם לא 

מוכר. אבא היה השני בשורה. התקרבתי אליהם, וניגשתי אל אבא. "אבא", 

אמרתי לו, "הבאתי לך עוגיות כדי שלא תהיה רעב". אבא הביט בי באהבה, 

נטל ממני את שקית העוגיות, ואז פשט את המעיל השחור שלבש, נתן לי 

אותו ואמר: "גניו, תמסרי את המעיל לאימא, שיהיה לה מה למכור וממה 

להתפרנס".

אבא התכופף אליי ונשק לי על לחיי, נשיקה חמה ואוהבת, נשיקה אחרונה 

של אבא...

את אבא לא ראיתי עוד. אבי האהוב והטוב, אבי בעל לב הזהב, שלא ניצל 

אבא  לבדה,  משפחתו  את  להשאיר  רצה  לא  כי  לברוח,  ההזדמנות  את 

שתמיד דאג לנו, אבא שפינק וכיבד את אימא, כאילו הייתה מלכה.

כך נפרדתי מאבא.

שמשו של אותו יום שישי נורא שקעה, והשבת פרשה את כנפיה. אימא 

הדליקה נרות שבת. הלב לא היה יכול להכיל את חסרונו של אבא. נר קטן 

נוסף הדליקה אימא לזכרו. היא חשה שלא תראה אותו עוד, לעולם.

 )PUSTKOW( את הגברים ואבא ביניהם, לקחו הנאצים למחנה פוסטוקוב

שליד דמביצה )DEMBICA(. בין היהודים שנשלחו לפוסטוקוב היה גם 

היה  בנו  גיבנת.  ובעל  חלש  אדם  היה  גולדברג  מר  גולדברג.  מר  שכננו, 

שוטר במשטרה היהודית. הבן ידע שסיכוייו של אביו להישאר בחיים הם 

קלושים עקב המום בגבו. הבן המסור רצה להצטרף למשלוח במקום אביו 

ובכך להציל את חייו, אך הגרמנים גילו את התרמית ומנעו ממנו לעשות 

זאת, הבן נאלץ להצטרף למשלוח כשוטר יהודי.

מופרדים  כיצד  וראה  האחרונה  לתחנתם  יאסלו  יהודי  את  ליווה  הוא 

היהודים החלשים ובעלי המומים ליער קובלובה )KOWALOWA( שם 

נורו לתוך בורות ענק. בין הנרצחים היה אביו, מר גולדברג, הי"ד.

אני זוכרת כיצד שב הבן מן היער, ונכנס מיד לחדרנו. הוא פרץ בבכי בלתי 

נשלט, ולא יכול היה להירגע ממחזה האימים של רצח אביו. 

אבא לא היה בקבוצה זו. ימים מספר לאחר מכן, הגיע אלינו אחד הגויים 

פתק  מאבא  לנו  העביר  הוא  אבא.  נשלח  אליו  פוסטקוב,  במחנה  שעבד 

קטנטן, עבורו שלמה אימא סכום רב. בפתק הקטן כתב לנו אבא באידיש 

שייקה  שעיה,  עם  נפגשתי  סובניוב.  לרחוב  הולכים  מפה  אנשים  "הרבה 

ומקס". רחוב סובניוב היה הרחוב שבו שכן בית הקברות. כך רמז לנו אבא 

שיהודים רבים נרצחים בפוסטקוב. )יש לציין כי במפת יאסלו כיום, לא 

טרחו הפולנים לסמן את בית הקברות היהודי(.

צרורות  שבתוכה  קטנה,  חבילה  הגוי  אותו  עם  שלחה  שאימא  לי  זכור 

קוביות סוכר קטנות ומעט כסף, וכן פתק שבו כתבה לאבא מילות עידוד 

וחיזוק.
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בידי  נרצח  והאהוב  היקר  אבא  מאבא.  האחרונים  החיים  סימני  היו  אלו 

הנאצים ימ"ש בעיר פוסטקוב, עם עוד אלפי יהודים מיאסלו, מקואשיצה 

הדוד שעיה,  נרצחו  עמו  ואכזריות.  במיתות משונות  בסביבה,  ומעיירות 

וישעיה ומקס ווייץ ביום י"ד בתמוז תש"ב. הי"ד.

בקואשיצה

קואשיצה  בעיירה  הסביבה  יהודי  את  הגרמנים  רכזו  זמן  באותו 

נאלצו  ומשפחותיהם  מנדל  הדוד  פרל,  הדודה  אף   .)KOLACZYCE(

לעקור מבתיהם בוואז'יצה ולנדוד לעיירה קואשיצה.

רב, אותו אגרה עוד טרם המלחמה. הדודה  מסתבר שלדודה היה רכוש 

אימא  הנזקקים.  לקרוביה  בממון  וסייעה  למשפחה,  מאד  מסורה  הייתה 

החליטה לשלוח אותי לדודה כדי לקבל ממנה חבילה.

כשילקוטי  הערב.  רדת  עם  לשוב  שאוכל  כדי  בבוקר,  מוקדם  יצאתי 

בידי, צעדתי לבדי ביער, מרחק של כעשרה ק"מ, עד לביתה של הדודה 

בקואשיצה. הדודה התגוררה בבית קטן ומרוחק. לבית היה גג עשוי מקש, 

והוא כלל מטבח ושני חדרים קטנים. 

ערך.  ודברי  תכשיטים  הכילה  שכנראה  קטנה,  חבילה  לי  מסרה  הדודה 

בקואשיצה פגשתי את דודי החולה – דוד הרשל, ואת דוד מנדל ובנותיו. 

כמו-כן, נודע לי שדוד שעיה – בעלה של דודה פרל, נלקח לפני כשבוע 

היה  נלקח, שכן  לא  מנדל עצמו  דוד  ומקס.  ישעיה  עם  יחד  לפוסטקוב, 

מעל גיל חמישים. אז לא ידעתי שבפוסטקוב ירצחו כולם, יחד עם אבא 

הי"ד.

הוא  לפוסטקוב.  הוא  אף  כיום,  שכננו  מילר,  מרדכי  ר'  נלקח  )ב-1944, 

נלקח  העיד שמכל היהודים שהגיעו לפוסטקוב בשנת 1942 )השנה בה 

אבא לפוסטקוב( לא נשאר שריד, כולם נרצחו. לאחר שנים, חיפשתי ב"יד 

ושם" מידע לגבי היהודים ממחנה פוסטקוב, וגם שם נוכחתי לראות, כי כל 

מקס מרדכי וייץ הי"ד ישעיה וייץ הי"ד

בפוסטקוב  הנצחה  אתר 

 7,500 לזכר  דמביצה  יד  על 

מיאסלו  רובם  הי"ד  יהודים 

ר'  אבא,  ביניהם  והסביבה, 

הי"ד,  ווייץ  פנחס  אלעזר 

הדודים,  ובני  ישעי'  ר'  דודי 

הבחורים ישעי' ומקס הי"ד
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היהודים שהגיעו למחנה בשנת 1942 נרצחו. מכל יהודי יאסלו שנלקחו 

בסלקציה הראשונה לא נשאר אחד!(.

 ***

סלקציה שניה

אבא,  לאחר שנלקח  ארבעה שבועות  או  בצהריים, שלושה  חמישי  ביום 

הציפו שוב את הגטו מודעות ענק. קראנו את המודעות באימה. נאמר בהן 

חייבות  בפוסטקוב,  כפיה  לעבודת  הגברים  שולחו  מהן  המשפחות  שכל 

להתייצב ביום שישי בכיכר היודנראט.

הגרמנים שיקרו ואמרו שהם עושים כעת "איחוד משפחות" – מאחדים את 

הגברים שנלקחו לפוסטקוב עם בני משפחותיהם שנשארו ביאסלו. אימא 

הבינה מיד שנחרשת כאן מזימה חדשה. )כמדומני שהגוי שהחביא אותנו 

לאחר מכן, טורדיצקי שמו, סיפר לאימא שהגרמנים כבר הכינו ביער בורות, 

לקבור בהם את גופות הנשים והילדים שיגיעו ל"איחוד המשפחות"...(

היא לבשה את  לה.  גולדשטיין שיסייע  אימא החליטה שוב לבקש ממר 

בחוץ,  ירד  שוטף  גשם  חומים.  בפסים  המקושט  והשחור,  היפה  מעילה 

בנותיה. כשחזרה  ונפש  נפשה  גולדשטיין להתחנן על  יצאה למר  ואימא 

אימא, כבר העריב היום.

נצררו חמשת הקילוגרמים  גדולה, בה  לנו אימא חבילה  עם שחר, ארזה 

המותרים. אני לבשתי שמלות רבות זו על זו ומעיל על גביהן. אימא ואסתר 

התעטפו אף הן בשכבות של בגדים. כשתרמילנו על שכמינו יצאנו לכיכר.

זוכרת את  ובילדים, כארבע מאות נפש. אני  הכיכר הייתה מלאה בנשים 

הרעש העצום שמילא את המקום, בכיות של ילדים, צעקות וצווחות. בצד 

עמדו כעשר משאיות גדולות. כל אחד שהגיע היה צריך לגשת לשני אנשי 

גסטאפו שעמדו ליד שולחן גדול, כדי להירשם. המתנו כארבע שעות עם 
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כל ההמון, ואז הגיע תורנו. איש הגסטאפו הביט בי ממושכות, ואז השווה 

חיכינו.  בצד.  שנמתין  לנו  סימן  הוא  שבידו.  הרשימה  עם  שמותינו  את 

האנשים עלו על המשאיות בזה אחר זה. כשהתמלאו, הפליגו המשאיות 

לדרכן. אנו נותרנו בכיכר השוממה עם משפחה נוספת. אנשי הגסטאפו 

אמרו לנו: "גייטס!" )לכו!(, ואנו חזרנו לביתנו.

את כל הנשים והילדים שנסעו במשאיות לא ראינו עוד. המשאיות נסעו 

היישר ליערות ואז'יצה, שם נחפרו בורות וכל היהודים נורו לתוכם למוות. 

אשר  אלו  כל  האהובים,  מכרינו  מיאסלו,  היקרים  שכנינו  דמם.  יקום  ה' 

נכנסו למשאיות, לא שבו אלינו עוד.

יהודים מבוגרים, אלמנות  בו כמה מאות  נשארו  מיושביו.  הגטו התרוקן 

)שכביכול, לא נזקקו ל"איחוד המשפחות"(, אנשי משטרה ואנשים נוספים, 

שהמוות פסח עליהם לעת עתה. 

העמידה  אימא  הצהריים.  בשעות  הביתה  חזרנו  הזמן.  כל  בכתה  אימא 

סיר עם מים על האש, מבלי לשים בו דבר. עם הערב היום, לקראת שבת, 

הדליקה אמא נרות קטנטנים – אחרים לא היו – וישבנו ובכינו. באותו ליל 

היה  היה מה לאכול. מצב הרוח  לא אכלנו מאומה, כמדומני שלא  שבת 

בשפל. הסוף הלך והתקרב בצעדי ענק.

שהציבה  המצבות  עשרות  את  ואז'יצה  ביערות  לראות  ניתן  היום  עד 

ממשלת פולין במקום, תחתיהן טמונים יהודי יאסלו הנרצחים.

בביקורי בפולין בשנת 1987, נוכחתי לראות כי הממשלה הפולנית חרטה 

על הקברים את דתם של הקבורים בהם. אך הדבר נעשה באקראי, מבלי 

לברר באיזה קבר אכן טמון יהודי, ובאיזה מהם טמון רוסי או נוצרי, כך 

למיטב  ישראל.  קבר  הוא  הקברים  מן  איזה  בוודאות  לדעת  אפשר  שאי 

ידיעתי, קברים שנכרו בשנת 1940, הם קברים בהם נקברו כמרים נוצרים 

)אנשי הדת נרדפו אף הם על ידי הנאצים(. קברים משנת 1941 הם קברים 

 1942 בשנת  שנכרו  ובקברים  שבניה(,  שבויי  )דוגמת  רוסים  נקברו  בהם 

קבורים יהודים, ובהם יהודי יאסלו ופריסטיק ואזורים נוספים. הי"ד. 

יערות פולין זרועים באין ספור קברי ישראל הזועקים לנקמה. בכל פולין 

ולוואי  יהודי.  בדם  רווי  שאינו  עץ  ואין  מת,  בה  אין  אשר  יער  פיסת  אין 

וינקום ה' במהרה נקמת דם עבדיו השפוך.

 ***

יער וואז'יצה ע"י העיר יאסלו. לכאן הובאו רוב יהודי יאסלו, פריסטיק והסביבה 

בקיץ תש"ב. הם אולצו לחפור את קבריהם לפני הירצחם בידי הגרמנים.
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הבריחה מן הגטו 

אין כבר  היא הבינה שבגטו  מן הגטו.  ב-10.8.42, החליטה אימא לברוח 

סיכוי לשרוד. אימא הוציאה ממחבוא, שלא ידעתי אודותיו, את כל תכשיטי 

הזהב שעדיין נותרו לה. לצווארי ענדה אימא שרשרת זהב, אך השרשרת 

את  מאימא  קיבלה  אסתר  כשהתכופפתי.  והתגלתה  מידי,  ארוכה  הייתה 

השרשרת, ואני קבלתי טבעת זהב.

המוכר של משפחת  לבניין  ואני  אימא, אסתר  התגנבנו  הלילה,  רדת  עם 

שלאף. בחסות החשכה, הצלחנו לצאת מן הגטו, מבלי שהגרמנים יתפסו 

אותנו.

עוד לפני המלחמה, שיחדה הדודה פרל כמה גויות מן הכפר, שתעזורנה 

לנו בעת הצורך. הדודה נתנה להן מלאי של בגדים וחפצי ערך שונים. כעת 

ליוותה אותי אימא לאחת הגויות שגרה בוואז'יצה, ושמה זושקה. לביתה 

הגענו עם רדת ערב. הגויה קיבלה מאימא חפצי ערך שונים, ואני נפרדתי 

מאימא ומאסתר. באותם רגעי פרידה קצרצרים, לא העליתי בדעתי, שזו 

הפעם האחרונה שאני רואה את אימא. 

בהבנתי, הבנה של ילדה צעירה, חשבתי שזו פרידה קצרה למספר ימים, 

ועוד מעט נתראה שוב. היום אני יודעת שמבט הפרידה ונפנוף היד לשלום 

היו פרידתי מאימא לנצח. אימא ליוותה את אסתר לבית של גויה אחרת, 

ובעצמה פנתה להתחבא אצל גויה נוספת, בשם קרולקה.

יגיע, עלייך לקפוץ  לזושקה הייתה דירת חדר אחד ומטבח. "אם מישהו 

ולהסתתר בתוך הארון. אל תשמיעי כל רחש!" הזהירה אותי. וכך מצאתי 

את עצמי בודדה ועלובה בביתה של הגויה הפולנייה.

שזרים  הגויה  פחדה  כאשר  האיכרה.  בביתה של  עליי  עברו  ימים  שישה 

מתקרבים, העלתה אותי לעליית הגג. מדי פעם נתנה לי מעט אוכל, וחלב 

מן הפרה שלה. העסקתי את עצמי בשרבוט ציורים על גיליונות נייר. אני 

זוכרת את הציורים אותם ציירתי, ציורים ילדותיים ומשונים, של אנשים 

מוזרים. הזמן שחלף היה משמים וחדגוני.

בלילה השישי, בחצות, נשמעו דפיקות על החלון. הבטתי בבהלה החוצה, 

אך הייתה זו אסתר, אחותי. אסתר לחשה לי במהירות: "גניו, אימא ביקשה 

ממני למסור לך שאם האיכרה אינה מוכנה להסתירך, עלייך ללכת לדודה 

פרל. דודה פרל נמצאת כעת בעיירה בירובקה )BIEROWKA(, אצל גוי 

ששמו ֶיְנֵג'י טַוְרִדיצִקי".

"והיכן את מסתתרת?" שאלתי את אסתר.

סירבה להמשיך  הייתי  הגויה שאצלה  כי  אימא,  כעת עם  "אני מתחבאת 

"מדוע שאסתר תשהה  זאת, חשבתי לעצמי:  להסתיר אותי". כששמעתי 

להיות עם  רוצה  אני  "אסתר,  לבדי?" אמרתי:  פה  ואני אשאר  אימא,  עם 

אימא!" אסתר סירבה. "לא, אימא אמרה שאני אחזור אליה ואת תישארי 

לעזוב  הסכמתי  ולא  אסתר  של  בבגדיה  תפסתי  לבכות.  התחלתי  פה!" 

אותה. "את תישארי כאן! אני אלך לאימא!" התייפחתי. אסתר נחלצה ממני 

ונבלעה בחשיכה. נשארתי בחדרה של הגויה, בוכייה ופגועה.
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למחרת בבוקר, פנתה אליי האיכרה ואמרה: "גניה, הגרמנים פרסמו כרוז 

המודיע כי מי שמחביא אצלו יהודים – ייהרג, וביתו יישרף. אינך רשאית 

להישאר עוד בביתי".

בחוץ כבר זרחה השמש, ופחדתי להסתובב. "אשאר כאן רק היום, ואעזוב 

בלילה", ביקשתי, אך הגויה סירבה. לא הייתה לי ברירה, כי אם לעזוב את 

המקום. יצאתי לדרך. זכרתי את דבריה של אסתר: "אם הגויה אינה מוכנה 

להסתירך, לכי לדודה פרל.." אך אני העדפתי ללכת לאימא. ידעתי שאימא 

החוצה.  יצאתי  גרה.  היא  היכן  וזכרתי  קרולקה,  הגויה  אצל  מסתתרת 

פסעתי בשדות, צועדת לביתה של קרולקה הפולנייה. 

בליבי היה חם ונעים, ידעתי שאני עומדת לפגוש את אימא.

נקשתי על דלתה של קרולקה. האיכרה פתחה לי את הדלת. "איפה אימא 

ואסתר?" שאלתי. הגויה ספקה כפיה והשיבה: "הן הלכו כבר, לא הסכמתי 

שהן תישארנה פה. הגרמנים הוציאו כרוז".

"להיכן הלכו?" שאלתי בבהלה.

"הן חזרו לגטו. אסתר אחותך טענה שמה שיקרה לכל היהודים, יקרה גם 

להן. אמך ביקשה למסור לך, במקרה שתגיעי לכאן, שתלכי לדודה פרל". 

 ,)WOITEK TWARDICKI( לימים כשהתחבאתי אצל וויטק טוורדיצקי

אליו  פנתה  אמא  לגטו.  כשחזרו  ואסתר  אמא  את  שפגש  לי  סיפר  הוא 

ואמרה: "גניה ודאי בדרך אליך. אני מבקשת ממך, וויטק, תן לה חתיכת 

לחם, שלא תהיה רעבה..."

זה היה אות החיים האחרון שקבלתי מאמא.

***

הדודה פרל בבירובקה

פניתי ללכת לדודה פרל, שהתחבאה בעיירה בירובקה.

כאן המקום לספר כיצד הגיעה דודה פרל מקואשיצה לבירובקה. באחד 

ֶחר  הלילות, נפטרה אחת הנשים היהודיות שהייתה חולת סוכרת; רּוחל פָּ

שמה. )בנה ובעלה היו אף הם בין נרצחי פוסטקוב(. בילה, בת דודתה של 

רוחל שגרה בביתה, הזעיקה את הדודה פרל שתבוא לטהר את הנפטרת. 

באישון ליל חמקו שתי הנשים לביתה של רוחל, ולאחר שטיהרו אותה, 

היא  המקומית.  המשטרה  ליד  עברה  בדרך  לביתה.  פרל  הדודה  חזרה 

להתייצב  היהודים  שעל  שחר  עם  להכריז  מתכננים  שהשוטרים  שמעה 

וראתה את הכוננות לקראת לקיחתם לעבודת כפייה. דודה פרל  בכיכר, 

ידעה את המשמעות היחידה של עבודת כפייה – מוות, והחליטה לברוח.

היא מיהרה לביתה, ארזה מעט מטלטלים ואז ניגשה למקום המחבוא של 

כפולות  דלתות  בעלת  קטנה  ארונית  פתחה  הדודה  שהחביאה.  הרכוש 

שם.  שהוטמן  התכשיטים  שקיק  את  ונטלה  רכושה,  כל  את  שהכילו 

דוד הרשל התבונן בה, ואז קלט את משמעות מעשיה. הוא הבין שפרל 

מתכוננת לברוח עם שארית הרכוש. "פרל", פנה לאחותו, "את משאירה 

אותי לבד?" דודה פרל השפילה את עיניה ושתקה. היא לא הייתה מסוגלת 

לומר לאחיה, לו דאגה למעלה מעשרים שנה, שאין לה ברירה, שהיא אינה 

מסוגלת לקחת אותו עמה. במצבו, היה זה בלתי מציאותי להתחבא עם 

הרשל, שבכל רגע נתון היה עלול לפרוץ בזעקות ולרעוד בכל גופו. 

דודה פרל עזבה את אחיה ונמלטה לבירובקה, להסתתר בביתו של ינג'י 

טורדיצקי, פולני מחסידי אומות העולם, איתו היא סיכמה מראש את הדבר. 
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הרשל נותר בקואשיצה, לבדו. למחרת, מימשו הנאצים את תוכניותיהם, 

הם רצחו את כל יהודי ואז'יצה, ובהם את הרשל וויץ ביער קואשיצה. ה' 

יקום דמם.

שנים רבות זכרה דודה פרל את מילותיו האחרונות של הרשל. זכר המשפט 

בהזדמנויות  לבד?!"  אותי  משאירה  את  "פרל,  מזיכרונה:  מש  לא  שאמר 

רבות סיפרה לנו דודה פרל על כך, ולא הפסיקה לבכות את אחיה האומלל 

שנשאר לבדו. דמעות רבות שפכה עליו.

לאחר המלחמה התעוורה הדודה. הרופאים טענו כי מרוב בכי, יבש מקור 

דמעותיה, דבר שגרם לעיוורונה.

וסיפרה  מנדל,  הדוד  של  בביתו  פרל  הדודה  עברה  לבירובקה  בדרכה 

למשפחה על כך שמחר כנראה יגיע הסוף. משפחתו של הדוד החליטה 

תשלום  תמורת  הסביבה  גויי  של  בבתיהם  ולהסתתר  כן  גם  לברוח 

מניה  בבירובקה.  למחבוא  פרל,  הדודה  עם  חמקה  סלושה  הבת  הגון. 

לשבניה  פנה  מנדל  דוד   ,)HANKOWKA( חנקובקה  לעיירה  נמלטה 

התחבאו  עשרה  השתים  בת  רוז'ה  עם  טונקה  ודודה   )SZEBNIE(

.)SIEKLOWKA( בשקלובקה

טורדיצקי  ינג'י  של  למחבואו  לבירובקה,  פרל  דודה  הגיעה  כך 

)TWARDZICHI JENZEI( – מחסידי אומות העולם.

***

במחבוא עם הדודה

הכפר בירובקה היה כפר פולני קטן. רמת האנטישמיות בו הייתה פחותה 

שם  היו  ולא  כנסייה  הייתה  לא  שבמקום  מפני  אולי  המקומות,  משאר 

כמרים שהטיפו להמון להרוג ביהודים. ראש הכפר היה גוי טוב לב.

הייתה  השעה  אמא.  של  כהוראתה  טוורדיצקי,  ינג'י  של  לביתו  הגעתי 

בערמות  מלא  מתבן,  עמד  ינג'י  של  בחצרו  הצהריים.  אחר  ארבע  בערך 

של קש. בתוכו הסתתרו דודתי פרל וסלושה )שרה(, בתו של הדוד מנדל. 

כדי להיכנס למחבוא, היה צורך להוציא מתוכו כמה ערמות של תבואה, 

להיכנס פנימה, ואז להחזיר את הקש למקומו. כך לא היה ניכר כי בתוך 

ערמות הקש הגבוהות שוקקים חיים.

נכנסתי בזחילה לתוך המתבן. דודה פרל ישבה על רצפת המתבן, ולצידה 

סלושה. דודה פרל שמחה מאד לראות אותי. תכננתי לשהות איתה במתבן 

במשך הלילה ובבוקר לחזור לגטו ביאסלו כדי לפגוש את אימי ואחותי. 

אך הדודה סיפרה לי שהיא חוששת מאד לשלומם של קרובי משפחתה 

שגרים בעיירה פריסטיק וביקשה ממני שאלך לפריסטיק – מהלך שעתיים 

הדרך  את  לדרך.  ופניתי  הסכמתי,  המשפחה.  בני  שלום  מה  ואברר   –

עשיתי עם זושה, נערה גויה – אחייניתו של ינג'י. היא הראתה לי את הדרך 

לפריסטיק. 

כשהגענו למקום, מצאנו את העיירה שוממה. מחצית מבני העיירה כבר 

נלקחו להשמדה. באחד הרחובות פגשתי קרובת משפחה צעירה, שבעלה 

סיפרתי  שלה.  התינוקת  את  החזיקה  היא  בידיה  אבא.  של  דוד  בן  היה 
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אולי  "גניו,  לי:  הציעה  המשפחה  קרובת  לגטו.  חזרו  ואסתר  שאימי  לה 

תישארי פה אצלי? אני איני יכולה לברוח ולהתחבא אצל גוי, אני מטופלת 

בתינוקת". סירבתי להצעה. הן רציתי לחזור לגטו, לאימא!

חיפוש.  הגרמנים  כאן  עורכים  יום  "בכל  וסיפרה:  בעצב,  בי  הביטה  היא 

הורגים את כולם".

ינג'י, דרך  ואני, בחזרה לביתו של  זושה  זוכרת כיצד צעדנו,  נפרדנו, אני 

של ארבעה ק"מ. בדרכנו ביער אספנו תותי יער ותפוחים. רק באישון ליל 

הגענו למחבוא, מסרתי לדודה את דבריה של קרובת המשפחה מפריסטיק, 

וניסיתי לחטוף תנומה.

עם שחר, בארבע לפנות בוקר, התעוררתי. ידעתי שהיום אני חוזרת לגטו, 

ידיעה שהפיחה בי מרץ וחיים.

 ***

בחזרה לגטו

קילומטר  כשמונה  לגטו, מרחק של  פעמיי  ושמתי  פרל,  מדודה  נפרדתי 

ערב  ליקטתי  אותם  יער,  בתותי  מלאה  סלסלה  אחזתי  בידי  מבירובקה. 

קודם. שמחתי להביא אותה מתנה לאמא, אליה יצאה נפשי.

הגעתי לעיירה גוראיווצה )GORAJOWICE(, מרחק של שני קילומטר 

מיאסלו. לפתע הגיעה אליי אחת הגויות, שהכירה אותי עוד לפני המלחמה: 

"לאן את הולכת?" פנתה אליי.

"אני הולכת ליאסלו, לאימא", השבתי.

"אל תלכי! יאסלו סגורה, לא כדאי לך!"

"אני הולכת!" התעקשתי.

"גניו, הגטו מוקף במכוניות של גרמנים! כל יהודי שהם רואים נחטף, לא 

כדאי לך להיכנס".

מה אעשה? איך אוכל להכריע בהחלטה גורלית כל כך? התבוננתי בסלסלה 

אני  אונים.  בחוסר  הארץ  על  אותה  והשלכתי  בתותים,  הגדושה  היפה 

זוכרת, כאילו היה זה היום, כיצד התגלגלו הפירות לתוך תעלה שהייתה 

חפורה לצד הכביש, ואני הבטתי בהם וחשבתי: "למי יש צורך בתותי יער 

עכשיו?".

המשכתי ללכת. הרצון לראות את אמא בער בתוכי. יאסלו נראתה במרחק, 

ועד מהרה נתגלתה לפניי גדר התיל.
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היה  הכול  הגטו.  לתוך  התגנבתי  הארי.  החלק  עם  שגבל  לבניין  פסעתי 

שומם ושקט. עליתי למרפסת של אחד הבתים, ממנה יכולתי להשקיף על 

כיכר טרגוביסקו.

נושאים  ובילדים  באנשים  גדושה  הייתה  והכיכר  התרוקנו,  הבתים  כל 

לא  שעדיין  האנשים  כל  האחרון.  החיסול  נערך  שכעת  הבנתי  צרורות. 

נלקחו לאי-שם, יילקחו עכשיו.

ידעתי שבתוך ההמון נמצאת אמא שלי, ולבי נקרע לגזרים. רציתי לרוץ 

ואל אסתר, אך ליבי אמר לי שאם אצטרף – לא אחזור  ולהצטרך אליה 

עוד. עמדתי כרבע שעה על המרפסת, מתבוננת בדממה בהמון שגדש את 

הכיכר. הסתכלתי סביבי. כל דלתות הבתים היו פתוחים לרווחה, החדרים 

שוממים, ואף נפש חיה לא נראתה.

האם ארוץ לאימא שלי? האם אנצל את ההזדמנות האחרונה? 

לפני  התקרב.  גרמני  חייל  ממוסמרים.  מגפיים  של  קולות  נשמעו  לפתע 

שהספיק החייל להגיע, ירדתי בזריזות במדרגות ויצאתי אל מחוץ לגטו.

אחת  בת  ילדה  ומבולבלת.  תוהה  לגדר,  מעבר  הסתובבתי  שעות  במשך 

עשרה הייתי, ונאלצתי להכריע בכוחות עצמי במה לבחור – באימא שלי 

או בחיים.

לפתע ראיתי את הגברת שניידר. הגברת שניידר הייתה אחת מחברותיה 

גברת  לגטו.  לפני המעבר  גרנו  ברחוב שבו  הגויות של אמא שהתגוררה 

שניידר התבוננה בי בחמלה.

חפצתי להיכנס לביתה כדי להירגע מעט, אך היא פחדה לארח אותי. היא 

הוציאה לי בהיחבא ספל חלב, אותו גמעתי בשקיקה לאחר יום שלם שבו 

לא הכנסתי מאום לפי. הלילה ירד, ואני פסעתי שבורה, מיואשת ורצוצה 

חזרה למתבן של ינג'י טוורדיצקי.

אותו יום שבו חזרתי לגטו חרוט היטב בזיכרוני. היה זה 18 באוגוסט 1942, 

פרל, סלושה  – הדודה  מן המחבוא שמענו  יאסלו.  גטו  חוסל  היום שבו 

ואני – את היריות ביהודים מיער ואז'יצה. היו אלה חלק מיהודי פריסטיק 

יום קודם  ובהם אותה קרובת משפחה והתינוקת, עימן נפגשתי  ויאסלו, 

לכן. הי"ד.

לימים נודע לי, כי היהודים שהתייצבו בכיכר, ואימא ואסתר ביניהם, נדרשו 

בבגדיהם  בידיהם.  שהיו  הערך  דברי  ואת  כספם  כל  את  לנאצים  למסור 

נערך חיפוש. 

משורות  הוצאו  עשרה,  שמונה  לגיל  מתחת  צעירים,  בחורים  כחמישים 

פונו  כחודש,  הגטו. לאחר  לנקות את  ונשארו  בכיכר  האנשים המרוכזים 

לעיר פשמישל )PZEMISL( והצטרפו לתושבי הגטו שם. )אחד הבחורים 

שנשארו בחיים, שלמה ברגר שמו, מתגורר היום בנס ציונה. שלמה סיפר 

לאנשי  גדול  פרחים  זר  יאסלו  עיריית  ראש  שלח  הגטו,  שפונה  שלאחר 

הגסטאפו, לאות תודה על כך שהעיר נקייה לגמרי מיהודים(.

רוב היהודים נשארו בכיכר בלא אוכל ושתייה עד לשעות אחר הצהריים. 

"ויזיטקי"  למנזר  עד  כולה  העיר  את  וחצו  ארוכה,  בשיירה  צעדו  הם 

שבפסגת ההר.
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שם   ,)BELZEC( בלז'ץ  ההשמדה  למחנה  כולם  נשלחו  לאוגוסט  ב-19 

נרצחה שארית יהודי יאסלו, בניהם אמי, מרת הינדה הי"ד ואחותי אסתר 

הי"ד. 

אמי היקרה, גיבורת הרוח, נרצחה והיא בת שלושים ושש שנים בלבד, יחד 

עם אחותי האהובה אסתר בת הארבע עשרה, אחות שבקושי זכיתי להכיר.

במחבוא אצל וויטק טוורדיצקי

עם  שהיתי  מספר  שעות  רק 

המקום  שכן  במתבן,  הדודה 

הדודה,  את  מלהכיל  צר  היה 

את סלושה ואותי. ינג'י החליט 

כי ייטב הדבר אם אני אתחבא 

ביתו  וויטק.  אחיו  של  בביתו 

של  ביתו  מול  שכן  וויטק  של 

לשביל.  מעבר  ינג'י,  אחיו 

צעדתי  החשיכה,  בחסות 

לביתו.

אומות  מחסידי   – לוויטק 

העולם – היה בית עץ לא גדול, כמו למרבית הכפריים הפולנים. בתוך הבית 

שכנה הרפת, ובה שתי פרות. מלבד הרפת, היו בבית עוד מטבח גדול וחדר 

מגורים. סולם גבוה הוביל לעליית הגג. לוויטק הייתה אישה חולת שחפת, 

לבנות  אחד.  ובן  בנות  ארבע  היו  לזוג  במיטה.  הזמן  רוב  ששכבה  מריה, 

קראו: ולדקה )WLADKA(, הלה )HELA(, זושה )ZOSIA( )שליוותה 

אותי לפריסטיק, לבקשתה של הדודה פרל( וצלה )CELA(. שמו של בנם 

היחיד היה יאן )JAN(. וויטק התפרנס ממלאכת הסנדלרות.

בקצה השמאלי של התמונה ה"פסטורלית", מה שנשאר מהבורות בהם שרפו את 

הנרצחים במחנה ההשמדה בבלז'ץ. במחנה זה נרצחו כ-600,000 יהודים, ביניהם 

אמי מרת הינדה ואחותי אסתר ווייץ הי"ד ביום המר של י"ז באלול תש"ב.

אתר ההנצחה בבלז'ץ
מר וויטק טורדיצקי, 1961. 

מחסידי אומות העולם
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והזהירני  לחדרו,  אותי  הכניס  וויטק  באוגוסט.   18 בליל  הגעתי  לוויטק 

שאם אשמע רעש חשוד, אתחבא מיד בארון שניצב בחדרו, או שאמלט 

למיטתו ואתכסה היטב בשמיכה.

הלילה חלף, ועמו ימים רבים, שבהם שהיתי אצל וויטק. הגעגועים לאימא 

ולאסתר מילאו את ליבי, ופיעמה בי התקווה שעוד מעט קט נתראה.

כחודש ימים שהיתי בביתו של וויטק. העסקתי את עצמי בעבודות חרוזים 

נאות ובסריגה. מדי פעם שוחחתי עם בנותיו של וויטק. כשהגיעו אנשים, 

הייתי מתגנבת לארון בעל שתי הדלתות. הייתי מתיישבת בתוכו, ומחכה 

שהמבקרים ילכו. הארון היה צר וצפוף, ואני התקשיתי לשהות בו בשקט. 

לעתים לא יכולתי לעצור שיעול או עיטוש, ואז היה וויטק דופק בחוזקה 

בפטיש הסנדלרים שלו, כדי להסוות את הרעשים.

מדי פעם ביקרתי את דודה פרל וסלושה במחבוא, אצל ינג'י.

 ***

שרוליק

שרוליק בק היה בן דודם של משפחת בק, שכנינו מיאסלו. משפחתו גרה 

הגרמנים.  כפקודת  לקואשיצה  עברה  פרל  הדודה  עם  ויחד  בוואז'יצה, 

שרוליק היה בחור כבן שש עשרה, ויחד עם משפחתו ניסה להתחבא בבתי 

גויים. אבי המשפחה היה חולה שחפת. שיעוליו הקולניים גרמו לכך שאף 

אחד לא הסכים להחביאו. כשהבין האב האומלל שאין לו סיכוי, החליט 

לאבד את עצמו לדעת. הוא בלע רעל עכברים, וכשגברו ייסוריו, תלה את 

עצמו על העץ ליד ביתו בעזרת כתפיות מכנסיו וחגורתו.

ללא  מצאו  גופתה  את  טבוחה.  ביער  נמצאה  הלה,  שרוליק,  של  אחותו 

הראש. לא ידוע כיצד נהרגה. הי"ד.

אמו של שרוליק – נעלמו עקבותיה.

בירובקה  ברחובות  שרוליק  הסתובב  וויטק,  אצל  שהיתי  שבה  בתקופה 

קולי  את  שרוליק  שמע  פעם  אותו.  שיסתירו  הכפר  אנשי  בפני  והתחנן 

מביתו של וויטק. הוא זיהה את קולי, ובתמימות ניסה לשכנע את אנשי 

הכפר להסתירו, כשם שוויטק מסתיר יהודייה...

כשנודע הדבר לוויטק, נבהל מאד, ולא לשווא. השמועה הגיעה גם לאוזני 

הגרמנים.

יום אחד, כשהשקיף וויטק מבעד לחלון, ראה את אנשי הגסטאפו צועדים 

ברחובות, מלווים בראש הכפר ובעוד שניים מאנשיו, שהיו אחראים לכך 

וויטק ואמר לי: "גניה,  שהכפר יהיה נקי מיהודים. מבוהל כולו, רץ אליי 

הגסטאפו מגיע!".

רצתי במהירות למיטתי, והתכסיתי עד למעלה מראשי. וויטק נשכב לידי, 

גונח ונאנח כאדם חולה. הבת צלה ברחה במהירות מן הבית והסתתרה. 

הם  יהודים?"  פה  מסתירים  "אתם  ושאלו:  פנימה  פרצו  הגסטאפו  אנשי 

החלו לחפש בכל הבית.

ראש הכפר, שהיה אדם טוב לב, אמר: "טוורדיצקי, מה קרה? מדוע אתה 

שוכב?" וויטק השיב: "אני חולה היום, וגם צלה בתי חולה!" וכאן הצביע 

עליי וויטק. אנשי הגסטאפו המשיכו בחיפושים. הם פתחו את כל הארונות 

וחיטטו בעליית הגג.
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אני שכבתי רועדת. פחדתי פחד מוות. בכל רגע יכלו לגלות שאינני צלה, 

התייאשו  הגסטאפו  אנשי  למצוא.  טורחים  הם  שאותה  היהודייה  אלא 

ועזבו את הבית. ראש הכפר פלט בפולנית: "ידעתי שוויטק אינו מסתיר 

דבר, פה אין יהודים".

מאז ידעו הכול שוויטק אינו מסתיר יהודים בביתו.

שרוליק בק האומלל לא מצא אף אחד שייאות להסתירו. כחודשיים לאחר 

מכן, שמענו ששוטר פולני, שהיה שכנו של שרוליק ושהה רבות בביתם, 

ראה את שרוליק. הוא קרא לעברו: "שרוליק, ברח!". שרוליק היה בטוח 

שאי-מי רודף אחריו, ואז, כשהחל להימלט, ירה השוטר בגבו ורצחו. הי"ד.

 ***

רצח דודה טונקה, רוז'ה וסלושה הי"ד

וסלושה אל המחבוא במתבן  דודה פרל  היום שבו הגיעו  מן  חודש חלף 

כדי  ינג'י,  וויטק למתבן של  אני מביתו של  אלו, עברתי  בימים  ינג'י.  של 

להסתתר עם הדודה הטובה. מה טוב היה להיות עם הדודה פרל, לאחר 

חודש שבו הייתי לבד. דודה פרל חיבקה אותי והנעימה את הזמן בשיחה 

וסיפורים.

היא  רוז'ה.  ולאחותה  טונקה,  הדודה  לאמה,  מאוד  התגעגעה  סלושה 

הגויה  סרוקובה  של  לביתה  שקלובקה,  לכפר  ולצאת  להסתכן  החליטה 

שאצלה הסתתרו. סלושה חמקה מן המתבן ופסעה בהיחבא לעבר הכפר. 

באמתחתה הייתה שרשרת זהב מרכושה של הדודה, כדי לתיתה לאיכרה, 

על מנת שזו תמשיך להסתיר את האם והאחות. 

שתי  חלפו  בסבלנות.  לסלושה  וחיכינו  יומיים,  תארך  שהדרך  שיערנו 

לילות, וסלושה לא חזרה. הדודה פרל החלה לדאוג. ידענו שבשעות היום, 

אין כל סיכוי שסלושה תבוא, אך כשחלף גם הלילה הבא, הבנו שמשהו 

אירע.

"מה קרה לשורה'לה?" דודה פרל לא ידעה את נפשה.

בלילה הרביעי, בשעה מאוחרת, שמענו דפיקות מבחוץ. פתחנו את דלת 

היא הסיטה בשמחה  חזרה.  הייתה בטוחה שסלושה  פרל  דודה  המתבן. 

את ערימות הקש וקראה: "סלושה!", אך מעבר לערימות הקש לא עמדה 

סלושה. בפתח ניצבה מניה, אחותה של סלושה.

מניה הביטה לתוך המתבן, וכשראתה שרק אנו נמצאות בו, קראה בקול 

רועד: "אין סלושה. יותר לא נראה את סלושה".

עד היום מהדהדות באוזני המילים האיומות "אין סלושה. יותר לא נראה 

אותה..."

הייתה   – ורוז'ה  טונקה  הסתתרו  שבביתה  הגויה   – סרוקובה  כי  התברר 

איכרה מרשעת. היא שמעה שהגרמנים מבטיחים קילוגרם סוכר תמורת 

כל יהודי שיוסגר לידיהם, ושיערה שבימים הקרובים, תגיע אחת הבנות 

לראות את שלום האם והבת. סרוקובה ציפתה לה בקוצר רוח. כשהגיעה 

לגרמנים  והודיעה  סרוקובה  אותה  תפסה  הזהב,  שרשרת  עם  סלושה 

למבקשי  חסותה  בנות  את  הסגירה  סרוקובה  יהודיות.  שלוש  שגילתה 

נפשן, וחרצה את גורלן למוות.
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איומה  שבשטניות  בוגדנים,  פולנים  להמוני  היא  הצטרפה  זה  במעשה 

תמורת  יהודים  אלפי  הגרמנים  לידי  הסגירו  כמותה,  שאין  ובאכזריות 

היא  אף  הפולנים,  עמה  בני  מרבית  כמו  לנפש.  סוכר  של  אחד  קילוגרם 

לא  אשר  וטובים,  יקרים  יהודים  של  להירצחם  הביאה  אין-קץ  ברשעות 

הרעו לה מעולם.

גויים פולנים, שנשלחו מטעם הנאצים לדאוג שהכפר יהיה ריק מיהודים, 

הגיעו עם מוטות עץ, כדי לתפוס את שלוש היהודיות. הם גררו את דודתי 

של  מרחק  קואשיצה,  לעיירה  עד  הדרך  כל  וסלושה  רוז'ה  ואת  טונקה 

כעשרה קילומטר!

תושבי המקום ראו את טונקה, רוז'ה וסלושה בדרכן האחרונה מובלות על-

ידי הגויים עם המקלות. הם העידו כי רוז'ה צרחה כל הדרך מאימה. מרוב 

צער, תלשה את שערות ראשה, ולאורך הדרך שבין שקלובקה לקואשיצה 

התפזרו תלתליה הזהובים לכל עבר.

ואולי כאן המקום לתאר על קצה המזלג את רשעותם של הפולנים ימ"ש, 

לא פחות ואולי אף יותר מן הנאצים ימ"ש.

בכל כפר עמדו שנים עשר גויים פולנים שתפקידם המוצהר היה לחפש 

אימת  הפולנים,  תריסר  הגרמנים.  לידי  ולהסגירם  מסתתרים  יהודים 

היהודים, צוידו במוטות עץ ענקיים כדי לסייע לגרמנים במלאכתם.

מאלו  היו  בעלה,  עם  יחד  אמא,  של  דודתה  בת  ברודר,  )דורקה(  דבורה 

שטעמו על בשרם את נחת זרועם. דבורה התחתנה בזמן המלחמה, ובשנה 

יהודים.  כעשרה  עוד  עם  אוסובניצה  ביערות  בעלה  עם  התחבאה   1943

הפנים  את  זיהו  הפולנים  המקום  תושבי  להתחבא.  הצליחו  רב  זמן  לא 

ואת  דורקה  ובניהם את  היהודים המסתתרים,  נפש את  ורצחו  היהודיות 

בעלה, הי"ד. גם הפעם, היו אלה הפולנים צמאי הדם, אשר לולא הם, וודאי 

היו מאות אלפי יהודים נותרים בחיים לאחר המלחמה.

לאחר המלחמה, שבו אחיה של דורקה, פנחס ושמואל ברודר, מן הצבא 

הרוסי. אחד הגויים גילה להם את זהותם של רוצחי האחות והגיס. האחים 

שכרו רוסי, שכיר חרב, והלה נקם את רצח דורקה ובעלה.

אף אהרון ברגמן, בן דוד נוסף של אמא, שרד את מוראותיה של המלחמה, 

אך מיד לאחריה נרצח אף הוא בווינרובה על ידי הפולנים הארורים. אין 

את  עצים  ועל  קירות  על  בדמם  חרטו  מותם  טרם  רבים  שיהודים  פלא, 

הזעקה האילמת "יידן, נעמץ נקמה!" )יהודים, נקמו את דמינו(.

לא לשווא בחרו הנאצים בפולין, הארץ ספוגת הדם, כמקום אשר בו הקימו 

השמדה.  מחנות  ועוד  בלז'ץ  בירקנאו,  מיידנק,  אושוויץ,  משרפות  את  סלושה ווייץ בת דודתי הי"ד נרצחה ב-1942
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הנאצים ציפו לשיתוף פעולה מלא מצד הפולנים, ואכן קבלו מהם סיוע 

מעל ומעבר לצפוי.

ולסייע  ביהודים  לטבוח  הפולנים  הכמרים  הטיפו  ראשון,  בימי  בכנסיות 

לגרמנים במלאכתם, והמאזינים המשולהבים עשו מלאכה זו בהתלהבות. 

הם זיהו בקלות כל יהודי נמלט, מכיוון שהכירו היטב את מראה השכנים 

היהודים ואת סגנון דיבורם.

שכנו  במרוצה  אליו  ניגש  פרותיו,  את  ינג'י  שרעה  בעת  אחד,  יום  זכורני 

הפולני, בבקשו שישמור לדקות מספר על הבקר שלו. הוא הסביר, שהבחין 

ליד פסי הרכבת בדמות לא מוכרת והוא רוצה למהר ולברר מיהו האלמוני, 

כדי להרוויח קילוגרם סוכר, אם אכן הלה הוא יהודי.

אין ספק שהפולנים ימ"ש קיבלו אין ספור קילוגרמים של סוכר...

 ***

במתבן

ובחזרה למתבן.

בזמן שבו שהינו במתבן, הדודה פרל ואני, הסתתרה מניה בת דודתי אצל 

גויה בכפר פולני קטן, חנקובקה. האיכרה סיפרה לה, שביער קואשיצה 

הן  זקן ושלוש נשים. מניה נחרדה למחשבה ששלוש הנשים  נהרגו איש 

אמה ואחיותיה. היא יצאה מן המחבוא כדי לברר זאת. כל הלילה צעדה 

מניה מחנקובקה לבירובקה, מרחק של כשנים עשר קילומטר, כדי לוודא 

זו שנהרגה ביער. אך כשהגיעה  שסלושה עדיין עמנו במחבוא, ולא היא 

ונוכחה לראות שסלושה איננה אתנו, הבינה שהשמועה נכונה היא, ואכן 

אמה ואחיותיה נרצחו נפש.

ודאגה  לפרנסתה  קשות  עבדה  אשר  והטובה,  החרוצה  האישה  טונקה, 

בימי  שנרצחה  הלב  טובת  הבחורה  סלושה,  ילדיה;  של  היהודי  לחינוך 

עלומיה; רוז'ה, הנערה העדינה והשקטה בת השתים עשרה – לא נראה 

אתכן עוד. ה' יקום דמכן.

הדוד  ניצב  בפתח  המתבן.  דלת  על  דפיקות  נשמעו  ובלילה  חלף,  היום 

ולאב  הוא לאלמן  בן-יום, הפך  מנדל שכבר שמע את הבשורה האיומה. 

שכול. בידו הרועדת אחז הדוד מנדל פחית נפט, ובבכי מר אמר לנו: "אני 

הולך לנקום את נקמתי. אני עומד לשרוף את ביתה של סרוקובה, הגויה 

הארורה. באתי להיפרד מכן".

מניה הביטה באביה, וכשקלטה את משמעות מעשיו, קראה: "אבא! לא! 

אל תשרוף את הבית. הן אם תשרוף אותו, יהרגו גם אותך!" מניה התנפלה 

לרגלי אביה, נישקה אותן והתחננה שיישאר אתה. לא אשכח את המראה 

של דוד מנדל באותם רגעים. הוא היה כולו שטוף זיעה. לפתע התמוטט 

ונשכב על הרצפה, לופת את לבו שלא עמד במעמסת בשורות האיוב. דוד 

מנדל קיבלת התקפת לב מרוב יגון.

למרבה החסד, היו עמו הכדורים המתאימים, ובעזרתם התאושש אט-אט.

סיפרו  המלחמה,  לאחר  קואשיצה.  ביער  נרצחו  וסלושה  רוז'ה  טונקה, 

אנשי המשטרה הפולנית לדוד מנדל היכן קבורות גופותיהן. הדוד הוציא 

לבית  והעבירן  עימן,  שנרצח  הנוסף  היהודי  של  גופתו  ואת  הגופות  את 

הקברות היהודי של יאסלו.
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ארבעתנו  להישאר  יכולנו  לא 

הייתה  הצפיפות  במחבוא. 

התייעצות  לאחר  איומה. 

דודה  שהמבוגרים,  הוחלט 

יישארו אצל  ודוד מנדל,  פרל 

ואני נתחבא  ואילו מניה  ינג'י, 

בלילה חצינו את  וויטק.  אצל 

של  לביתו  ופסענו  הכביש, 

וויטק טוורדיצקי.

הייתה  הבית  של  הימני  בצד 

מספר  שהינו  שבה  הרפת 

שבועות, ובצד השמאלי – דירתם של בני הבית. )בעליית הגג – מעל הדירה 

– שהינו אני ומניה. דרך הדלת נמלטנו מספר פעמים לשדה התבואה(.

בפינת הרפת שבביתו של וויטק, בנה הגוי מחבוא קטן, לתוכו נכנסנו מניה 

ואני. בחברתנו שהו צמד פרות וערימת זבל. המקום היה מחניק וצפוף. 

להתחבא  נאלצנו  ברירה  בלית  אך  נסבלת,  בלתי  כמעט  הייתה  השהות 

במקום המצחין זמן מה.

לביתו. את הארון שהיה בחדר  וויטק להכניסנו  לאחר שבועיים, החליט 

היטה וויטק, כך שנוצר רווח בין הארון לקיר. ברווח זה התחבאנו, כאשר 

מישהו זר נראה בכניסה.

קולות  מהשמעת  להימנע  יכולנו  לא  ארכו.  לא  זה  מחבוא  של  ימיו  גם 

בעת שהסתתרנו במקום הצר. החזקנו מעמד כשבועיים בלבד, ואז עברנו 

לתחנה האחרונה שבה שהינו כשנתיים ארוכות – לעליית הגג. 

בעליית הגג של וויטק

לעליית הגג הוביל סולם באורך של כארבעה מטרים, אשר רגליו הוצבו 

מקרשי  עשויים  היו  המשופע  הגג  ואף  העלייה  רצפת  הבית.  רצפת  על 

עץ. חבילות קש רבות מלאו בצפיפות את המקום. כדי להיכנס למחבוא, 

הוצאנו שתי חבילות קש, נכנסנו פנימה לתוך החלל שנוצר, והחזרנו את 

הקש למקומו. חזית הגג הייתה בנויה מקרשים, שרק סדקים צרים הפרידו 

ביניהם. דרך חרכים אלו, יכולנו להציץ ולהשקיף על המתרחש בחוץ. 

הדודה  של  קיברה  ביאסלו,  העלמין  בבית 

שגופותיהן  ורוז'ה  שרה  ובנותיה  טונקה 

הועברו מיער קואשיצה, הי"ד

ביתו של וויטק
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המחבוא היה באורך של כמטר שמונים, רוחבו היה כמטר ועשרה וגובהו 

פחות ממטר. לא יכולנו לעמוד, אלא רק לשבת או לשכב.

ימים של  וויטק. שנתיים ועשרה  ימים שהינו בביתו של  שנתיים ועשרה 

יכולנו  שבהם  ימים  ועשרה  שנתיים  אין-סופית.  וחרדה  מתמשך  פחד 

לספור את הדקות, את השניות. בכל פעם שאנשים תוהים מדוע אני כה 

מדייקת ואומרת "שנתיים ועשרה ימים", אני מסבירה, שכל יום במחבוא 

דמה בעינינו לשנים.

מן הרגע שבו נכנסנו לעליית הגג, כמו נכנסנו לעולם אחר. עולם אפלולי 

וקריר, עולם שבו נשמנו את אימת המוות בכל רגע. מניה ואני שכבנו על 

גבעולי הקש, צמודות זו לזו, יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי 

שנה.

הרעב והצמא לא הציקו לי, אף הקור והלכלוך לא הטרידו אותי, רק דבר 

אחד מילא את כל-כולי עד שלא יכולתי כמעט לחשוב על שום דבר אחר: 

הפחד. אימת מוות מכל קול לא מוכר, פחד אימים שעוד רגע וניתפס. עד 

היום ממלאת אותי אותה אימה עצומה, ואינה נותנת לי מנוח.

הפולני  הקור  מפני  עלינו  להגן  כדי  לרשותנו,  עמדה  אחת  פוך  שמיכת 

החודר. בחורף הייתה הטמפרטורה במחבוא כעשרים וחמש מעלות מתחת 

לאפס, וסביב הפה הייתה לי תמיד שכבת קרח מאדי הנשימה שקפאו.

בכל פעם שרציתי להתהפך, לחשתי למניה: "מניה, תסתובבי", וכשרצתה 

מניה לשנות את תנוחתה, הייתה מבקשת "גניו, ויקרינצ'ה" )תתהפכי(. אף 

כאשר הסתובבנו, עשינו זאת בעדינות ובלחש, פן יחרקו הקרשים מעליהם 

שכבנו ובקולם יסגירו אותנו, חלילה.

למעלה: השביל בבירובקה, 

סמוך לבית של וויטק 

משמאל: בשנת 1992, עם זושה ובעלה, 

מאחורינו חזית הגג

ביתו של טורדיצקי. בעליית הגג הזו ישבנו מניה ואני, ומבעד לסדקים שבין 

הקרשים שאפנו אוויר והבטנו החוצה
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מדי בוקר, היה וויטק מכניס למחבוא "פצ'רה" )דייסה( עשויה משיבולת 

שועל, מאכל המיועד לסוסים. לעיתים הכניס גם פטל יער אדום וחמצמץ, 

שגרם לצריבה וקהות בפה ובלשון, וכן קצת לחם ותפוחי אדמה.

אמרתי  זה",  את  לאכול  מסוגלת  "איני  בדייסה.  לגעת  הסכמתי  לא  אני 

למניה בסלידה. מניה, שדאגה לשלומי, הייתה צובטת אותי בידי ואומרת 

לי: "אם לא תאכלי – תמותי. לא אסכים שתמותי לי בידיים!". בקושי רב 

הסכמתי להכניס לפי את האוכל הדוחה.

)עד היום מניה מזכירה לי זאת, ואומרת: "בלעדי הצביטות שלי, כבר מזמן 

לא היית בין החיים"(.

נותן לנו מעט גבינה או מי חלב – מים שנותרו  וויטק  בימי ראשון, היה 

היה  אך  כבוש,  כרוב  במעט  זכינו  לעיתים  וחמאה.  גבינה  חביצת  לאחר 

זה מעדן נדיר. איני זוכרת שהתרחצנו, אך מניה טוענת שמידי פעם היה 

וויטק מעמיד דלי עץ בפינת הרפת, לשם היינו יורדות בהיחבא ושוטפות 

את גופנו. את בגדינו לא החלפנו. כינים רבות רחשו בשערותינו ובבגדינו, 

בין  אותן  ומוחצות  הכינים  בפליית  מתעסקות  היינו  ארוכות  ושעות 

אצבעותינו.

מנייר, שהיה  עשוי  כיסינו בשק  ברזל, שאותו  סיר  בפינת המחבוא עמד 

מניה  הייתה  הלילה,  בשעות  ימים,  בשלושה  פעם  מלט.  לאחסון  מיועד 

יורדת כדי לרוקן את סיר הברזל בין השיחים שצמחו ליד הבית.

שלושה ספרי קריאה ליוו אותנו בעליית הגג. "זנחור", "פרופסור וליצ'ור" 

ו"פאן טדאוש" )האחרון מאת הסופר הפולני המפורסם אדם מיצקביץ'(. 

את הספרים הללו ידעתי בעל-פה.

לא דיברנו כלל בעליית הגג. נהגנו רק להתלחש בדממה. מניה הייתה מנסה 

לעודד אותי שהמלחמה עומדת להסתיים. מדי פעם היינו רבות בלחישה, 

אך בדרך כלל שמרנו על יחסים טובים. אפשרויות רבות מידי לא היו לנו.

הדודה  ואת  אביה  את  לפגוש  כדי  יוצאת  מניה  הייתה  רחוקות  לעיתים 

פרל במחבוא אצל ינג'י. היא הייתה לוקחת מן הדודה תכשיטים ומוסרת 

אותם לוויטק, כדי שימשיך להחזיקנו. מניה הייתה מספרת לי שבמחבואם 

מרבים הדוד מנדל והדודה פרל להעתיר בתפילות ובתחנונים. הדודה פרל 

ליבו לפני  והדוד מנדל היה שופך את צקון  הייתה מזילה דמעות כמים, 

אלוקיו מסידור קטן שהיה עמו במחבוא. 

מים  מכניס  הגוי  שהיה  פעם  בכל  ויכוח;  ביניהם  ניטש  אחד  דבר  על 

למחבוא, היה הדוד רוצה ליטול בהם את ידיו, ואילו הדודה פרל הייתה 

אומרת שהמים המצומצמים צריכים לשמש לשתייה.

העליתי  לא  אמא.  ועל  אבא  על  בהקיץ  בחלומות  שקעתי  פעם  מדי 

בדעתי שהם אינם. במחשבתי, הם היו חיים וקיימים במקום מרוחק, ואני 

התגעגעתי אליהם ודמיינתי לעצמי שוב ושוב את פגישתנו המחודשת.

***

אשתו של וויטק הגיעה מכפר אנטישמי ביותר, לובלה )LUBLA(. היא 

התנגדה נמרצות לכך שבעלה יסתיר יהודיות בביתו, אף תמורת הסכום 

וויטק,  של  לביתו  הגענו  שבה  בתקופה  פרל.  דודה  לו  שנתנה  ההגון 

הייתה האישה חולת שחפת ושכבה על ערש דווי. כמקובל אצל הנוצרים, 

"תתוודה" בפניו על חטאיה  כדי שהאישה  הזמינה המשפחה את הכומר 
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טרם מותה. בווידויה סיפרה האישה לכומר, שהיא מסתירה בביתה שתי 

עוד  האישה  עבירה".  זו  "אין  ואמר:  הכומר  נענה  להפתעתה,  יהודיות. 

הספיקה לספר לוויטק את דברי הכומר, ודקות ספורות לאחר מכן – מתה.

הגויים קוברים את מתיהם רק לאחר שלושה ימים ממותם, ולוויטק היה 

ביקש  הוא  מאשתו.  שניפרד  ולבקש  הגג  מעליית  אותנו  להוריד  פנאי 

שנתפלל, אך אנו עמדנו נבוכות, ולא ידענו מה לומר... לבסוף נשקה כל 

המשפחה למתה – גם אנחנו – ואז חזרנו למחבוא שעל הגג.

כך המשיך וויטק להסתיר אותנו, ואף כשהתמשכה המלחמה הרבה מעבר 

למה ששיער מראש, לא הסגיר אותנו. דברי הכומר חיזקו אותו.

ראוי לציין כי כומר זה היה מיוחד במינו, שכן רוב-רובם של הכמרים הטיפו 

בכנסיות להשמיד ולהרוג את היהודים. אף בכנסייה בוואז'יצה, אליה הלכו 

הגויים מבירובקה, הכריזו בכל יום ראשון שאין להחזיק יהודים ואין לעזור 

להם. אך כומר זה, במשפט הקצר שאמר, גרם להצלת חיינו.

לוויטק היו שני אחים אנטישמים, שגרו גם הם בכפר. למזלנו, היה האח 

לאחר  כשבועיים  מתה  שמה,  קשה  והאחות,  בשכלו,  פגוע  יאן,  הגדול, 

שהגענו למחבוא. כך לא הסגירו אותנו בני המשפחה. 

למזלנו, היה ראש הכפר אדם טוב לב. בכל פעם שנערך חיפוש, ידע על 

כך מראש, והיה מגיע לוויטק כביכול כדי לתקן את נעליו, ואומר לו: "מחר 

שוב צפוי ביקור מהגסטאפו, מעניין מתי יבינו שהכפר ריק מיהודים".

)לאחר המלחמה סיפר ראש הכפר לדוד מנדל, שהוא אכן חשד שוויטק 

מסתיר יהודים, והגיע לביתו במטרה ליידע אותו על בוא הגרמנים(.

ואכן,  לשדות.  החוצה  נימלט  סכנה,  תתקרב  שכאשר  וויטק  עם  סיכמנו 

זמן  תנועה  מחוסר  מאובנות  יוצאות,  היינו  חיפוש  סכנת  נשקפה  כאשר 

השיבולים  בין  התבואה  בשדה  מסתתרות  כושלים,  בצעדים  פסענו  רב. 

תם  כאשר  מוסכם:  סימן  בינינו  היה  החיפוש.  לתום  ומחכות  הגבוהים, 

בואי  צלה,  "צלה,  צועק:  וויטק  היה  למחבוא,  לחזור  ויכולנו  החיפוש 

הביתה".

פעמיים או שלוש נערך חיפוש כזה, שהסתיים בקריאה של "צלה, צלה.." 

ואז ידענו שהדרך נקייה, ואנו יכולות לשוב למחבוא.

הבטתי  רגלי.  את  הלופת  בכאב  חשתי  במחבוא,  שכבנו  עת  אחד,  בוקר 

כעת?  אעשה  מה  גדולה.  מוגלתית  מורסה  עליה  וראיתי  ברגל,  בבעתה 

כיצד אטפל בה? הכאבים היו בלתי נסבלים. הזעקנו את וויטק, הוא הביט 

ברגלי, נטל את סכין הסנדלרים שלו ובהינף יד פוצץ את הפצע.

שליטה.  ללא  ממני  פרצו  והזעקות  נורא  היה  הכאב  לגובה,  ניתז  רב  דם 

מניה חסמה את פי בעזרת סמרטוט, כדי שקריאותיי לא תישמענה. עד 

היום נותרה צלקת ברגלי, מזכרת לאותה חוויה מצמררת. 

 ***
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ומחדרים אימה

הימים בעליית הגג חלפו בזה אחר זה. הימים הזדחלו בעצלתיים, הסוף 

לא נראה באופק. "עד מתי זה יימשך?" שאלתי את מניה אין-ספור פעמים, 

ומניה הייתה מביטה בי בחוסר אונים. כל מראה של דמות זרה גרם לנו 

לחרדה עצומה.

שאלה אחת הטרידה אותי מאד. "מניה", כך הייתי שואלת את בת דודתי, 

סובלות?"  אנחנו  ורק  כרגיל,  להתנהל  ממשיך  העולם  שכל  ייתכן  "איך 

מבעד לחריצים יכולתי להבחין באיכרים מתרוצצים, נשים הולכות מפה 

לשם וילדים משתובבים. רק לגבינו העולם נעצר, רק אנו ישבנו חודשים 

גג מצחינה, רגלינו משותקות למחצה, דעתנו  על חודשים באותה פיסת 

כמעט נטרפת מאימת קול עלה נידף. מדוע???

משפחה  יושבת  "עכשיו  השאלה.  אותי  הטרידה  אנחנו?"  דווקא  "מדוע 

גלידה מתוקה,  "והם מלקקים  הייתי מתארת למניה,  יהודית באמריקה", 

'אוי, רחמנות על היהודים באירופה, כמה הם סובלים  ואומרים:  נאנחים 

מהכיבוש הנאצי'..."

***

את ראש השנה הראשון במחבוא שמרנו עדיין כהלכתו, ואף ביום כיפור 

צמנו כדין. אך בשנה שלאחר מכן, ביום כיפור 1943, טעה הדוד בחישוב 

התאריך ביום אחד, ואת הצום הקדוש צמנו ביום שלאחר יום הכיפורים.

מאורע מעניין התרחש ביום חג המולד שלהם. להפתעתנו, הזמין אותנו 

וויטק לרדת מעליית הגג ולהצטרף לסעודה החגיגית שערכו בני המשפחה. 

את החלונות דאג לאטום היטב. 

השולחן היה ערוך בכל טוב. בחג המולד שלהם "נוהגים" הנוצרים ליטול 

מצייה מקמח, עליה מצוירות דמויות מן העולם הנוצרי. כל סועד שובר 

חתיכה מן המצייה ומאחל לרעהו איחולים לשנה החדשה. כשהגיע תורו 

של וויטק, התקרב אליי, שבר את המצייה שלו, ואיחל את איחולו. 

אני זוכרת היטב את מילותיו: "גניה, למניה יש את אבא שלה, יש לה לאן 

לחזור, אך לך יש בסך הכול דודה זקנה. אולי תישארי אצלנו? אולי תהיי 

הבת שלנו לאחר המלחמה?" וויטק סיים את איחולו ואמר: "שנזכה בשנה 

זו  הייתה  המולד".  חג  את  בצוותא  ולחגוג  איתך,  יחד  כאן  לשבת  הבאה 

ברכה מפתיעה ובלתי צפויה שלאחריה שבנו לגג ולשגרת הפחד המתמיד.

מדי פעם, הכניסו בנותיו של וויטק את האוכל למחבוא. פעם ביקשה מניה 

מזושה שתביא לנו את ספר התיפלות של הנוצרים. "לשם מה?" תמהתי, 

יציל אותנו אי-פעם".  ומניה השיבה: "נשנן היטב את התיפלות, אולי זה 

את  וקראנו  זו  לצד  זו  ישבנו  ואנו  מניה,  של  בקשתה  את  מילאו  הבנות 

התיפלות, שרנו את השירים שלהם ושיננו היטב את הכתוב בספר. חלק 

מן השירים זכרתי עוד מבית הספר, שם היו חברותיי הנוצריות שרות בזמן 

התיפלה. כך למדנו להתפלל כנוצריות.

"מה נעשה לאחר המלחמה?" שאלה אותי פעם מניה בערגה. "אני אסע 

לפלשתינה", עניתי לה. הכרתי את ארץ הקודש בזכות סיפוריה של מורתי 
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התגשמו  אכן  לימים,  מניה.  אמרה  לאמריקה",  אסע  "ואני  דילר,  הגברת 

חלומותינו...

***

מאחייניו  שניים  וויטק  של  לביתו  הגיעו  הימים,  באחד   .1943 שנת  סוף 

 .)LOWO( )( שליד לבוב )למברגZALASZSYKI( הבוגרים, מזלשצ'יקי

ומדיבוריהם  עליהם,  השקפנו  לחרכים  מבעד  קטנה.  ילדה  הגיעה  איתם 

וויטק. חששנו  הסקנו שהם עומדים להתגורר תקופה ארוכה בביתו של 

מאד. הלנו הם אם לצרינו? האחיינים אכן שהו בבית של וויטק שבועות 

סכנת  וצפויה  רעועים,  בעלייה  שהקרשים  אותם  הזהיר  וויטק  מספר. 

התמוטטות ינסו לטפס לשם, כך מנע מהם להיכנס לגג. 

ננוע, ישמעו  ימים מלאי אימה. שכבנו בלי תזוזה. פחדנו שאם  היו אלה 

איבר.  הזזנו  בקושי  להתלחש.  אף  חששנו  הקרשים.  חריקות  את  למטה 

רועדות מאוושת עלה  כך,  יום שכבנו  יום אחרי  היינו בדממה מוחלטת. 

נידף.

לילה אחד חשתי שדעתי נטרפת עליי, כבר לא הייתי מסוגלת לשכב כך, 

מפי,  הגה  הוצאתי  לא  שבו  הרב  הזמן  לאחר  מחניקה.  גג  פיסת  באותה 

לוודא שיש  ניטל ממני. פלטתי צריחה חדה, כדי  חששתי שכוח הדיבור 

אותי  וצבטה  בבהלה,  התעוררה  מניה  קול.  להשמיע  באפשרותי  עוד 

לנו?" לחשה בזעם עצור.  "תהיי בשקט! מה את מעוללת  צביטה חזקה. 

השתתקתי מיד. למזלנו, איש לא שמע אותנו.

הקטנה  הילדה  את  ראיתי  לסדקים,  מבעד  השקפנו  כאשר  אחד,  יום 

בעליצות,  הילדים  עם  השתובבה  היא  וויטק.  של  אחייניו  עם  שהגיעה 

יהודייה",  הזו  שהילדה  בטוחה  אני  "מניה,  הבית.  בחצר  בכדור  ושיחקה 

אמרתי למניה. "לא ייתכן", הגיבה מניה בביטול. "בגלל שאת יהודייה, את 

בטוחה שכל הילדות יהודיות..."

היה  אביה  יהודייה.  ילדה  הייתה  אכן  )לאחר המלחמה התברר, שהילדה 

חברו הטוב של אחד מאחייניו של וויטק, שהיה מהנדס. היהודי הביא אליו 

את בתו, וביקש ממנו להשגיח עליה. הוא הבטיח שאם יישאר בחיים, יבוא 

לקחתה בתום המלחמה. אם לא – ביקש האב היהודי - שהבת תישאר אצל 

אחיינו של וויטק. האב לא שב, והילדה נשארה אצל מצילה. אחרי שנים 

כתבה לי זושה שהילדה היהודייה, שבגרה בינתיים, עברה את המלחמה 

בשלום אך נישאה לגוי(.

מפליא הדבר, ששלושה אחים פולנים החביאו יהודים בזמן המלחמה. ינג'י 

אשר הסתיר את דוד מנדל ודודה פרל, וויטק החביא את מניה ואותי, ושני 

בניו של האח השלישי – את אותה ילדה קטנה.

***

עוד לפני המלחמה, הסתירה אמא אצל שכנינו הגויים רכוש. ידעתי שעליי 

לחזור לוואז'יצה כדי לקבל בחזרה את הרכוש מן השכנים.

זוכרת אני פעמים ספורות בהם יצאנו מן המחבוא לוואז'יצה. מניה הייתה 

לצאת  נהגנו  משפחתה.  מרכוש  היא  אף  לקחת  בניסיון  אליי,  מתלווה 

הולכת  הייתי  ואני  נפרדנו,  בוואז'יצה  לכפר.  ולצעוד  הלילה  באמצע 

לשכנים כדי לבקש את רכושנו. לאחר מכן נפגשנו וחזרנו לבירובקה.
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מקום המפגש היה בבית הקברות הנוצרי. פחדתי מאד להמתין לבדי בבית 

הקברות החשוך והקר, כשרק מצבות לבנות מקיפות אותי. כשסיפרתי על 

כך לדוד מנדל, אמר לנו: "לעולם אל תפחדו מן המתים, תפחדו אך ורק 

מן החיים!!!"

***

הבריחה מן המחבוא

למרבה  הגרמנים.  את  והדפה  התקדמה  הרוסית  החזית   .1944 אוגוסט 

הצער, נעצרו הרוסים בכפר מודרובקה, במרחק שלושה קילומטר בלבד 

מן המקום שבו שהינו. גויים רבים נמלטו מבירובקה דרך היערות לכפרים 

סביבנו,  הנעשה  מן  ידענו  שלא  אנו,  אך  הרוסים.  בשליטת  כעת  שהיו 

נשארנו במחבוא.

חיילים  מאות  של  עצום  וגדוד  הרוסים,  מן  נמלט  המובס  הגרמני  הצבא 

וזרע  נעמד בבירובקה. לא אשכח את הרעש האדיר שמילא את המקום 

בלבותינו אימה עצומה, אך תקווה, שהסוף מתקרב.

ממקום  טוורדיצקי.  של  בבית  להתמקם  החליטה  הגרמנית  המפקדה 

קשר.  מכשירי  של  וצפצופים  טלפונים  של  קולות  שמענו  מחבואנו 

לשם.  מפה  שדרים  והעבירו  גדולות  אוזניות  עם  ישבו  המפקדים 

אנדרלמוסיה נוראה; רעש של המוני אנשים, רמקולים קולניים ופקודות 

שונות מילא את האזור. אנשי צבא רבים התמקמו בפרוזדור הרחב, בעוד 

וויטק ומשפחתו הצטופפו בחדר. אנו שכבנו בעליית הגג, רועדות מפחד. 

האם דווקא עכשיו, כשהמלחמה באמת מתקרבת לקיצה, נתגלה?

ממקומה  התרוממה  מתחתינו,  מתרחש  אשר  את  מניה  קלטה  כאשר 

ופיזרה במהירות את כל ערמות הקש שיצרו את המחבוא. היא סידרה את 

חבילות הקש בצידי הקירות, וכך ישבנו במרכז העלייה ללא מגן ומסתור. 

אותנו מסתתרות  ויגלו  לגג  יעלו  החיילים  בתושייתה, שאם  הבינה  מניה 

בין ערימות הקש, ידעו בוודאות שאנו יהודיות או מרגלות. אך אם נשב 
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בגלוי, יש סיכוי שיאמינו שאנו בנותיו של בעל הבית, המתחבאות מפחד 

החיילים.

אחד  אלינו.  קרובים  גרמנים,  חיילים  של  קולות  נשמעו  בצהריים  ואכן, 

שהוביל  הסולם  על  טיפס  לסוסים,  קש  כנראה  צריך  שהיה  החיילים, 

לעליית הגג. עד מהרה, נגלה ראשו וכל פלג גופו העליון. הגרמני הביט בנו 

מופתע. הוא התקרב אלינו, וכשראה את פנינו המפוחדות, ניסה להרגיע 

אותנו. הוא לא העלה בדעתו שאנו יהודיות, אלא סבר, כדעתה של מניה, 

שאנו בנותיו של בעל הבית.

החייל ליטף את פנינו המפוחדות ושאל: "קושי? קושי?" )רוצות לאכול? 

באי- בראשה  נענעה  מניה  בגרמנית(.  )לאכול  אסן?"  "אסן?  ברוסית(,   –

)לאכול  מוז'ה?"  "מוז'ה?  השיבה,  מבינה,  איני   – פשטיין"  "ניקס  הבנה. 

בצרפתית(, המשיך החייל לשאול. "פאפו? פאפו?" )אוכל בפולנית(. מניה 

נענעה בראשה לאות הן, והחייל האדיב מיהר למטה והכין לשתינו חביתה 

ענקית...

ישבתי בשקט, והבטתי באימה במתרחש, ולפתע נתקפתי ברעד בכל גופי. 

אותי.  מילא  עצום  פחד  שליטה.  בלי  קפצו  כמו  רגליי  מאליהן,  נעו  ידיי 

החייל חזר עם התבשיל הריחני, וכשראה אותי רועדת, ניסה להרגיע אותי. 

אני  אך  חבילות הקש,  על  היה שעון  וראשי  ברגליי,  אותי  החזיקה  מניה 

חזר  בינתיים  מעט.  שנרגעתי  עד  חלפו  ארוכות  שעות  לרעוד.  המשכתי 

החייל לחבריו.

על  רועדת  עדיין  שכבתי  אני  המחבוא.  את  כיסתה  החשכה  ירד,  הלילה 

ערמות הקש, כשלפתע נשמע קול סיבוב המפתח בחור המנעול. מישהו 

נעל את הדלת מבחוץ, ואנו נשארנו כלואות. היה זה כנראה וויטק, שפחד 

מאד מנוכחותם של החיילים הגרמנים, ודאג שמא הללו יגלו את מחבואנו.

מניה חששה להישאר במקום שורץ גרמנים. ממקום מושבי על ערימות 

הקש, התבוננתי במעשיה. היא התקרבה לדלת הקטנה, שהייתה קבועה 

לתקרת הבית על ידי צירים, דרך דלת זו נכנסנו ויצאנו מהמחבוא. מניה 

הדלת.  צירי  את  שהחזיקו  הברגים  את  לרופף  והחלה  קטנה  סכין  נטלה 

היא סובבה את הברגים עד שיצאו לחלוטין ממקומם. לא הבנתי את פשר 

מעשיה.

מחוזק  שהיה  הצד,  מן  אותה  ולפתוח  הדלת  את  להרים  היה  ניתן  כעת 

קודם לכן בצירים. מניה הצמידה את אוזנה לדלת והקשיבה לקולותיהם 

של החיילים הגרמנים. לאחר זמן, השתררה דממה. החיילים יצאו לאכול. 

הבית היה ריק. מניה הרימה את הדלת באיטיות, ווידאה שאף אחד אינו 

נמצא בשטח. ראש הסולם שהוביל מן העלייה לרצפה עמד בצדה הנעול 

של הדלת. מניה לחצה את ידי ואמרה: "גניו, תקפצי! קפצי מכאן לראש 

הסולם!"

לעבר  שכזה  זינוק  משותקות,  כמעט  וכשרגליי  הירוד,  הנפשי  במצבי 

הסולם, היה משימה כמעט בלתי אפשרית. שוקיי כאבו לבלי שאת. חשתי 

שאיני מסוגלת.
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"מניה, קפצי את ראשונה", התחננתי. מניה לא הסכימה. היא ידעה היטב 

שאם היא תקפוץ, אני אשאר למעלה. מניה דחפה אותי קלות, ואני אזרתי 

אל  ירדתי  אט-אט  לסולם.  וזינקתי  בו  נותרו  שעוד  הכוחות  שארית  את 

רצפת הבית. עמדתי למטה, איני מאמינה שעשיתי זאת.

שאין  וכשראתה  לצדדים,  הביטה  היא  להזדרז".  "עלינו  בי:  דחקה  מניה 

איש, רצה אל דלת הבית, כשאני משתרכת אחריה. כשהיינו בחוץ, תפסה 

מניה בשמלתי וגררה אותי אחריה, תוך שהיא מאיצה בי למהר. רצנו, עד 

כמה שאפשרו רגלינו לעשות זאת, ומניה עקבה בדאגה סביבנו, כדי לוודא 

בין השיבולים  צנחנו תשושות  התבואה. שם  לשדה  נגררתי  רואה.  שאין 

הגבוהות. המשימה כולה ארכה כחמש דקות בלבד, אך מניה לא הרפתה. 

היא המשיכה לסחוב אותי עמוק-עמוק לתוך שדה התבואה, מרחק של 

קילומטר מביתו של וויטק. היא הקפידה שלא ללכת בקו ישר, כדי שאם 

יחפשו אותנו יקשה על החיילים למוצאינו. לבסוף הרפתה ממני, ושתינו 

צנחנו תשושות על האדמה הקרה.

השחר  אימה.  עד  ומפוחדות  יגעות  התבואה,  בשדה  שהינו  הלילה  כל 

הפציע, השמש זרחה ושתינו שכבנו עדיין בין השיבולים.

בצהריים נשמעה קריאה רחוקה מן הבית: "צלה, צלה, בואי הביתה", האות 

מוגן  למקום  המחבוא,  אל  לשוב  השתוקקתי  חלפה.  שהסכנה  המוסכם 

וויטק. משהו  הרגיל של  צליל הקול  זה  אין  "לא.  מניה אמרה:  אך  יותר. 

משונה. אנו נשארות כאן".

מאימתם  הגבוהות  השיבולים  ידי  על  מוגנות  היטב,  מוסתרות  נשארנו 

של החיילים הגרמנים הקרובים כל כך. אך אז נשמעו מכיוון הבית שתי 

אני  הולכת!  "אני  לי:  ואמרה  ממקומה  קפצה  היא  נזדעקה.  מניה  יריות. 

בטוחה שהיריות היו מכוונות לאבי ולדודה פרל". תפסתי במניה ואמרתי 

לה: "מניה, את לא תשאירי אותי לבד! אם תלכי עכשיו, ודאי תמותי, ומה 

כבר  ואחיותיי  שלי  "אמא  להתעקש.  המשיכה  מניה  בלעדייך?"  אעשה 

מתו", אמרה, "ועכשיו ודאי גם אבא נהרג. בשביל מה אני צריכה לחיות? 

לך לפחות יש סיכוי שאמך תחזור!".

ידעתי שהליכה לאזור היריות, היא  התחננתי בפני מניה שתישאר איתי. 

שכבנו  למחרת,  היום  וכל  הלילה  כל  התרצתה.  מניה  ממש.  התאבדות 

בשדה, מפוחדות ומיואשות. גשם עז ניתך ארצה והרטיב אותנו עד לשד 

עצמותינו. אף בדל מזון לא בא אל פינו. הצטנפנו רועדות ורטובות בין 

שמניה  המשפט  את  אשכח  לא  ישע.  וחסרות  עלובות  התבואה,  גבעולי 

אמרה לי באותם רגעים: "את רואה, גניו, כל העולם בוכה איתנו".

יום נוסף חלף. בלילה, החלטנו לחזור למחבוא. קיווינו שהסכנה חלפה. 

היה  גדול  מה  והדודה.  הדוד  שהו  שבו  ינג'י,  של  למתבן  במתח  פסענו 

אושרנו, כאשר ראינו את דוד מנדל ואת דודה פרל שוכבים במחבוא כשהם 

חיים ושלמים. דודה פרל קיבלה אותנו בשמחה. "להיכן נעלמתן?" שאלה 

כדי  כאן  היה  וויטק  אתכן!  חיפשו  כמה  לעצמכן  מתארות  "אינכן  אותנו, 

לחפש אתכן". "מדוע חיפשו אותנו?" נחרדה מניה.

נוכחותן  על  שמע  וויטק  של  בביתו  ששהה  הגרמני  המפקד  כי  התברר 

של שתי בנות בעליית הגג. הוא החליט שאנו מרגלות, שתפקידן לצותת 

לפעולותיו של הצבא הגרמני. המפקד רצה לאסור אותנו, ושלח את חייליו 

וויטק, שדיברו  להביאנו, אך אנו כבר לא היינו בעליית הגג. אחייניו של 
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שבאו  צעירות  ילדות  שאנו  ואמרו  כמתורגמנים  שימשו  גרמנית,  היטב 

להתארח מן הכפר הסמוך, בביתו של וויטק. הם הסבירו את היעלמותנו 

בכך שחזרנו לביתנו בכפר.

המפקד הגרמני פקד על האחיינים שיביאו אותנו מן הכפר הסמוך. שם 

הקיר,  ליד  וויטק  את  נמצאנו. המפקד העמיד  ומובן שלא  חיפוש,  נערך 

ואיים עליו שאם המרגלות לא תימצאנה, הוא יוצא להורג. וויטק, שחשש 

לחייו, צעק לנו שנצא מן המחבוא. זה היה פשר הקריאה: "צלה, צלה, בואי 

הביתה". בזכות קור רוחה של מניה, שזיהתה שקולו של וויטק אינו רגיל, 

הגרמני:  את  לשכנע  ניסה  הוא  במצר;  נמצא  וויטק  לחזור.  התפתינו  לא 

"לא ייתכן שילדות צעירות כל כך הן מרגלות". והמפקד השיב: "הבחורה 

הגדולה בהחלט עשויה להיות מרגלת!" "אך היא הייתה עם ילדונת קטנה", 

השיב וויטק. "הילדה שימשה לה ככיסוי", השיב המפקד ולא ויתר. וויטק 

הגרמנית  המפקדה  קבלה  בדיוק  זמן  באותו  למזלו,  נפשו.  את  ידע  לא 

פקודה להתקדם ועניין המרגלות נשכח.

נשארנו במחבוא עם דודה פרל במשך יומיים. בינתיים היה וויטק בטוח 

שנהרגנו. הוא היה משוכנע ששתי היריות היו מכוונות לעברנו. )עד היום 

דודה פרל  איתו  רק לאחר מכן, כשדיברה  היה פשרן..(  יודעת מה  אינני 

בעניין הרכוש – נודע לו שנשארנו בחיים. אך הוא לא יכול היה לסלוח לנו 

על כך שבגללנו כמעט קיפח את חייו. הוא סירב להמשיך ולהחזיק בנו.

כך, נפרדנו מעליית הגג, שבה שהינו בתנאים תת-אנושיים במשך שנתיים 

ועשרה ימים.

***

לבד

המפקדה הגרמנית החליטה המשיכה ונלחמה ברוסים בגבול מודרובקה. 

כנהוג במקרים אלו, על מנת שלא תפגע האוכלוסייה פינו את כל האזרחים 

מן האזור, בשטח של כעשרים-שלושים קילומטר ממודרובקה עד לאזור 

.)BIECZ( 'העיר ביאץ

לוואז'יצה, מרחק חמישה  והתחלנו להתקדם  מן המחבוא  יצאנו  אנו  אף 

קילומטרים מבירובקה, לשם לא הגיעה עדיין פקודת הפינוי. דוד מנדל 

לצעוד.  יכולתי  בקושי  פרל.  הדודה  עם  נגררתי  ואני  מניה,  עם  התקדם 

השכיבה הממושכת בחושך ללא תנועה, השפיעה קשות על רגליי. האור 

והחום בחוץ הממו אותי. התקינו לי מעין מוט של עץ, עליו נשענתי לאורך 

המסע. דידיתי על המקל עד שהגענו לוואז'יצה.

בוואז'יצה שרר אי-שקט משווע. אנשים, נשים וטף מכל האזור היו שם. 

תרנגולות התרוצצו בחופשיות, סוסים ועגלות טעוני מטלטלים התכוננו 

לנסיעה. הגענו לבית חברתה הגויה של דודה פרל. במשך כחצי יום שכבתי 

על ערימות קש במתבן הסמוך לביתה, נחה מן המאמץ הרב. סביבנו שרקו 

כדורי הרובים, חלק מהם חדרו לתוך ערימות הקש שעליהן נשענתי, ובנס 

לא פגעו בי. מנוחתי לא נמשכה זמן רב, כי היינו חייבות להמשיך ולברוח.

הגיע  הפינוי  וצו  הגרמנים,  בפקודת  להתפנות  המשיכה  האוכלוסייה 

שיירות- רכושם.  כל  ואת  בתיהם  את  אנשים  עזבו  כאן  אף  לוואז'יצה. 

שיירות התנהלו מערבה, לפולין פנימה, והתרחקו מן הקרבות שעל הגבול, 

בחפצים,  גדושות  שמיכות  מבתיהם  סחבו  אנשים  לגרמנים.  הרוסים  בין 

ואף פרות ותרנגולים השתתפו במסע.
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ואני, איך יכולתי להמשיך לצעוד במצבי זה? רגליי בקושי נשאו אותי.

עקב צליעתי, התקדמתי בקושי רב וסכנה גדולה הייתה צפויה לשתינו. 

שומה היה עלינו להיפרד זו מזו כדי להמשיך לשרוד. פניתי לדודה פרל 

ואמרתי לה: "דודה, אני אסתדר, תתקדמו אתם. אני כבר אדאג לעצמי". 

הגויה,  לחברתה  קטן  תכשיט  נתנה  היא  רבות.  ברירות  היו  לא  לדודה 

פואזינה )PLIZENA( כדי שזו תשגיח עליי. לאחת מידי קשרה הדודה 

לי  נשקה  בעיניה,  כשדמעות  ואז,  הצינה.  מפני  עליי  שתגן  דקה  שמיכה 

ודוד מנדל התקדמו הלאה עם  דודה פרל  ונפרדה ממני לשלום.  הדודה 

מניה לכיוון היערות, ואני נשארתי מאחור לבדי, נעזרת בחברתה הגויה של 

הדודה, חובקת את השמיכה הבלה, רכושי היחיד. שתי בנותיה של הגויה 

סחבו אותי במין עגלה קטנה.

התקדמנו לכיוון יאסלו בכביש הראשי ואז'יצה- יאסלו, מותירות מאחורינו 

בתים חרבים שתושביהם נמלטו.

על  הכבידו  הרבים  המשאות  נעצרנו.  מסע  של  קילומטר  כחצי  לאחר 

בנותיה של הגויה, והן התקשו המשיך ולסחוב אותי בעגלה. הן התנצלו 

לצעוד  והמשיכו  מן העגלה  אותי  הורידו  ביכולתן לקחתני,  כך שאין  על 

ואוחזת  מקלי  על  שעונה  מכר,  ללא  נותרתי  שוב  השיירה.  עם  במרץ 

היטב-היטב בשמיכה המרופטת. התקדמתי בתוך שיירת הבורחים. לפניי 

ואחריי צעדו מאות אנשים ונשים על טפם ועגלותיהם העמוסות. פניהם 

של הבורחים היו מועדות לאזור ביאץ'. מצדנו רכבו על אופניים גרמנים 

במדים, שתפקידם היה להגן עלינו ולשמור על הסדר.

אחד החיילים ראה אותי – נערה בודדה צועדת שעונה על מקל, וריחם 

עליי. הוא נטל אותי, וציווה על אחד מבעלי העגלות לשאת אותי בעגלתו. 

כשני קילומטרים נסעתי בעגלה שהייתה עמוסה במשאות כבדים ובילדים 

קטנים. הסוס עמד בקושי במשאו הכבד. התחננתי בפני הגויים שיורידו 

אותי. פחדתי אף שיזהו שאני יהודייה. הגויים סייעו לי לרדת מן העגלה, 

שבעה  של  מרחק  בז'ישקי,  לעיירה  שהגענו  עד  לאיטנו  התקדמנו  וכך 

נטל  בקושי,  צועדת  שוב  אותי  שראה  הגרמני,  מבירובקה.  קילומטרים 

אותי והושיב אותי על אופניו. לו היה יודע את מוצאה של הילדה, שהוא 

מסייע לה כל כך, ודאי לא היה מתעקש לשאת אותי...

פעמים אחדות הרכיבו אותי הגרמנים על אופניהם או ציוו על הפולנים 

להסיע אותי בעגלתם. רק כך יכולתי להתקדם עם השיירה.

הלילה ירד. רציתי לישון. נכנסתי לאחד הבתים הריקים. אני זוכרת היטב 

את עדת התרנגולים שהתעופפה לקראתי בקול קרקור צווחני, ואת העז 

הקשורה בחבל בתוך הבית. נכנסתי פנימה, ולהפתעתי הרבה, גיליתי בבית 

העזוב את... וויטק ומשפחתו!

כן, וויטק, שנמלט אף הוא מביתו מפחד החזית המתקרבת – הגיע לכאן! 

פניתי לוויטק בדברים, אך הוא לא התייחס אליי. פחד, כנראה, שאם יגלו 

את הקשר בינינו, יזיקו לו.

השיב:  וויטק  אך  רעבה!"  "אני  מכובדת,  בלשון  אליו  פניתי  "טורדיצקי", 

עלובה  והתיישבתי  והמקל,  השמיכה  את  נטלתי  אותך".  מכיר  לא  "אני 

על  ונשכבתי  בשמיכתי  התעטפתי  אותי.  גירש  לא  וויטק  החדר.  בפינת 
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וויטק. הן צחקקו ביניהן ופטפטו  הרצפה הקרה. התבוננתי בבנותיו של 

תוך כדי בישול תפוחי אדמה בסיר הקטן. ממקומי עקבתי כיצד הן יושבות 

ואוכלות. הן לא החליפו איתי מילה. נרדמתי בפינת החדר, רעבה וחדלת 

אונים.

וויטק  של  האיום  הפחד  מן  נבעה  זו  מוחלטת  שהתעלמות  ספק  אין 

ומשפחתו מאחיהם הפולנים.

וויטק ידע שסימן, ולו הקטן ביותר, של היכרות בינינו עלול להביא עליו 

את הקץ, באם אי מי מן הפולנים יבחין בכך. 

דבר  לעצמי  וחיפשתי  טורדיצקי  ממשפחת  מילים  בלי  נפרדתי  בבוקר, 

מים  מעט  שתיתי  הבית,  בחצר  שהתגלגלה  חיה  ביצה  אכלתי  מאכל. 

והמשכתי ללכת. את הדרך הכרתי, מכיוון שבמסלול זה נהגנו לצעוד עם 

אימא מידי שבת, מיאסלו לוואז'יצה.

שוב סייעו לי חיילים גרמנים להתקדם, ואנו פסענו במסלול המוכר. הגענו 

"לפני  ונזכרתי:  בטירה  הבטתי  הטירה.  בנויה  הייתה  שם   – לגוריוביצה 

שנים, צעדנו כאן, אימא ואסתר, בבואנו לבקר את דודה פרל. כאן היינו 

מתחילות לשיר... והיום... אני צועדת פה, לבדי, ואיתי רק מקל ושמיכה 

דקה..."

הגענו ליאסלו, עיר הולדתי שאותה לא ראיתי תקופה ארוכה כל כך. שוב 

החרבים.  ברחובותיה  נסחבתי  ואני  בעגלתו,  הגרמנים  אחד  אותי  נטל 

הבתים היו הרוסים, והעצים – חרוכים מאש הפצצות. אף אחד אינו מוכר. 

יאסלו ריקה ושוממת. 

חרב.  גויי  בית  כל  למראה  אותי  שתקפה  הנחת  תחושת  את  זוכרת  אני 

ורשה,  )מלבד  תילם.  על  עמדו  ברחובנו  הגויים  שבתי  כך  על  הצטערתי 

הייתה יאסלו העיר היחידה בפולין, שבה נחרבו כל הבתים עד היסוד ולא 

נשאר מרחובותיה זכר. רק רחוב קז'ימיז'ה וילקגו – הרחוב בו גרנו – נשאר 

על תילו, ועוד בתים בודדים שתוקנו על ידי הפולנים(.

ראיתי  הבית שלא  והמרווח,  הגדול  ביתנו  ליד  נעבור  ידעתי שעוד מעט 

בית  הבית.  את  לראות  אוכל  שלא  חשתי  האחרונות.  האימה  שנות  בכל 

ממני  רחוקים  עתה  אשר  נעימים,  בזיכרונות  ספוגים  שקירותיו  ילדותי, 

מרחק שנות אור.

הפולנים ששהיתי בעגלתם הגיעו לרחוב קז'ימיז'ה וילקגו, וכשהתקרבנו 

לבית, עצמתי את עיניי בחוזקה. לא לפקוח. לא לראות, לא להיזכר. אם 

אפקח – לא אחזיק מעמד!

המשכנו להתקדם. חלק מן הדרך הלכתי בכוחות עצמי, ורוב הזמן סייעו לי 

הגרמנים. כשישה ימים תמימים צעדתי, מיואשת וחסרת תקווה. עד היום 

איני יודעת מה נתן לי את הכוחות לצעוד כך, בלי כיוון ומטרה. בלילות 

ישנתי בבתים עזובים.

חפצנו.  מחוז   – ביאץ'  של  בתיה  נראו  סוף-סוף   .1944 תחילת ספטמבר 

כל  היו  יהודים. כעת  עיירה שרוב תושביה  ביאץ'  הייתה  לפני המלחמה, 

הבתים תפוסים על ידי הפולנים. גם כאן השתלטו הפולנים על רכוש לא-

להם ועשו בבתי היהודים כבשלהם.
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כשנכנסתי לעיירה, התחלתי לחשוש. לא הייתה עימי שום תעודה מזהה 

או מסמך רשמי. החוק קבע שאין להחזיק אדם בבית מעל עשרים וארבע 

שעות, אם אין בידו תעודה מזהה. חובה הייתה על כל אדם שהגיע לעיירה 

אף  היה  רשמי,  מסמך  בלי  ולהירשם.  הכפר  לראש  או  לעירייה  לפנות 

המארח צפוי לעונש כבד. למזלי, מזג האוויר היה נעים וקיצי. בלית ברירה, 

נשכבתי על ערמת גרוטאות, עליה ביליתי את הלילה.

 ***

בדרכים

הקרובים.  הימים  בשלושת  הקבוע  למשכני  הפכה  הגרוטאות  ערימת 

הגרוטאות הסתירו אותי היטב מעין רואה. בימים הסתובבתי מעט, לוגמת 

מים שמצאתי במקומות שונים, וכשרעבתי דפקתי על דלתות התושבים 

וביקשתי מעט לחם. אך לא חשתי כמעט ברעב. בלילות שבתי לערימה, 

קטן  למקום  להגיע  שעדיף  החלטתי  הימים,  כשחלפו  התנמנמתי.  עליה 

יותר, שם מסוכן פחות לשהות בלא מסמך מזהה.

עם שחר, התחלתי ללכת לכפר הסמוך לביאץ'. צעדתי כל היום. הערב בא, 

 .)WISLOKA( חשיכה נפלה על האזור. בדרכי עברתי ליד נהר הוויסלוקה

עמדתי על שפת הנהר והבטתי בדמות הנשקפת אליי מן המים. אני זוכרת 

היטב, איך מרחוק נצצו אליי האורות של הכביש הראשי, ואני ניצבת לבדי 

מול הנהר. מחשבה פתאומית הבליחה במוחי: "אזרוק את עצמי פנימה, 

ילדה  אותי,  תקפו  אונים  וחוסר  ייאוש  חיים?".  לי  למה  הן  המים.  לתוך 

יהודייה בודדה, יתומה וגלמודה.

אך לא הייתי מסוגלת לקפוץ. לא היה בי האומץ לסיים את חיי במו ידיי. 

בלבי התפללתי שמישהו יירה בי בגבי בלי שאראה זאת.

מאחורי גבי נשמעה לפתע קריאה: "היי, מה את עושה?" הייתה זו אחת 

הגויות, שעברה ליד הנהר והבחינה במעשי. הקריאה העירה אותי מהייאוש 

העמוק שבו שקעתי. הגויה המשיכה לצעוד, ואני הבטתי בגבה המתרחק. 

חשתי שכוחות מחודשים זורמים בי. הצטערתי שלא שאלתי אותה לשמה, 

אך היא כבר הייתה רחוקה.

סוף  סוף  רב.  היה  לכפר  עד  המרחק  מאד.  כאבו  רגלי  ללכת.  המשכתי 

ראיתי את האורות של פנסי הנפט הקטנים. התקרבתי אליהם. בתי הכפר 

נגלו לעיניי.

דפקתי על אחת הדלתות. איכרה גויה פתחה לי את הדלת ושאלה לרצוני. 

 )ZIMNOWODA( סיפרתי לה סיפור שבדיתי על עצמי: "אני מז'ימנובודה

)עיר פולנית, שמרבית תושביה אוקראינים(. אימא שלי נפטרה, אבא נשלח 

משם,  ברחו  כשכולם  אך  בוואז'יצה,  דודתי  אצל  הייתי  בגרמניה.  לעבוד 

איבדתי את דודתי. האם אוכל להישאר אצלך?"

ביקשה  אך  הלילה,  למשך  בביתה  שאשאר  הסכימה  האדיבה  הגויה 

שלמחרת בבוקר אלך להירשם אצל ראש הכפר. "אסור לשהות פה בלי 

הייתה  חלב.  וכוס  לאכול,  דבר-מה  לי  נתנה  הגויה  אמרה.  כך   – רישום" 

זו הפעם הראשונה מזה זמן רב שאכלתי ארוחה מסודרת תחת קורת גג. 

האיכרה סידרה לי מצע מקש, ואני נשכבתי. לא הצלחתי להירדם. פחדתי 

שמא מתוך שינה אפלוט את סודי, ואגלה שאני יהודייה.
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ויצאתי מן  הלילה עבר. בבוקר אמרתי לגויה שאני הולכת לראש הכפר, 

הבית.

התלבטות קשה עמדה בפניי. הבנתי שבלתי מציאותי לחיות בכפר קטן 

ללא תעודה מזהה שכן כולם מכירים את כולם. האם להישאר פה או לחזור 

לביאץ', העיר הגדולה?

החלטתי לחזור לביאץ' אותה עזבתי זה עתה. התנחמתי ששם אוכל לפחות 

לישון בחוץ, ללא פחד מכלבי כפר משוטטים. התחלתי לצעוד שוב.

אחד הגויים נשא אותי בעגלתו ובאמצע הדרך הוריד אותי, ואני המשכתי 

רב,  בקושי  הגבעה  במעלה  טיפסתי  ואני  גבעה,  על  עברה  הדרך  ללכת. 

להחשיך,  התחיל  קילומטרים  כארבעה  של  מהלך  לאחר  במקלי.  נעזרת 

ואני פניתי לאחד הבתים, לבקש מקום לישון בלילה.

היה זה בכפר בינרובה )BINAROWA( שליד ביאץ'.

את הדלת פתחה לי גויה. שוב בירכתי אותה בברכות שהכרתי, והצגתי את 

עצמי כנערה מז'ימנובודה, שאמה נפטרה ואביה עובד בגרמניה. שאלתי 

אם אוכל ללון הלילה במקום. עיניה של הגויה אורו, והיא שאלה אותי אם 

אהיה מוכנה להישאר אתה בתקופה הקרובה ולעזור לה. 

"כן", עניתי בשמחה. וכי הייתה לי ברירה אחרת?!

יודעת  "יש לי תינוק קטן, חזירים ותרנגולות, ואני צריכה עזרה. מה את 

לעשות?".

"אני יודעת לסרוג, ולעשות עבודות מחרוזים קטנים", עניתי לה.

"ולהאכיל חזירים את יודעת?"

"ודאי".

"אם כך, אשמח אם תישארי פה!".

***
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בבינרובה 

הגויה הייתה מטופלת בחמישה ילדים קטנים ובתינוק. בעלה היה כורה 

פחם. בעלי החיים שהסתובבו בחצרה דרשו אף הם טיפול.

היה זה נס שהאיכרה לא דרשה תעודה מזהה, לא חקרה את מוצאי ואת 

דתי כי אם העסיקה אותי בביתה, ובכך הצילה את חיי. חצי שנה שהיתי 

בבית של אותה איכרה בבינרובה.

בלילות ישנתי במטבח עם אחד הילדים על יצוע מקש, מכוסה בשמיכתי, 

ניזונה מתפוחי אדמה ומביצים.

היטב  לי  עזרו  כעת  הנוצרים.  שירי  את  האיכרה  של  ילדיה  עם  שרתי 

למקום,  להתרגל  התחלתי  הגג.  בעליית  מניה  עם  שלמדתי  התפילות 

ונכנסתי לשגרה של עבודה. רגליי החלושות הציקו לי עד מאד, וההליכה 

קשתה עליי, אך ניסיתי להתאושש אט אט.

עמם.  ולהשתעשע  הקטנים  הילדים  את  לאהוב  למדתי  הימים,  כשנקפו 

טיאטאתי את הרצפה, שהייתה עשויה אדמה, האכלתי את החזירים ואת 

קטנים  מחרוזים  נהדרות  יצירות  הכנתי  בחצר.  שרעתה  הגדולה  הפרה 

וסרגתי מחוטי פשתן.

בלילה ובבוקר נאלצתי למלמל את תפילותיהם של הנוצרים.

יום אחד פרמה הגויה חוטים מסינר גדול שהיה בבית, צבעה את החוטים 

והגישה לי אותם כדי שאסרוג מהם בגדים לילדיה. היא אף ביקשה ממני 

לשזור חוטי פשתן. ניסיתי לעשות זאת, ולהפתעתי – הצלחתי!

דמעות רבות הזלתי בבית זה. בכיתי את מר גורלי, ואת משפחתי האהובה 

שאיננה. פעם שמעתי את הגויה אומרת לבעלה: "הילדה הזו אדוקה מאד! 

אני שומעת אותה בוכה פעמים רבות".

חושבת אני כי במחצית השנה הזו בכיתי אף יותר מאשר בשנתיים שבהן 

שהיתי במחבואו של וויטק. בדידותי העכירה מאד את מצב רוחי. 

עוד בבית הורי, בתקופת הגטו, למדתי לסרוג צעיף. למדתי בכוחות עצמי 

באיזה אופן ניתן לסרוג אפודה חסרת שרוולים. אך גזרה של סוודר בעל 

שרוולים לא ידעתי לסרוג, וחששתי מאד מן הרגע שבו אתבקש לעשות 

זאת.

פעם אחת ביקשה ממני האיכרה לסרוג לבנה הקטן בן השנתיים סוודר. 

מחוטי  הקדמי  החלק  את  לסרוג  התחלתי  ברירה,  בלית  מאד.  נבהלתי 

כיצד  לשרוולים.  כשאגיע  אעשה  מה  ידעתי  לא  אך  התכולים,  הפשתן 

אסרוג אותם, וכיצד אחברם זה לזה, כשמעולם לא למדתי לעשות זאת?! 

ומה תעשה עמי האיכרה, כשתגלה שאיני יודעת לסיים את מלאכתי?

בלילה התהפכתי על משכבי. חלומות בעתה פקדו אותי. 

כאשר הנץ השחר... שוד ושבר! בנה הקטן של האיכרה, שהיה בריא לגמרי, 

נמצא מת! הוא לא השלים את שנתו!

את  לפרום  ממני  ביקשה  והגויה  הגויי,  הקברות  לבית  נלקח  המת  הילד 

שרוולים  ללא  גדולה  אפודה  החוטים  מן  ולתפור  לסרוג,  התחלתי  אשר 

ִלְבָנה הגדול. מאושרת כולי, מן ההשגחה הפרטית שהגנה עליי, התחלתי 

בעבודה החדשה...
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 ***

הפליטים  מגויי  אחד  הביתה  נכנס  שם,  לשהותי  כחודשיים  לאחר 

מחנקובקה. כשראה אותי, הביט בי במבט חשדני ושאלני לזהותי.

שוב סיפרתי את סיפורי: אני בת יחידה, אימי מתה, אבי נלקח לגרמניה, 

ואני בורחת מוואז'יצה... אך ראיתי על פניו שהוא אינו מאמין לי. הוא ידע 

שאני משקרת. הפליט שאל אותי: "איפה גרת לפני המלחמה?". עניתי לו 

שהתגוררתי בכפר ז'ימנובודה, ליד תחנת הרכבת.

הגוי נעלם, ואני נותרתי מלאת אימה. הפחדים שבו אליי. מיהו האלמוני? 

האם ילשין עליי? מה יהיה איתי עכשיו?

לא יכולתי לברוח. רגליי היו חלשות מידי, והחורף הקר כבר ירד על פולין. 

אותי. לאחר שחלף  קול הקפיץ  כל  ימים של מתח.  עליי כארבעה  עברו 

הזמן ולא אונה לי כל רע – נרגעתי. ההשגחה שהגנה עליי מפני סריגת 

הסוודר לא עזבה אותי גם כאן.

)כשלושה חודשים לאחר המלחמה, כששהיתי עם מניה ברחובות יאסלו, 

נגלה לפתע מולי אותו פליט מחנקובקה. הגוי התעניין בשלומי. השבתי לו 

שאני מחכה לרכבת כדי לשוב לביתי. בת-צחוק הופיעה על פניו של הגוי 

והוא אמר לי: "אני יודע היטב מי את! את דומה מאד לאמך. עבדתי אצלכם 

כשבניתם את ביתכם ביאסלו, שם הדבקתי את החרסינות בתנורי החימום 

שלכם. כששאלתי אותך לזהותך ואת הסמקת, ידעתי שאת משקרת, את 

גם סיפרת שהתגוררת ליד תחנת הרכבת בז'ימנובודה בעוד שבמקום לא 

עוברת כלל רכבת! אך החלטתי שלא להסגיר אותך!"(.

 ***

ה-24 בדצמבר, 1944.

לכנסייה.  אני  אף  נסעתי  כולה,  המשפחה  עם  יחד  המולד.  "חג"  הגיע 

לפניו  עבר  אחד  וכל  מוגבהת  בימה  מעין  על  הכומר  ישב  בכנסייה, 

ו"התוודה" על "חטאיו". בני המשפחה ניגשו לכומר בזה אחר זה. 

כל אחד שהגיע לבמה כרע על ברכיו, ולחש באוזנו של הכומר את אשר 

"חטא". תורי הגיע. אני זוכרת את נקישות המקל שבו נעזרתי, כשהתקרבתי 

אל הכומר. טיפסתי על הבמה וכרעתי לפניו. הכומר הביט בי ולחש: "ביתי 

במה חטאת?"

"גנבתי שתי קוביות סוכר", עניתי לו. והכומר שאל: "ומה עוד?" בליבי בער 

רצון עז לגלות לו את יהדותי, רציתי להתפרץ ולומר: "יהודייה אני"! אבל 

הפחד... פחד מוות עצר אותי. לחשתי: "לא שמעתי בקול האיכרה, וצבטתי 

את הילדים". לאחר ה"ווידוי" שלי, פרצתי בבכי מר.

טקס הווידוי המשיך, אך אני לא יכולתי להירגע. כל בני המשפחה נעמדו 

הגב,  את  הפניתי  אני  גם  לכומר.  מופנים  כשגבותיהם  ישרה,  בשורה 

מתייפחת. הכומר עבר מאחורינו, מזה על גבותינו "מים טהורים".

הבכי  שליטה.  ללא  מעיניי  לזלוג  המשיכו  הדמעות  להירגע,  יכולתי  לא 

שהיה עצור בתוכי התפרץ באותם רגעים, בהם עמדתי, יהודייה מושפלת, 

מול כומר נוצרי, והתוודיתי על חטאים שלא עשיתי...
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היה זה רגע שלא אשכח לעולם.

שוב "חגגתי" את חג המולד, בדמעות ובכאב לב.

החזית הרוסית המשיכה להתקרב לעברנו, ולהניס את הגרמנים. ביתה של 

האיכרה שכן על ההר, וכך יכולנו לצפות במשך מספר ימים בעשרות אלפי 

חיילים גרמנים נמלטים מאימת הרוסים. על הכביש שהתפתל למרגלות 

ההר נעו מאות משאיות וטנקים, לכיוון מערב. זכורני, איך מאחורי שיירת 

הבורחים, נע המטבח הצבאי שבו בישלו הגרמנים את ארוחותיהם וממנו 

היתמר עשן... גם כשברחו, דאגו הגרמנים לעצמם למזון משובח.

ב-18.1.1945, השכם בבוקר, עברה קבוצת גרמנים בביתה של האיכרה. 

וסעדו את לבם בארוחת  ליד שולחנה,  גרמני מדוקדק  בנימוס  ישבו  הם 

בוקר דשנה, כאילו אין הם נסוגים כעת. רק לאחר שניגבו את שפתותיהם 

ויישרו את מדיהם, המשיכו לברוח.

פתיתים  הבית.  מחלון  השקפתי  המקום,  את  שעזבו  לאחר  וחצי  כשעה 

לבנים צנחו מן השמים ומילאו את הכול בצבע צחור מבהיק. לפתע ראיתי 

דמות מתקרבת ממעלה אחת הגבעות הסמוכות. היה זה חייל רוסי לבוש 

מדים לבנים, רכוב על סוסה. הוא דהר במורד הגבעה, אוחז בידו רובה ועל 

הרובה כידון.

אחריו נראו עוד שלושה חיילים, אף הם עוטים לבן, ואז התמלא הכביש 

כולו במאות חיילים רוסים, לובשים מדים לבנים כהסוואה בשלג. האזור 

שעטו  אלה  כל  ומכוניות,  קטיושה  טילי  טנקים,  של  ברעש  התמלא 

לראות את  זה מחזה מרהיב  היה  הבורחים.  הגרמנים  במהירות בעקבות 

הצבא הרוסי במרדפו אחרי הגרמנים.

בקרבתם,  להימצא  דאגה  שלה,  ולתרנגולות  לחזירים  שחששה  האיכרה, 

כיוון שהחיילים הרוסים נהגו ליהנות מן השלל.

***

למחרת היום, שהתה האיכרה בחוץ, משגיחה על בעלי החיים. אני עבדתי 

היה  הוא  בו.  רוסי אחד. הבטתי  חייל  הבית  ליד  במטבח, כשלפתע עבר 

נראה לי יהודי. מבלי לחשוב, פלטתי: "ייברי? ייברי?" )יהודי? יהודי?(

)הרופאה  ייברי"  "דוקטור  יהודי(,  לא  )אני  ייברי"  ניי  "יא  השיב:  הרוסי 

יהודייה(. בין החיילים הייתה רופאה יהודייה, אליה התכוון הרוסי.

אך אני התחרטתי על פליטת הפה שלי. הן אם ייוודע לאיכרה ששאלתי 

שאלה כזו, היא תבין מייד שאף אני יהודייה, ואז וודאי לא תסכים להחזיק 

אותי בביתה.

הרופאה  אלינו.  בסמוך  לרופאה, שהייתה  וקרא  נזדרז,  הרוסי  החייל  אך 

ניגשה אליי, אישה כהה גוצה. היא אמרה לי ברוסית: "אני מקייב".

לי:  בי בחוסר אמון, ואמרה  יהודייה. היא הביטה  סיפרתי לרופאה שאני 

"לכל אורך הדרך מקייב עד לכאן, לא פגשתי אף יהודי אחד!" רק כשאמרתי 

לה כמה מילים באידיש, האמינה לי הרופאה.

פרצתי בבכי. הרופאה נתנה לי חפיסת שוקולד וניחמה אותי: "אני מוכרחה 

ללכת יחד עם שאר החיילים , בוודאי עוד מעט יבואו יהודים נוספים. הם 

ייקחו אותך!"
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שוב נשארתי לבדי. רציתי לבקש מן החיילים הרבים שיעזרו לי, אך עדיין 

חששתי לנפשי.

הגרמנים,  אחרי  במרדפם  הרוסים  המשיכו  רצופים  ימים  שלושה  במשך 

מתחת לאפנו ממש.

***

באחד הימים, סיפר הגוי לאשתו האיכרה שהבנק הפולני הגדול הופצץ. 

שם".  נהרגו  והם  יהודים,  אנשים  ארבעה  "התחבאו  סיפר,  כך  "בתוכו", 

כששמעתי זאת, נחרדתי. ליבי אמר לי שמניה, דודה פרל ודוד מנדל הם 

בין הנרצחים. כיצד אוכל לברר זאת?

נחרדתי לחשוב שממשפחתי לא נשאר זכר.

המלחמה נגמרה. הייתי חופשיה לנפשי. יכולתי לפנות לכל אשר ארצה, אך 

לא היה לי לאן ללכת. הדרכים היו הרוסות. הייתי בטוחה שאני היהודייה 

היחידה שנותרה בחיים מכל יהודי פולין. מצבי הנפשי היה קשה. דכדוך 

היה  לקיצה  הגיעה  המלחמה  כי  שמעתי  שבו  הרגע  אותי.  אפפו  וייאוש 

למרבה הכאב, רגע של חוסר אונים ושל חידלון.

בעולם  מישהו  האם  אליו?  לחזור  בית  לי  יש  האם  כעת?  מה אעשה  וכי 

מצפה לי?

 ***

פגישה מחודשת עם הדודה פרל

חלפו כשלושה חודשים.

והשקפתי  כהרגלי  עמדתי  אפריל.  תחילת  או  מרס  חודש  בסוף  זה  היה 

ועל התרנגולים, כשלפתע ראיתי דמות  מבעד לחלון המטבח על החצר 

מתקרבת. אישה נמוכה, על ראשה מטפחת תורכית עם פסים, בדיוק כמו 

המטפחת של אימא. ברגע הראשון, הוכיתי בהלם.

שהאישה  הבחנתי  רגע  לאחר  אך  פה?"  עושה  אימא  מה  אימא,  זו  "הרי 

נמוכה יותר.

האישה התקרבה אל הדלת. היא הייתה מוכרת מאד. בהבזק רגע זיהיתי 

הדודה  מה  סל מקש.  אחזה  בידיה  פרל.  הדודה  דודתי,  זו  הייתה  אותה. 

עושה כאן?

את  "האם  שאלה:  ואז  אותה,  בירכה  הדודה  הדלת.  את  פתחה  האיכרה 

מוכרת ביצים? רציתי לקנות ממך כמה מהם. אשלם לך כל סכום שתבקשי".

להביא  כדי  לחצר  נפנתה  והאיכרה  המחיר,  את  סיכמו  והאיכרה  הדודה 

לדודה את הביצים.

דודה פרל הביטה לכיווני ואמרה לי במהירות: "גניו, תהיי רגועה. עוד כמה 

ימים נבוא לקחת אותך. כעת אנו נמצאים בבית הורייך ביאסלו". הדודה 

שילמה לאיכרה והסתלקה מן האזור, ואני נותרתי המומה. קרובי משפחתי 

בחיים!

אבן נגולה מעל ליבי. יש לי לאן ללכת. יש לי משפחה. אני לא לבד!

אותי?  לקחת  יבואו  מתי  מתוחה.  אך  יותר,  נינוחה  הייתי  הבאים,  בימים 
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חלפו יום ויומיים, שבוע תמים, ולא נשמע אף קול מן הדודה. מדוע אינה 

באה?

חלפו עוד מספר ימים, ואז החלטתי להגיע לבית ביאסלו בכוחות עצמי.

כשנסע הגוי לביאץ', ביקשתי להצטרף אליו. נפרדתי מן האיכרה, וכאות 

היו  הדרכים  הגוי.  עם  לביאץ'  נסעתי  השמיכה.  את  לה  השארתי  תודה 

משובשות, ורק בסיועם של גויים שונים הגעתי לעיר הולדתי יאסלו.

כשהגעתי לביתי ברחוב קז'ימיז'ה וילקגו, כבר ירד הערב. פסעתי פנימה, 

לביתי שלי, הבית שלא דרכתי על מפתנו למעלה מארבע שנים. הדודה לא 

הייתה שם. בבית הוקמו משרדים, שהיו שייכים לקומוניסטים. אחת הנשים 

שראתה אותי, הציעה לי לפנות אל העירייה ולברר היכן בני משפחתי.

)זו  העיר.  שבקצה  הטירה  בבניין  ממוקמת  העירייה  הייתה  זו  בתקופה 

הטירה שאחריה התחלנו לשיר, עת הלכנו לבית של הדודה(. הדרך ארכה 

לי זמן רב. כשהגעתי גיליתי שומר ניצב בפתח הבניין. כשראה אותי, אמר 

בבוז: "אני רואה שעדיין נשארו יהודים...".

"איפה נמצאת משפחת ווייץ?" שאלתי אותו.

"הם מתגוררים כיום בבית משפחת וגשל", השיב לי השומר.

משפחת וגשל התגוררה לפני המלחמה ברחוב שבו גרנו אנו. לא נותר לי 

אלא לשרך רגליי בחזרה, לכיוון רחוב קז'ימיז'ה וילקגו.

פוגרומים  שביצעו  הפולנים,  הגויים  מפני  פחד  אווירת  שלטה  ברחובות 

באזור והרגו יהודים רבים פליטי מחנות. השעה הייתה שעת לילה מאוחרת, 

כשהגעתי לדירה. בחצר הבית ראיתי את דוד מנדל, ולצדו שני בחורים. 

גרגרים לקמח.  וטוחנים  גדולות, מסובבים  הם עמדו סמוך לשתי אבנים 

כשראיתי את הדוד, פרצתי בבכי מר. "מדוע לא באתם לקחת אותי? מדוע 

השארתם אותי לבד?"

נכנסתי פנימה, לביתה לשעבר של משפחת וגשל. הדירה הייתה מאוכלסת 

בפולנים, ורק חדר אחד פינתה עיריית יאסלו בעבור המשפחה. דודה פרל 

ומניה קדמו את פניי בשמחה. "מדוע לא באתם לקחת אותי?" התפרצה 

ממני השאלה אותה אצרתי בתוכי שבועיים ימים.

הדודה התבוננה בי בעיניה הטובות והיגעות, והחלה לספר לי את אשר 

עבר עליהם עם סיום המלחמה.

מיד כשעזבו אחרוני הגרמנים את פולין, רצה הדוד מנדל לקיים את החסד 

הקברות  בבית  גופותיהן  את  ולקבור  הי"ד,  ובנותיו  אשתו  עם  האחרון 

היהודי שביאסלו. הדודה שמעה על נערה יהודייה שנמצאה ללא רוח חיים 

באזור, וחששה מאד שהנערה הזו היא אני, שלא שרדתי את מוראות סוף 

המלחמה.

הדודה החליטה לחפש את הגופה, על מנת לקוברה בקבר ישראל יחד עם 

אשתו של הדוד ובנותיו, שרה ורוז'ה. אך רק כחודשיים לאחר השחרור, 

לתור  יצאה הדודה  אז  בדרכים.  לנוע  והייתה אפשרות  הפשירו השלגים 

אחרי. במהלך החיפושים, שמעה הדודה מאחת הגויות, שבאזור נראתה 

אותי  שראתה  גויה  אותה  זו  הייתה  הוויסלוקה.  נהר  ליד  צעירה,  נערה 

בעומדי מול הנהר.

איכרות  בין  הסתובבה  היא  ביאץ'.  באזור  אותי  לחפש  המשיכה  הדודה 

הסביבה בטענה שהיא זקוקה לביצים, עד שהגיעה לבינרובה, לביתה של 



116117 פגישה מחודשת עם הדודה פרלומחדרים אימה

האיכרה, שגרה מול ביתה של האיכרה אצלה שהיתי. זו אמרה לה שבבית 

ממול מתגוררת ילדה צעירה, שנשארה בודדה. כך הגיעה הדודה לאיכרה 

שאצלה התגוררתי.

"אך מדוע לא באת לקחת אותי מיד כשגילית את מקום הימצאי?" שאלתי 

בכאב, "והרי חיכיתי כשבועיים, ואת לא הגעת!".

למהר  חייבים  היו  בחיים,  שאני  ראו  שכאשר  והסבירה  התנצלה  הדודה 

היהודי  את  גם  קבר  )הדוד  ובנותיו.  הדוד  אשת  של  בקבורתן  ולעסוק 

שנרצח איתן ביער(. הדרכים לבינרובה היו משובשות מאד, והגשרים היו 

הרוסים עד היסוד. לכן התמהמהו מלהביאני אליהם. הדודה סיימה את 

הסבריה, אך אני חשתי כאובה מאד.

***

יחד עם דודי ודודתי, שהתה בבית גם גברת פייגנבוים ושני בניה, פינחס 

הבודדות  היהודיות  המשפחות  אחת  הייתה  פייגנבוים  משפחת  ומוטל. 

בפולין, שנשארו שלמות לאחר המלחמה. הגברת פייגנבוים ובעלה, יחד 

כולם בחיים. באותם  נשארו  ובנס  ביערות,  ילדיהם, התחבאו  עם חמשת 

ימים שהתה גברת פייגנבוים בדרכים ולנה בדירת הדודה עם שני בניה.

בחדר היחיד שבו ָשַכּנּו היו שתי מיטות בלבד. דוד מנדל ישן על המיטה 

האחת, ועל המיטה השנייה שכבתי אני עם גברת פייגנבוים. על הרצפה 

ישנו דודה פרל, מניה, ופינחס ומוטל – בניה של גברת פייגנבוים.

שראתה  פייגנבוים,  גברת  וכאובה.  פגועה  הייתי  בכיתי.  הלילה  אותו  כל 

שהרגליים  חשבה  היא  לבי.  על  ולדבר  אותי  לנחם  ניסתה  בבכיי,  אותי 

היא  ברגליו.  נפגע  הוא  יידל, שגם  בנה הקטן  לי על  וסיפרה  לי  מציקות 

הרגיעה אותי, באומרה שאם אטפל ברגליי, הן תתרפאנה במהירות.

ועם  גורלי  מר  עם  להשלים  התקשיתי  אחר.  משהו  על  בכיתי  אני  אך 

הבדידות שהייתה מנת חלקי.

תם הלילה. היום החל, מלא בפעילות. החדר היה שוקק חיים. רבים מניצולי 

המחנות מצאו בו מקום מפלט ועידוד. הדודה פרל הכינה אוכל בכמויות 

גדולות והאכילה פיות רבים. הפליטים הצטופפו עמנו בחדר, ובעליית הגג 

הצמודה אליו. הבית התפרסם כמקום חם לכל דכפין.

אך אני עדיין לא נרגעתי. מטען של שנים התפרץ כעת. כעסתי על כולם. 

קשה  לי  היה  אותי?  לקחת  מיהרו  לא  מדוע  לבד?  אותי  השאירו  מדוע 

לשהות בבית, ועל כן הרביתי לצאת ממנו.

התחלתי לבקר את הגברת שניידר, הגויה שהייתה שכנתנו קודם המלחמה 

)זו שהעניקה לי כוס חלב, באותו היום שבו ברחתי לגטו(.

באותה תקופה, הבטתי בעין רעה על כל אדם בריא שצעד על שתי רגליים. 

מדוע רק לי קשה כל כך? הייתי מהרהרת אין-ספור פעמים. מדוע רק אני 

נשארתי לבד? קינאתי מאד במניה, בת דודתי, שנראתה במיטבה ונשארה 

עם אביה.

שעות ארוכות שחיתי בנהר הוויסלוקה. דודה פרל תפרה לי בגד ים, ואני 

עשיתי בו שימוש רב. הייתי שוכבת על שפת הנהר, נותנת לקרני השמש 
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לעודד  מאד  ניסתה  פרל  הדודה  נוגות.  במחשבות  ושוקעת  אותי  ללטף 

ולילותיי היו  ימי  ליבי, אך עדיין לא מצאתי את מקומי.  ולדבר על  אותי 

מלאים בפחדים שדברים נוראים עומדים להתרחש.

דודה  בת  וג,  גברת  לביתנו  הגיעה  יום אחד  ללא מעש.  כחודשיים  חלפו 

וג הגיעה ליאסלו מגורליץ, שם הייתה ראש "הקומיטט  של אמא. גברת 

היהודי".

גברת וג הייתה אישיות מרשימה. כשראתה אותי, חקרה לזהותי: "מי את?"

"אני גניה ווייץ", עניתי לה, "בתה של הינדה".

של  ביתה  את  "האומנם?!  נפשה.  את  וג  גברת  ידעה  לא  זאת,  כששמעה 

הינדה? והרי את נראית אומללה כל כך! איך ייתכן שעדיין אינך נמצאת 

במסגרת לימודית מסודרת? הן כבר חלפו חמישה חודשים מתום המלחמה. 

הגיע הזמן שנמצא לך בית ספר מתאים".

גברת וג רצתה לקחת אותי לגורליץ יחד איתה. היא סיפרה לי שבת דודה 

שנייה שלי שוהה עמה בגורליץ והיא דואגת לכל צרכיה. גברת וג הפצירה 

בי להצטרף אליה, אך הדודה פרל התנגדה. גם אני לא רציתי להיפרד מן 

הדודה, שהתמסרה אלי בכל ליבה. הייתי קשורה אליה מכדי לעזוב אותה 

בשלב זה. הדודה הייתה האדם האהוב ביותר שנשאר לי.

 ***

מצבותיהם של דודה פרל ודוד מנדל ווייץ, בבית הקברות בטרנוב, דודה פרל 

נלב"ע ג' בשבט תשכ"ז 1.2.68, ודוד מנדל נלב"ע ח' בשבט תשכ"ח
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בילסקו

בבילסקו  היתומים  בית  יהיה  עבורי  המועדף  שהמקום  החלטנו 

.)BIELSKO(

היתומים, שם התקבלתי  לבית  מניה  אותי  הביאה   ,1945 שנת  באוגוסט, 

בזרועות פתוחות, באהבה ובחום. לבילסקו הגעתי שבורה ורצוצה בגופי 

ובנפשי, ויצאתי משם נערה בריאה, בעלת ביטחון עצמי ורצון עז להיבנות.

במדרגות  כשהטיפוס  בבניין,  הראשונה  בקומה  ששכן  בחדר  התגוררתי 

עולה לי במאמצים מרובים. הצוות הנהדר במקום הפיח בי רוח חיים. חברות 

בבית  שיעור.  לאין  השתפרה  הכללית  וַהרגשתי  כוח,  בי  החדירו  ומורות 

התלמידים",  ב"וועד  חברה  הייתי  חשובים.  תפקידים  עליי  הטילו  הספר 

וחברות טובות כמו רותי ויסברג ופרידה רוזן, שהיו מבוגרות ממני, דאגו 

בילסקו 1945 )אני הימנית(

בבילסקו ב-1945 בועד התלמידים 

)בשלט מאחור: "העבודה שלנו- 

בלימודים"( במרכז המנהלת, ואני 

לימינה

במוסד בביאלסקו אחרי המלחמה ביולי 1945בבילסקו, בריקוד לכבוד פורים, אני הרביעית מימין
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לי בנאמנות. למרות מצבה של רגלי, תפקדתי כראוי בפעילויות השונות, 

ובמשך הזמן אף יכולתי להשתתף בריקודים.

דודה פרל ומניה היו באות לבקרני.

באחת הפעמים, כשהתעוררו בי שוב רגשות הפחד מפני העומד להתרחש, 

ניחם אותי אחד היהודים הטובים ששהה במקום והרגיע אותי: "ההיסטוריה 

אינה חוזרת פעמיים אצל אותו אדם. לא תעברי שוב את שעברת כבר!" 

הרגיעה  ההיסטוריה,  במהלך  עצמה  את  הוכיחה  לא  שאמנם  זו,  נחמה 

ועודדה אותי באותה שעה.

קומיובה  ד"ר  בשם  עיניים  רופאת  הייתה  היתומים  בית  מנהלת 

)KOMAJOWA(. היא התגוררה במקום עם אמה, שהייתה רופאה אף 

היא. האם הותירה עליי רושם רב במסירותה הרבה לילדים הפליטים. מדי 

בשמיכותיהם.  הילדים  את  באהבה  ומכסה  בחדרים,  עוברת  הייתה  ערב 

וממציאים  המבוגרת,  האם  את  מקניטים  הללו  היו  נערים,  של  כדרכם 

לאחד  כשנכנסה  לעיתים,  משלוותה.  אותה  להוציא  כיצד  תעלולים 

החדרים, היו ניתזים עליה מים קרים מלמעלה, ולעתים הייתה מקדמת את 

פניה דמות פרווה מפחידה, אך הרופאה המשיכה לדאוג לילדים במסירות 

ובאהבה.

במוסד  חברותיי  לי  כתבו  שבו  זכרונות,  ספר  עימי  היה  בביאלסקו 

"זיכרונות", כדרכן של ילדות בגילנו. 

בתחילת שנת 1946, פשטה שמועה שגבולות פולין עומדים להיסגר, ולא 

יתאפשר עוד לצאת ממנה. בן דוד של אימא, לייבל שרמר, הגיע לבילסקו 

ולקח אותי למשפחת רפפורט, שהייתה ידועה בפעילותה להעברת ילדים 

יהודים את הגבול אל מחוץ לפולין. ביקשתי את רשותה של הדודה לעזוב 

כדי  לבילסקו  והגיעה  ההודעה  את  הדודה  שקיבלה  עד  אך  פולין,  את 

להיפרד ממני, כבר הייתי בדרכי לצרפת.

מלווים בשליח, ועימנו שלושה ילדים נוספים, חצינו ברכבת את גבול פולין 

ועברנו לצ'כיה, לדיאבליץ'. משם המשכנו ברכבת עד לצרפת.

דודה פרל הצטערה מאד על כך שלא הספיקה לפגוש אותי. בהזדמנות 

הראשונה, כשיצאו רבקה פייגנבוים ואחיה )ילדיה של הגברת פייגנבוים( 

אף הם לצרפת בעזרת משפחת רפפורט, שלחה אתם הדודה מכתב עבורי 

ובו ברכות הצלחה, ואף טבעת זהב.

כך נפרדתי מפולין, ארץ מולדתי. פולין, ארץ שבה כל עץ ספוג בדם יהודי, 

וכל אבן מסתירה פשע נוסף של העם הבוגדני. פולין, הארץ המשופעת 

יפהפיים, אשר בכל פעם שאני מביטה בהם, אני מתמלאת חרון  בנופים 

ועל האדמה שנתנה לפשעים הללו להתרחש  אין-קץ על האומה,  וכעס 

עליה.

לזיכרון נצח, 

אם מישהו בך פגע, 

ואת ליבך פצע – 

אל תשיתי ליבך! 

המולדת סבלה יותר... 

גניה האהובה, לזיכרון 

לעד, 

מירה, בית הילדים 

ביאלסקו. 

)תרגום מפולנית(



124125 אקס-לה-בןומחדרים אימה

אקס-לה-בן

יוני 1947 במוסד  באקס-לה-בן )AIX-LES-BAINS( שהינו עד חודש 

יפהפה בעיר בשם  "פועלי אגודת ישראל". המוסד שכן במלון  חרדי של 

"בון סיט". היו בינינו ילדים רבים פליטי שואה, והמלון היה בעינינו כארמון 

יפהפה, כמותו לא ראינו מעודנו.

למלון היו ארבע קומות שקירותיהן מצופים מראות. מעלית מצופה אף 

היא במראות ענקיות העלתה והורידה את דרי המלון. שמיכות צמר לבנות 

ובוהקות כיסו את המיטות. בעל בית המלון היה אדם צרפתי הדור. לראשו 

בחדר  המלצרים  שחור.  בסרט  קשורה  לצמה,  קלועה  לבנה  פאה  חבש 

האוכל עטו על ידיהם כפפות לבנות.

עלו  הנערים  בפראות.  המלון  אביזרי  על  הסתערה  הילדים  שעדת  מובן 

וירדו במעלית עד שזו שיצאה מכלל פעולה, והפרוזדורים הארוכים היוו 

מסלולי ריצה למשחקים הסוערים...

וחצי.  כשנה  שהינו  באקס-לה-בן 

וצרפתית.  עברית  תורה,  למדנו 

)זינגר(  שפרה  הייתה  המנהלת 

שרה  של  מתלמידותיה  יודסין, 

שנירר ע"ה, ניצולת שואה אף היא. 

הגברת שפרה דאגה לנו, לפליטים 

ניצולי שואה, במסירות ובדביקות.

מדריכות,  חמש  הגיעו  שפרה  עם 

כל  במשך  חסותה  תחת  שהיו 

להן  דאגה  והיא  המלחמה, 

ברוחניות ובגשמיות, עד שהתחתנו 

גדולים  רבנים  נשות  כולן  ונהיו 

עם חברות באקס-לה-בן 1947. ומפורסמים.

משמאל למעלה, בכיוון השעון: פייגה, 

צילה, פייגה יגודניק, מלכה ואני בית המלון בון סיט באקס-לה-בן. 1947
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וסרטייל שמו, עלה על  ישראל, אשר  ביוזמתו של אחד הפעילים מארץ 

הפרק נושא העלייה לארץ. החלטנו, קבוצה קטנה של בנות, לעלות לארץ 

ישראל. קבוצתנו מנתה את הלה קוגלר )לבית פינדל(, רותי אשל )לבית 

ויסברג( ולילה ז'יטו.

אשר וסרטייל לקח אותנו למרסיי שבצרפת, למחנה פליסן, שם התכנסו 

כל האנשים עד ההפלגה. במחנה פליסן התגבשה קבוצתנו, קבוצת "פועלי 

אגודת ישראל".

 ***

"אקסודוס"

בלא ספק, הייתה "אקסודוס" אניית המעפילים המפורסמת ביותר. האנייה 

אירופה  יציאת   1947- ל"אקסודוס  שמה  את  שינתה  וורפילד"  "פרזידנט 

גבה חצו  ייעודה; מאניית מטיילים לאנייה שעל  ושינתה אף את  תש"ז", 

ברבות  הפכה  היא  ישראל.  לארץ  בדרכם  התיכון  הים  את  פליטים  אלפי 

הימים לסמל מאבק עלייתם של ניצולי השואה לארץ ישראל.

אלפי  את  בתוכה  לשכן  כדי  איש.  מאות  חמש  להכיל  נועדה  אקסודוס 

המעפילים, בנו בה עשרות דרגשי שינה בעלי ארבע קומות.

נערים  נשים,  גברים,  פליטים,  אלפי  התקבצנו,  פורט-דה-בוק  בנמל 

ותינוקות. לכל אחד מן המעפילים הותר ליטול עמו חמישה קילוגרמים 

של חפצים אישיים. נטלתי עימי מעט בגדים ומספר תמונות שלי, שצולמו 

לאחר המלחמה ואת ספר הזכרונות. 

אניית אקסודוס – 1947
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ב-11 ביולי 1947 עלינו על האנייה. ההתארגנות על האנייה נעשתה בצורה 

מסודרת, ותוך כשעה וחצי אכלסה האנייה בקרבה כארבעת אלפים וחמש 

הדרגש  על  ולילה הצטופפנו  רותי  הלה,  וחברותיי,  אני  מאות מעפילים! 

הנמוך ביותר. מעלינו היו שלושה דרגשים מאוכלסים בדוחק במעפילים 

לאין-ספור. מן החלונות הקטנים חדר מעט מאוד אוויר פנימה. היו עמנו 

שלושה בחורים מישיבתו של הרב פוגרומנסקי, ששכנה אף היא באקס-

לה-בן. אחד מהם, משה בורשטיין שמו, עודד אותנו רבות, ודאג לנו למזון 

ולשתייה.

האנייה יצאה לדרך. כשבוע ימים הפלגנו על הים, ניזונים בצמצום ושותים 

מים במשורה.

הבריטים ששלטו אז בארץ אסרו את כניסת היהודים אליה. כדי להטעותם 

הונף על התורן דגל מדינת קולומביה. 

אחת המעפילות, לולה פלדמן, הייתה זמרת. היא הנעימה לנו את הנסיעה 

בשירים מרגשים. אחד השירים, שנכתב על ידי בעלה, חרוט היטב בזיכרוני:

אקסודוס

אנו באים מהגיהינום,

מהשנאה ומתאי הגז,

יהודי אקסודוס

יציאת תש"ז.

באים לשחרור,

אל חוף המולדת,

לארץ ישראל,

לימים של אור.

) פזמון (

אל תבכה, עמי,

בניך ובנותיך,

הכלואים מאחורי סורגים,

מגנים הם על כבודך,

ברוח ובאון,

חלוציך המעפילים.

אקסודוס

עס קומט פון גיֶהֶנם,

פון האס און פון גאז,

דער איד פון אקסודוס,

יציאת תש"ז.

ער קומט צום באפייאונג,

צום היימלאנד, צום ברעג,

קיין ארץ ישראל,

צו ליכטיגע טעג.

)רעפריין(

ויין נישט, מיין פאלק,

דיין זין אין דיינע טאכטער,

אינטער די קראטין פארשפארט,

זיי שיצען דיין כבוד,

מיט מאט אין מיט מעכטע,

מעפילים דיין ַאַונַגרד.

תעודה, יציאת אירופה 1947
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המאבק והגירוש

במהלך שבוע ההפלגה, נולדו על האנייה שתי תינוקות. אחת מן היולדות 

שבו  הלוויה,  טקס  את  לראות  לב,  קורע  מחזה  זה  היה  בלידה.  נפטרה 

השתתפו מלחי האנייה. לרגלה של הנפטרת קשרו אבן כבדה והיא הושלכה 

לים. )זהו מנהגם של יורדי הים, כדי למנוע הפצת מחלות באנייה(. 

האנייה התקרבה לנמל חיפה, כשהתגלינו על ידי האנגלים. הם פקדו על 

נחושים  היו  המעפילים  אך  לצרפת,  ולשוב  עקבותיה  על  לסוב  האנייה 

בדעתם להילחם. מטעם קבוצתנו, "פועלי אגודת ישראל", ניתנה הוראה 

כדי  הסיפון,  על  לעלות  הבנים  ועל  האנייה  בבטן  להישאר  הבנות  שעל 

להיאבק.

אנשי  בין  קרב  והתפתח  לעברנו,  התקרבו  בריטיות  משחתות  ארבע 

לשמוע  יכולתי  האנייה  בבטן  ממקומי  היהודים.  לניצולים  הבריטי  הצי 

כל מלאי  הוציאו את  הנוסעים  ואת צעקות הפצועים.  זעקות הקרב  את 

ולחמו באנגלים בקופסאות שימורים, בתפוחי אדמה  האוכל שברשותם, 

ובבקבוקים.

אחת המשחתות הבריטיות נגחה בעוצמה רבה בדופן ה"אקסודוס". לאחר 

שעשתה זאת כמה פעמים, נשברה דופן האנייה והנוסעים נאלצו להחזיק 

מיטב הברכות לאורך הדרך.... יעקובסון.

זיכרון מאקסודוס

 4 משחתות בריטיות במרדפן אחרי "אקסודוס"
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שני  נהרגו  הקרב  במהלך  לים.  ייפלו  שלא  כדי  ובחפצים,  בזיזים  היטב 

יהודים, ועשרות יהודים ובריטים נפצעו.

ב-18 ביולי, יום הולדתי השישה-עשר, שהיה יום שישי, עגנה האנייה בנמל 

שהינו  שם  הרציף,  אל  האנייה  מן  הּורדנו  האנגלים.  בידי  לכודה  חיפה, 

כיממה תחת עיניהם הפקוחות של חיילים בריטים.

אורות  ועל  השחור  הלילה  על  ואני  חברותיי  השקפנו  כיצד  אני  זוכרת 

החלונות  מן  כך.  כל  מבטיחים  שנראו  אורות  ממרחק,  הנוצצים  הכרמל 

נרות השבת הדולקים בבתים. אושר מילא  הבליחו שלהבות קטנות של 

את ליבי. הייתי בטוחה שהגעתי סוף סוף למקום הנכסף! 

אך למחרת נכזבה תקוותי. הבריטים היו נחושים בדעתם שלא להשאיר 

אותנו בארץ, אלא להחזיר אותנו למקום שממנו הגענו.

הבריטים העבירו אותנו לשלוש אניות גירוש שנועדו לחזור לאירופה. את 

לא  יוחזרו,  שהחפצים  הבטחתם  ולמרות  מאתנו,  נטלו  האישיים  חפצינו 

ראיתי אותם עוד.

בעיקר  עלו   –  )OCEAN VIGOUR( ויגור"  "אושן   – אחת  אנייה  על 

 RUNNYMEDE( פארק"  "ראנימיד   – השניה  האנייה  על  משפחות. 

ריוול"  "אמפייר   - השלישית  והאנייה  רבים,  צעירים  עלו   –  )PARK

)EMPIRE RIVAL( – התמלאה אחרונה באנשים מבוגרים יותר.

האנייה שאליה הועליתי הייתה "ראנימיד פארק". הועלו עליה 1,409 מן 

המעפילים.

את  האנגלים  שיכנו  אחד  במדור  מדורים.  לשני  מחולקת  הייתה  האנייה 

השני  במדור  ו"ביתר".  "המזרחי"  מקבוצות  דתיים  צעירים  עם  קבוצתנו 

שהו צעירים מן "השומר הצעיר" וקבוצות חילוניות נוספות.

בשבת, 19 ביולי, בשעה שש בבוקר עזבה אוניית הגרוש את חיפה.

המנהיג הבלתי מעורער של אנייתנו היה מרדכי רוזמן. במהלך השבועות 

האונייה אקסודוס- יציאת 

אירופה תש"ז בנמל חיפה

"אקסודוס" אחרי הקרב 

עם הבריטים בחיפה
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וערך  נאם  הקבוצות,  את  עודד  הוא  האנייה  על  שהינו  שבהם  הרבים 

המעפילים  בין  הקשר  איש  היה  אף  הוא  הכול.  להנאת  שונות  פעילויות 

לבין הבריטים.

התנאים על האנייה היו קשים. ישנו כולנו על רצפת אולם גדול. את האוכל 

חילקו לקבוצות, כאשר כל קבוצה עורכת חלוקה פנימית של המזון בין 

חלוקת  על  אחראים  היו  )סגל(  קליין  ורבקה  ז"ל  פרקש  פינחס  חבריה. 

האוכל בקבוצתנו. הם עשו זאת ביושר ובהגינות.

***

ב-30 ביולי, עגנה האנייה בנמל פורט-דה-בוק שבצרפת. ממשלת צרפת 

ביקשה מן המעפילים לרדת לחוף, והודיעה שתיתן להם את כל התנאים 

לרדת.  הסכים  לא  המעפילים  מן  אחד  אף  אך  אדמתה,  על  להתקיים 

בינתיים, דאגו לנו יהודי צרפת למזון ולשתייה. לאנייה הגיעו משלוחי מזון 

רבים. כשאכלנו ביצים, גילינו על קליפותיהן כיתובים בנוסח "היו חזקים!", 

ובתוך הלחם נחבאו מכתבי עידוד ותמיכה.

בשהותנו בנמל, ערכו דרי האוניה שביתת רעב, כדי לעורר את דעת הקהל 

העולמית ואכן, בכל רחבי העולם עקבו בעניין אחר המתרחש.

כחודש עגנו האניות מול פורט-דה-בוק. בעידודם של מארגני ההעפלה 

ושל היהודים כולם – לא ירד איש מן האנייה )פרט לחולים וכיו"ב(.

כאשר נוכחו האנגלים לראות שהמעפילים אינם נכנעים, איימו כי יהודי 

ניתן לשער את הרגשתם  יילקח להמבורג שבגרמניה.  ירד בצרפת,  שלא 

על  זו,  הודעה  של  קבלתה  עם  מאש,  מוצלים  אודים  רבים,  פליטים  של 

תחנה  היא  המבורג  שאף  האמנו  אך  השנואה.  האויבים  לארץ  החזרתם 

בלתי נמנעת בדרך לארץ הנכספת.

***

להמבורג,  במסען  הגירוש  אניות  שלוש  המשיכו   1947 באוגוסט  ב-24 

לחופי  הגיעה  פארק"  "ראנימיד  הבריטים.  בשליטת  היא  אף  שהייתה 

האנייה.  מן  להתפנות  הבריטים  עלינו  ציוו  בספטמבר  וב-9  גרמניה, 

המעפילים הגיבו בשירה ובצעקות, ולא גילו כל נכונות לרדת. החל מאבק 

היהודים שעל האנייה הסירו את  לבין המעפילים.  בין הבריטים  מחודש 

גרמי המדרגות הפנימיים, כדי למנוע מן הבריטים להיכנס פנימה.

האנייה הייתה מיועדת מלכתחילה להובלת בקר, ובתקרתה הייתה רשת 

צפופה. הבריטים השתמשו בזרנוקים, והערו על ראשינו זרמי מים אדירים 

מבעד לרשת. הצטופפנו רטובות ורועדות בסמוך לקיר, כדי להתגונן מפני 

המים, אך איש לא נכנע.

במרתף אניית הגירוש "ראנימיד פארק", המבורג 9.9.1947
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כשנוכחו הבריטים לדעת שאין מנוס, חיברו את גרם המדרגות המפורק 

וירדו למטה במטרה להוציא את המעפילים בכוח אחד-אחד. הם הצטיידו 

בכל  ונאבקו  להם,  התנגדו  הבחורים  מאולתרים.  ובמגנים  עץ  במקלות 

כוחם. בין המתנגדים הייתה גם חברתנו רבקה קליין.

גררו  כורחם  ובעל  צידיו,  הנאבקים אחד אחד, משני  את  החיילים תפסו 

אותם מן האנייה.

צעירים רבים השתוללו. זוכרת אני שאחד הבחורים, חבר קבוצת "ביתר", 

זינק   – למעלה  וכשהגיעו  התנגדות,  בלא  הסולם  על  האנגלים  עם  עלה 

למטה עם החיילים שאחזו בו. הצעיר שבר את ידו, אבל גם לחיילים נשברו 

איברים.

ירדנו מן הסיפון בלא  ואני  כמה מקרים כאלה קרו על האנייה. חברותיי 

של  דם  כתמי  על  פוסעות  כשאנו  האנגלים,  בחיילים  מלוות  התנגדות, 

הלוחמים היקרים.

מן האנייה הּובלנו לשטח מגודר מוקף בבד יוטה, שם הסתירו אותנו מעין 

רואה. כהמשך המרי, קרעו המעפילים את היוטה בחמת זעם. לאחר כשעה, 

ביניהם  המתנגדים,  הצעירים  פפנדורף.  למחנה  לקחתנו  משאיות  הגיעו 

גם מרדכי רוזמן, נלקחו לבית הסוהר בהמבורג. מקבוצתנו נלקחו מספר 

בחורים, ואף רבקה קליין. לאחר שלושה ימים, החלו לשחרר בהדרגה את 

העצורים, והקבוצה התאחדה בפפנדורף.

 ***

במחנה פפנדורף

 AM( סטאו"  "אם  למחנה  מחנות.  לשני  במשאיות  נלקחנו  מהמבורג 

.)POPPENDORF( ולמחנה השני – פפנדורף )STOW

נציגי  קיבלו  פנינו  את  פפנדורף.  למחנה  הובלה  פא"י,  קבוצת  קבוצתנו, 

עשרות  בו  והיו  תיל,  בגדרות  מוקף  היה  המחנה  הבריטית.  הממשלה 

צריפים בגדלים שונים. לכל אחד מן המעפילים הוכנה מיטת שדה, כאשר 

היו בעלות שתי קומות. לרשות הציבור עמדו חמישה  חלק מן המיטות 

חדרי רחצה פרימיטיביים ושירותים מאולתרים. בדינו שמות לעצמינו; אני 

השתמשתי בשם "גניה שמואלביץ".

מן הג'וינט קיבלנו בגדים ומנעלים חדשים, במקום המלבושים המרופטים 

שבהם הגענו.

בעזרת  חילקנו  אותו  גדול,  בצריף  השתכנו  "המזרחי"  וקבוצת  קבוצתנו 

וילון לאגף בנים ולאגף בנות.

בין חברי קבוצתנו היו: חנוך צינוירט, דוד בש, דב וייס, האחים מאיר, מוטי 

ומשה פרידלנד, פינחס פרקש, מאיר טיפנברון וישראל שפיצר.

קבוצת הבנות כללה את אסתר פרידלנד, הינדו פרידלנד )פנט(, הלה פינדל 

ז'יטו, פייגו הלברשטאם )בריקמן(,  )קוגלר(, רותי ויסברג )אשל(, לילקה 

טובי הלברשטאם )בש(, רבקה קליין )סגל( ואנוכי.

התגבשנו לקבוצה מאוחדת שומרת מצוות, שחבריה בעלי רעיונות דומים 

ומטרה זהה. בין החברים הייתה סולידריות הדדית.
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אט אט התרגלנו למשכננו החדש. הנערות דאגו לכבס את הבגדים לקבוצה 

כולה, ואת המזון והשתייה חילקנו בשווה בין החברים.

מתורגמן  ולצידו  בריטי  חייל  ישב  בתוכו  גדול,  ג'יפ  הסתובב  במחנה 

יהודי דובר אנגלית. תפקידם היה להעביר ליושבי המחנה את ההודעות 

הרשמיות מטעם הנהלת המחנה.

היה זה מחזה משעשע לראות את החייל הדובר ולהאזין לתרגום המקורי 

היהודים  שעל  החייל  כשהודיע  למשל,  כך,  לדבריו.  היהודי  שהעניק 

להתייצב במשרד לרישום, הודיע המתורגמן שעל כולם להתייצב במשרד 

כשהודיעו  רבתי(.  בא'  במשרד  להתייצב  לא  )ז"א:  אלף"  א  מיט  לא  "א 

הוסיף  הרישום,  לצורך  הרשמיים  הניירות  את  להביא  שיש  האנגלים 

המתורגמן שיש להביא "אוף אשר יוצער פאפיר" )ניירות של "אשר יצר"(...

ובלא פעילות רשמית  יציאה  חודשים ארוכים חלפו, בלא שום אפשרות 

מסודרת. הקבוצות התארגנו ביניהן, ונמסרו שיעורים והרצאות בשבתות, 

ולעיתים גם באמצע השבוע. מידי פעם הגיעו שליחים מארץ ישראל כדי 

לראות את מצבנו ולעודדנו, ביניהם היה גם חברנו מאיר שוורץ איש פא"י 

מקיבוץ "חפץ חיים".

סרטיפיקטים  עשרות  כמה  מקבלת  המחנה  הנהלת  הייתה  חודש  מדי 

)אשרות כניסה לארץ ישראל(, אותם הייתה מחלקת לקבוצות באופן יחסי 

למספר החברים בקבוצה. 

לארץ  עולים  היו  המאושרים  והזוכים  גורל,  קבוצתנו  ערכה  חודש  מדי 

ואז עברנו למחנה  בדרכים חוקיות. כשלושה חודשים שהינו בפפנדורף, 

נו בבנייני אבן. בעמדן שהינו  נוסף בשם "עמדן" )EMEDEN(, שבו השתכַּ

כחמישה חודשים.

 ***

הדבר היפה ביותר בחיים שהקב"ה נותן;

הם בית מלא שביעות רצון, והיכולת להיות בתוכו - מאושרים.

מזכרת מהיותנו ביחד במחנה פפנדורף,

במלחמה לחירות.

מטאבי הלברשטם 30/10/1947

ברחי מחברה רעה, היי חלק מן הכלל –

ומצאי את האיזון הנכון בין השניים.

בדרך לארץ ישראל, לגניה מפייגו האלבערשטעם
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ושוב – בדרך לארץ ישראל 

במחנות  המתנה  חודשי  משמונה  יותר  לאחר   ,1948 שנת  בפברואר, 

בגרמניה, עליתי בגורל. עימי זכו בסרטיפיקטים גם מאיר טיפנברון, רות 

ברכבת,  לצרפת  נסענו  המחנה,  מיושבי  נפרדנו  ז'יטו.  ולילקה  וייסברג 

ולאחר מספר ימים עלינו על האוניה "פרובידנס", שהפליגה לאלכסנדריה 

ולארץ ישראל.

"פרובידנס"  האנייה 

תיירים  אניית  הייתה 

ובאופן  מפוארת, 

עבורי  היוותה  סמלי, 

של  סופית  תחנה  מעין 

לאחר  ושלווה  רוגע 

הטלטולים האין-סופיים 

שעברתי. על הסיפון היו כיסאות נוח נעימים לרווחת המפליגים. החדרים 

אפפה  טובה  הרגשה  ופינוק.  נוחות  באביזרי  ומצוידים  מפוארים  היו 

במים  ריחנית  אמבטיה  עבורי  מילא  האנייה  מעובדי  אחד  כאשר  אותי, 

חמימים. הוא בדק במומחיות במרפקו את חומם של המים, ולאחר שווידא 

שהטמפרטורה מתאימה, החווה באדיבות על האמבט ואמר: "סילוופלה, 

נזכרת  אני  כאשר  צוחקת  אני  היום  עד  העלמה(.  )בבקשה,  מדמואזל" 

באירוע זה.

היום אנו ביחד, מחר יפריד בינינו הגורל,

אולי לשנים ארוכות?!

ה' ייתן לך ידידים חדשים,

אך אל נא תשכחיני, זוהי דרך העולם.

לגניה האהובה שלי,

אל תשכחי אותי למרות הכול!

לילה ז'יטו, עמדן

מידידתי גיטה שר

באנייה "פרובידנס" בחזרה לארץ ישראל 1948 

רותי, אני, לילקה
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התבקשנו  שם  אלכסנדריה,  לחופי  הגענו  ימים.  כשבוע  ארכה  ההפלגה 

עמנו  שהפליגו  התיירים  בישא".  ל"עינא  מחשש  האנייה  למרתפי  לרדת 

למשך  האנייה  עגנה  באלכסנדריה  בטיולם.  והמשיכו  מהאנייה  ירדו 

ארבעים ושמונה שעות.

נגלה  לעיניי  אלכסנדריה.  חופי  על  השקפתי  הקטנים  לחלונות  מבעד 

נשים  וצעקות,  המולה  אנשים,  המוני   – שבנמל  והססגוני  הגדול  השוק 

קולעות סלי נצרים ענקיים ונערים מוכרים את מרכולתם. אף מראה זה 

ומרפא  מרענן  רוח  משב  מעין  בעבורי  היווה  שכן  היטב,  בזיכרוני  חרוט 

בדרכי אל המנוחה והנחלה.

בארץ ישראל

שוב הגענו לנמל חיפה, והפעם – כעולים מבוקשים ורצויים בארץ ישראל.

במשרד בחיפה שינה הפקיד את שמי ל"זהבה". קבוצתנו השתכנה בשכונת 

"הדר" שבמחנה העולים "אחוזה".

יהודי חשוב בשם ר' יעקב כץ ז"ל קיבל שם את פנינו במאור פנים. אהרן 

שרמר ז"ל, בן דוד של אימא, ניצול שואה אף הוא, שרד את המחנות והגיע 

לכפר ויתקין דרך איטליה וקפריסין. הוא היה אז קרוב לגיל ארבעים. עוד 

כשהייתי בצרפת יצרנו קשר, והוא ידע שאני עומדת להגיע לארץ. 

הייתה  הפגישה  לפוגשני.  שרמר  אהרן  הגיע  אחוזה,  למחנה  כשהגעתי 

גולדשטיין.  איטקה  אמא,  של  דודה  בת  גם  גרה  ויתקין  בכפר  נרגשת. 

ניסה לשכנע אותי לעבור  היא הגיעה לארץ מפולין בשנת 1936. אהרון 

להתגורר אצלו, ולאחר מכן הפצירה בי גם איטקה לעבור למוסד קרוב, אך 

אני התנגדתי. רציתי להישאר עם קבוצתי, אולם הרביתי לבקר את אהרן 

ואיטקה בכפר ויתקין.

כשבוע ימים שהינו במחנה העולים בחיפה, ומשם הועברנו למחנה עולים 

ברעננה. גם שם היינו כשבוע ימים. לרעננה הגיעו שליחים מ"פועלי אגודת 

הנוער  עליית  של  הכשרה  למחנה  לעבור  אותנו  שכנעו  אשר  ישראל", 

ב"רמת הדר", ליד רמתיים שבשרון. כך הגעתי לקבוצת "נצח ישראל" של 

"פועלי אגודת ישראל". האחראי על קבוצת "נצח ישראל" היה צבי אוסטר 

ז"ל. 

פינדל  הלה  הלברשטאם,  וטובי  פייגו  הדר  לרמת  הגיעו  זמן-מה,  כעבור 

ומאיר טיפנברון, חברי קבוצתנו שנותרו מאחורינו על אדמת גרמניה. תעודת זהות שקיבלתי בחיפה, מהשלטון הבריטי, 1948



144145 ושוב – בדרך לארץ ישראל ומחדרים אימה

ברמת הדר למדנו חצי יום, ובחציו השני עבדנו. בתחילה עבדתי בפרדס, 

טוב,  לב  בעל  יהודי  ליפשיץ,  מר  העבודה  מנהל  תחת  תפוזים,  בקטיף 

ולאחר מכן – בעבודות שונות בהתאם לנדרש. לבושנו היה חולצה וחצאית 

בצבע חאקי וחגורה רחבה. ביצעתי את התפקידים שהוטלו עליי בשמחה 

ובנאמנות.

מקצוע  את  שאלמד  הוחלט  מסוימת,  תקופה  כלולנית  שעבדתי  לאחר 

ה"אחיות". בקורסים ובהשתלמויות רכשתי את המקצוע, והתחלתי לעבוד 

במרפאה המקומית "הדר".

הלימודים  מן  מאד  נהניתי 

שני  כאחות.  העבודה  ומן 

היטב  לי  זכורים  סיפורים 

כאחות  עבודתי  מתקופת 

באותם  "הדר".  במושב 

ימים, ניתנה האנטיביוטיקה 

שלוש  פניצלין  בזריקות 

ואחד  ביום,  פעמים 

את  להזריק  היה  מתפקידי 

בבתיהם.  לחולים  התרופה 

הסביבה,  מכפרי  אחד 

אחראית,  הייתי  עליהם 

גברת  הניצחון".  "כפר  היה 

בו  התגוררה  גולדפינגר 

ארוכה,  תקופה  במשך  הפניצילין.  לזריקות  שנזקקו  ילדיה,  ארבעת  עם 

הייתי צועדת לביתה שלוש פעמים ביום ומזריקה לילדים את הזריקות. 

ידעתי שאין לה מניין לשלם את שכר עבודתי, וסירבתי לקבל ממנה כסף 

בתמורה. מתוך הכרת טובה על מאמציי, תפרה בעבורי הגברת גולדפינגר 

חולצה נאה, שאכן העניקה לי הרגשה טובה ותחושת סיפוק.

נצח ישראל, עליית הנוער 1948-9 משמאל בכיוון השעון: 

פייגי, ?, לאה, רחל, הנדו, ?, אני, שושנה, טובי והלה

נצח ישראל, עלית הנוער 1948-9 משמאל בכיוון השעון: רחל, 

טובי, ?, פייגי, לאה, אני, הלה, שושנה, הנדו, ?

אני אחות במרפאה ב"יסודות"
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לעומת זאת, זוכרת אני כיצד הגעתי למטרה דומה לבית משפחה ותיקה 

ברמת הדר, ששמה זכור לי עד היום. לאחר עשרה ימים שבהם כיתתי רגליי 

נעליים  זוג  כתמורה  הבית  בעלת  לי  הביאה  לביתם,  ביום  פעמים  שלוש 

חומות ובלות. היא הייתה בטוחה שכנערה יתומה ניצולת שואה, אשמח 

לקבל נעליים מרופטות, אך הדבר פגע בי מאד ואני סירבתי לקבלן.

בשנת 1950 הכרתי את עזריאל שיחיה, וארוסינו נערכו ברמת הדר.

היא  כך,  על  ונוסף  יישוב,  הייתה קטנה מדי להקמת  התברר שקבוצתנו 

התפצלה לשתי קבוצות; האחת רצתה לפנות לקיבוץ, והאחרת – למושב. 

ואכן, חלק מאיתנו הצטרף למושב "קוממיות", והקבוצה השנייה, שאליה 

השתייכתי, פנתה לקיבוץ "יסודות".

בל"ג בעומר שנת 1951 התחתנו בקיבוץ יסודות, בשעה טובה ומוצלחת. 

בחסדי שמים זכינו להקים משפחה בעם ישראל. כיום, ברוך ה', אנו זוכים 

ונינים כ"י, ההולכים בדרך ה' ומרווים אותנו בנחת  לראות ילדים, נכדים 

מרובה.

הצטלמנו לאחר האירוסין בתל-אביב. 1950.

ההזמנה לחתונה

בחתונתנו ל"ג בעומר תשי"א
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סוף דבר 

עימה  אשר  דודתי,  בת  מניה 

בימי האימה, מתגוררת  התחבאתי 

אנו  הברית.  בארצות  כיום 

ומתראות  מדברות  מתכתבות, 

מפעם לפעם.

עם משפחתו של וויטק אני שומרת 

עם  ומתכתבת  היום,  עד  קשר  על 

בנותיו זושה וצלה.

חלוקת  ושם"  "יד  מוסד  כשיזם 

העולם,  אומות  לחסידי  מדליה 

וויטק  של  בנותיו  שאף  רציתי 

 1994 בשנת  האות.  את  תקבלנה 

תחולקנה  שבו  חגיגי  אירוע  נקבע 

הודיעו  לתדהמתי  אך  המדליות, 

האחיות שהן אינן מעוניינות באירוע.

הן הסבירו שאם ייוודע לשכניהם הפולנים שבתקופת המלחמה הן סייעו 

בהסתרת יהודים, יבולע להן!

ואכן המדליות לא חולקו.

המלחמה הסתיימה אמנם לפני עשרות שנים, אך האנטישמיות הבוערת 

של הפולנים עדיין לא דעכה כלל.

מתוך שלושים ושלושה מיליון פולנים, מספר הפולנים שסייעו בהסתרת 

משפחת  אכן,  נמנתה  הללו,  הבודדים  ובין  אפסי.  היה  ובהצלתם  יהודים 

טורדיצקי.

שנת 1954: עומדים: מניה ובעלה הרשל 

)טורק(. יושבים: דוד מנדל ודודה פרל 

שמחזיקה את טילה )בתה של מניה(

פגישת בתי יוכבד תחי' עם זושה )שלישית מצד ימין( ועם צלה )שלישית מצד 

שמאל( ומשפחותיהן, בביקורה בפולין )12.95( 

בתי יוכבד עם זושה )מימין( וצלה )משמאל( בטקס הענקת פרס חסידי אומות 

העולם מטעם משרד החינוך במסע לפולין, 1995.
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הענקת אות 'חסידי אומות העולם' למשפחת טורדיצקי

בשנת תש"ע הגיעה ידביגה זרנוביצקה )Zarnowiecka Jadwiga(, ביתה 

של צציליה )צלה(, נכדתו של וויטק לישראל.

כדי  הגיעה  והיא  בביאליסטוק,  במכללה  מנהל  כסגנית  משמשת  ידביגה 

לבקר את ידידתה בארץ. כאשר שמעתי על ביקורה הצפוי ביקשתי ממנה 

סבה  של  כנציגתם  העולם"  אומות  "חסידי  מדליית  את  לקבל  שתיאות 

וזופיה  )ולדקה(  ולדיסלבה  )הלה(,  הלנה  דודותיה  בנותיו,  ושל  וויטק, 

)זושה(. 

צלה )cecylia kietczewska(, אמה של ידביגה, לא זכתה באות; מוסד 'יד 

ושם' סרב להכיר בה כחסידת אומות העולם עקב גילה הצעיר בתקופת 

)כזכור,  הייתה צלה אחת הגיבורות הראשיות בהצלתי.  המלחמה. בעיני 

כאשר הגיעו לחפשני נמלטה צלה מן הבית, ואני הסתתרתי במיטה מתחזה 

תחת  לחולה, 

לאורך  זהותה. 

התקופה  כל 

הסתתרתי  שבה 

נמנעה  בביתה, 

עליי  מלספר  צלה 

לחברותיה, למרות 

בת  רק  שהייתה 

).11

טקס הענקת המדליה נערך בי"ג בטבת תש"ע במוסד "יד ושם" בירושלים. 

מגדז'יאק  אגניישקה  הגברת  בישראל,  פולין  שגרירת  השתתפה  בטקס 

.)AGNIESZKA MAGDZIAK MISZEWSKA( מיזווסקה

שגרירת פולין, ידביגה זרנוביצקה ואני בטקס

ידביגה זרנוביצקה בקבלת המדליה בתי יוכבד נושאת דברים בטקס

אני וידביגה
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להלן דברי בתי, יוכבד אינהורן תחי', אותם נשאה בטקס )הדברים נכתבו 

על ידי בעלי, עזריאל שיחי'(:

בורא העולם נתן לישראל 613 צווים; חלקם אקטיביים, כמו "כבד את אביך 

ואת אימך", וחלקם פסיביים, צו של הימנעות מעשייה, כמו "לא תבשל גדי 

בחלב אימו בחלב אימו".

ליתר האנשים שמכונים בני נוח נתן הבורא רק שבע מצוות, כולן פאסיביות, 

מצוות "לא תעשה". כל מי שמקיים מצוות אלו הינו אדם מוסרי והגון, אך 

עדיין אינו בגדר "חסיד". כדי להיקרא 'חסיד' יש לעשות יותר מכך.

אם נדבר על משפחת טוורדיצקי, הרי הם, לא רק שלא גזלו משתי הילדות 

האכילו  אלא  אותן,  רצחו  לא  ואף  משנתיים,  יותר  שהחביאו  הקטנות 

והשקו אותן, דאגו לצרכיהן תוך סיכון עצום. אם היה הדבר נודע לשכנים 

או לשלטונות הגרמנים, היו נרצחים כולם – הם, הילדות ואף ביתם היה 

נהרס.

מי שאינו יודע פחד מוות מהו, לא יבין; פחד המוות היה בן לוויה למשפחת 

טוורדיצקי כל הזמן, ביום ובלילה, בשל עיניים בולשות ואוזניים קשובות 

של שכנים ואנשים מזדמנים אחרים.

כל דפיקה בדלת, כל רחש סביב הבית גרם מיד לעצירת הנשימה, לדפיקות 

לב ולחרדה. מספר פעמים נערכו בדיקות וחיפושים בבית וסביבתו, ואדון 

טוורדיצקי מסר את נפשו על הילדות; החביאן פעם בארון, פעם יחד איתו 

במיטה, פעם אחת בשדה התבואה וכו'.

יש ואדם רואה את רעהו טובע בנהר או עטוף עשן בבית בוער, מסכן עצמו 

לרגע וממהר להצילו. איש זה הוא אכן גיבור, וראוי לצל"ש ולמדליה. על 

אחת כמה וכמה, מי שסיכן את עצמו ואת משפחתו בסכנת נפשות במשך 

שנתיים.

אני אומר "שנתיים", אבל זה הרבה יותר מכך. משפחת טוורדיצקי הוכרה 

כחסידי אומות העולם על ידי 'יד ושם' כבר בשנת 1994, אבל התעודה לא 

הכפר שלפני  ולבני  לשכנים  ייוודע  פחדו שמא  אלו  'חסידים'  כי  נמסרה 

חמישים שנה )!( הצילו יהודים – ויבולע להם. "יד ושם" נאלץ לבטל את 

טקס הכתרתם.

כעת לא נותר לנו כי אם להודות למשפחה יקרה זו, להעלות על נס את 

פועלם הטוב. ניתן כבוד ויקר למשפחה זו שבזמנים הקשים מאוד עמדה 

מנגד לזרם העכור והצילה נפשות.

כי  באשמתנו,  שלא  באיחור  אם  גם   – נוספת  פעם  להודות  רוצים  אנו 

מוטב מאוחר מלעולם לא – למשפחת טוורדיצקי, שנכדתה מרת ידביגה 

זרנוביצקה נמצאת כאן איתנו.

אמא וסבתא שלנו, זהבה שוורץ, ובת דודתה מרים )מניה( טירק שנמצאת 

כעת בארצות הברית, חייבות את חייהן – לא כמליצה אלא במלוא מובן 

המילה – להקב"ה שהציל אותן באמצעות המשפחה הזאת.

ונציגתה מרת בוז'נה רוטמן  יד ושם,  תודה נוספת אנו חייבים לאכסניה, 

מעניקי תעודת ההוקרה ומארגנת הטקס. ועוד תודה לכל אלה שהשתדלו 

ונתנו יד עוזרת לקיום טקס זה. 
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ידי  על  שנכתבו  דברים  מתוך  העולם,  אומות  חסידי  אות  הענקת  טקס 

מוסד 'יד ושם':

יזכור  באוהל  בטקס 

נאמרו פרקי תהילים 

אש  והועלתה 

של  נכדתו  זיכרון. 

חסיד אומות העולם 

ְטַברדז'יְצקי  ווֹיֵצ'ך 

הגברת   - המנוח 

ידביגה  זרנוביצקה 

האות  את  קיבלה   –

והמדליה בשמו ובשם בנותיו. לאחר מכן הוזמנו הגברת זרנוביצקה ידביגה, 

הניצולה זהבה שוורץ ושגרירת פולין בישראל הגברת אגניישקה מגדז'יאק 

לחשיפת  מיזווסקה 

החסידים  של  שמם 

ְטַברדז'יְצקי  ווֹיֵצ'ך 

ולדיסלבה,  ובנותיו 

בקיר  וזופיה  הלנה 

בגן  פולין  של  הכבוד 

חסידי אומות העולם.

המסמך שחולק בטקס הענקת המדליה, י"ג בטבת תש"ע. עמוד שער

קיר הזיכרון בגן חסידי אומות העולם שביד ושם

מתבוננת בתמונתי 

בתערוכת התמונות של 

חסידי אומות העולם ביד 

ושם, שנת 2013.
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המסמך שחולק בטקס הענקת המדליה, י"ג בטבת תש"ע. עמוד 2המסמך שחולק בטקס הענקת המדליה, י"ג בטבת תש"ע. עמוד 1
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מעידה אני כי כל מילה וכל משפט שנכתבו בחוברת זו – אמת הם, וכל 

אירוע שסיפרתי עליו – אכן חרוט בזיכרוני.

להם  נותר  לא  אשר  מכירי  וכל  הנרצחים,  משפחתי  קרובי  שכל  תפילתי 

זכר ומצבה – לפחות בדפים אלו יונצח זכרם, ותהא נשמתם צרורה בצרור 

החיים, ולוואי ובמהרה ינקום ה' לעינינו את נקמת דם עבדיו השפוך.

באותם ימי אימה, שבהם פחד המוות היה בן לווייתי, לא העליתי על דעתי 

ולטובה  שאזכה לאושר 

המקיפים אותי כיום.

לא נותר לי כי אם למלא 

עולם,  לריבון  שבח  פי 

אשר לא הסיר השגחתו 

ממני בכל אותה תקופה 

הטוב  כל  על  איומה, 

כי  ולומר  גמלני,  אשר 

שירה  מלא  פי  אילו 

מספיקה  אני  אין  כים 

להודות!

הפרוכת בבית הכנסת 

ביסודות, לזכר ולע"נ 

הורינו היקרים המסמך שחולק בטקס הענקת המדליה, י"ג בטבת תש"ע. עמוד סיום
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משפחתנו כולל ילדינו, נכדינו ונינינו עמו"ש בשנת 2010.

מניה ובתה טילה והנכד הרשל גראובנד

בחתונתה של טובי קוט, בתה של בתי יוכבד תחי'.

בחתונתה של תחיה ישראל, בתו של בני אלעזר פנחס נ"י. 



ומחדרים אימה162

בארוסיו של מתניה חיים שוורץ, בנו של בני דוד נ"י.

בית הכנסת ביסודות
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