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 .Iפתח דבר  -רקע :עם סופה של 'המלחמה
הגדולה'  -מלחמת עולם ראשונה ,בה נוצחה
1918 -1939
ההבסבורגית
הממלכה
אוסטרו-הונגריה,
מתפוררת :הונגריה נפרדת מאוסטריה .בשנת
בין המלחמות
 ,1920בחוזה השלום טריאנון Trianon-שני שליש
משטח הונגריה נקרעים ממנה ונמסרים
לשכנותיה ,ביניהן רומניה .הרומנים מקבלים
לידיהם את אזור טרנסילבניה על מחוזותיה המאוחדים .אחד המחוזות
המסופחים אליה ,נקרא מרמורש) Maramures-רומנית( ,שם נולדה רגינה
טסלר .בהתאם לשטחה הריבוני הגדול ,עד מלחמת עולם שניה נקראה" :רומניה
הגדולה" ,כשליש מאוכלוסייתה אינם רומנים .בין המיעוטים הגדולים ביותר
בשנות ה ,30-היו גם כ 750.000 -יהודים .לכאורה ,רומניה הייתה ממלכה
חוקתית ליברלית שהכירה במיעוטים ,אך התקופה התאפיינה גם באנטישמיות,
ופוגרומים אכזריים ,שטויחו על ידי הממשל .המדיניות הסלחנית מסייעת
להתבססות התנועה הלאומנית קיצונית" :משמר הברזל", Garda de Fier-
שנוסדה ע"י קורנליו זלאה קודראנו .אחד מסממניה הבולטים :שנאת היהודים!
חבריה רואים ביהודים אחראים לכל תחלואי החברה .התנועה פועלת משנת 1927
ועד שלביה הראשונים של מלחמת עולם שניה) .מתוך תולדות/שואה רומניה(
*

את התמונה של הבית שלי ברומניה ,לא אוכל לשכוח לעולם .זאת תמונה
ממוסגרת החיה ונושמת יחד איתי :תמונת בית אבא ואמא שלי! התמונה עם
הריחות ,עם הצלילים ,עם הטעמים,עם המגע העדין ,עם המתיקות והיופי בחגים
ושבתות ,עם התמימות והאופטמיות ,עם האהבות ,התקוות ועם הרבה מאוד
געגועים.את התמונה הזאת ,גם הנאצים  -ימח שמם ,שקרעו וניפצו חיים שלמים
לרסיסים  -בהכחדת מרבית משפחתי  ,לא יכולים לקחת את זכרונה מהוויתי
לעולם .כמעט תשעים ואחת שנים ,זאת התמונה שלי  -תמונת ילדותי).רגינה
טסלר(2013 ,
נולדתי באוקטובר  ,1922בצפון טרנסילבניה שהיתה בריבונות רומניה ,למשפחה
אורתודוקסית .משפחתי אופיינה כדתית-מסורתית ,יותר מאשר כחרדית .אבי
וולף גנוט ,ואימי פסל לבית שטרר הקימו את ביתם בעיירת רומולי-סטרימבה ,
במחוז מרמורש .שם נולדנו אנחנו  -שבעת ילדיהם :לאה; פנינה-פרל; שלמה-
יעקב ; רבקה; בתיה; וחיים-דוד .כמו ליתר אחי בעלי השמות העבריים ,גם לי,
ילדת האמצע במשפחה ,שנולדה אחרי שלוימה -יענקל ,היה שם נוסף :רחל.
אפילו לאליאנה העוזרת הרומניה שלנו היה שם עברי ,קראתי לה אילנה .לכן ,לא
פלא שעד פרוץ מלחמת עולם השניה ,כשלפתע נעלמה ,הייתי בטוחה שהעוזרת
הגויה היא יהודיה כשרה ,משלנו .היא שלטה בשפתנו ,וידעה את הטקסים
הקבועים ביהדות במדוייק .הייתי רק בת שלוש ,כשאילנה העירה אותי בבוקר
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אחד" ,בואי ניטול ידיים" אמרה לי ,וביקשה ממני לשנן אחריה את תפילת
 "...אותה ידעה בעל פה.
השחרית " -
העוזרת היתה בת בית אצלנו במשך שנים ,וטיפלה במסירות בתינוקות המשפחה,
תוך שאמא מלמדת אותה את כללי המצוות ביהדות בשפת הוריה המקורית,
יידיש .שורשי אימי  -פסל שטרר ,מקורם בפולין  -גליציה )חבל ארץ במזרח
אירופה( ,מצפון להרי הקרפטים .משפחתה שהיתה בעלת נכסים ואמידה ,הגרה
מגליציה לאחר שנודע לה על ביקוש גובר לאנשים שיתיישבו באזור טרנסילבניה
מדולל האוכלוסין.
*
עד היום אני זוכרת את סבתי ,מצד אמא ,שהיתה המבוגרת במשפחה .בשבילי היא
תמיד היתה 'הסבתא הגדולה' ,אך קראנו לה פשוט :בָּ אבֶּ ע שורה  -סבתא שרה!
ואיך אפשר בכלל לשכוח את בָּ אבע שורה הגדולה? סבתא שהיתה חלק מההוויה
שלנו ,חלק מכל אחד ואחת מאיתנו .היא גרה בביתה היפה ממש לידנו ,באותה
שכונה .למעט סבתא ,משפחתי המורחבת התגוררה במרחק ניכר מאיתנו :חלקם
גרו בעיירות ברומניה  ,והיו שנותרו בפולין .אמצעי תחבורה כאוטובוס כמעט לא
היו ,ונסיעה בעגלה הרתומה לסוסים הנמשכת ימים ,לא עמדה על הפרק.
סבתא שרה היתה עצמאית כל חייה .לאחר שסבא נפטר ,פרנסה עצמה בכבוד,
מתפירת מעילי חורף מיוחדים לאיכרים בסביבה .לעצמה ,לא תפרה או לבשה
אותם ,גם לא בכפור .היא המשיכה את המסורת של אמא שלה  -סבתא רבתא
שלי ,שלמעט שכבות של חציות מעומלנות ,מעולם לא לבשה מעילי חורף.
אהבתי לבקר בביתה הממורק של בָּ אבֶּ ע שורה .היא היתה כל כך פדנטית ,שגם את
הקומבניזון ,שלבשה מתחת לשמלה ,גהצה ביסודיות .והיתה כל כך מפנקת .אך לא
רק התפנקנו בביתה הגדול ,אלא גם שאבנו ממנה ומאורח חייה המון מידע.
אפילו לרפא אותנו ידעה .כשרק התחלתי ללמוד לתפור ,המחט נכנסה לי מתחת
לציפורן ,והאצבע התנפחה והתמלאה במוגלה .סבתא לא איבדה עשתונות .אני
שומעת את קולה ,כאילו עכשיו ,כשאמרה לאמא' :פסל ,תשימי סיר עם תפוח
אדמה וחלב על האש '.כשהחלב רתח ,הכנסתי את האצבע לסיר הרותח .אומנם
החלב החם שרף ,אך לא היתה יותר מוגלה .גם כשהצטננו קשות ,אבא רקח
מאצטורבלי עץ האשוח המחטיים 'תרופת סבתא' שהוכיחה עצמה :לאחר
הרתחתם ,כשאנו ישובים על ברכיו ,אבא פרס סדין מעל ראשנו ,וביקש מאיתנו
לנשום עמוק .שאפנו את האדים ,וזה עבד.
בכל ערב שישי וחג ,באבע שורה ישבה איתנו סביב השולחן הארוך .וכדי
שהשולחן יאכלס בנוחות את כולנו ,הוספנו את הספסל המרופד צהוב-ירקרק,
ששימש כרהיט יפיפה בחדר ההורים .לאחר שסבא נפטר ,היינו איתה גם בימי
חול .כדי שלא תהיה לבד בלילות ,תמיד הלכנו אחיותי ואני לישון בביתה .וסבתא
לא הייתה בודדה בסביבתנו  -הנכדים וההורים .אמא ואבא ,למרות עיסוקיהם
הרבים וזמנם הדחוק ,תמיד דאגו לה והיו שם עבורה.
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וטאטע-אבא ,תמיד גם היו שם עבורנו ,עד הגעתנו לאושוויץ ,עד
אך מַ אמע-אמא ַ
רגע חייהם האחרון.
*
לאבא ואמא היתה חנות מכולת שהיתה מעין כל -בו  .שם נמכרו בעיקר מוצרי
אוכל ,אך גם מוצרי הנעלה מסורתיים ,שהיו יקרים מאוד .נמכרו שם נעלי
איכרים ,שקראו להם ברומנית  . opinci :הם היו בעלי סוליות עם גומי כפול
שחור לפי צורת כף הרגל ,ונקשרו עם שרוכים עד לגובה הברך ,והיו גם פאנטופי
)נעלי בית( .החנות שירתה את היהודים ואת שכנינו הגויים כאחד .לאבא ,שסחר
עם הרומנים הגויים ,היו קשרים מצויינים.
לרוב ,אבא היה האחראי על המסחר בחנות ,ואמא היתה עסוקה בעיקר במטלות
הבית .עם דאגתה לאמא  -סבתא שרה ,וגידול שבעה ילדים ,אמא גם עזרה לאבא
במכירות בחנות המכולת .כיד ימינה תמיד עמדה אליאנה העוזרת שהבריקה
וסדרה כל פינה .אך היה עוד משהו שהפך את הבית שלנו לכל כך נעים :מגע ידיה
הקסום של אמא.
אמא היתה עקרת בית מעולה .מכל פרודוקט שהיה ,וגם בתקופות קשות  -כשלא
היה ,ידעה להכין מעדנות .עד היום אני יכולה להריח את ריח בישוליה עולים
מהמטבח :את ריח הצ'יפקלך מיט בונדלך ,Tchipkeleh mit bundlech-מרק
שעועית עם פתיתים ובשר מעושן; את הדגים הטריים הקטנטנים-גדולים
שבישלה עבורנו ,כמנה ראשונה .כשלא היו דגים ,הכינה קציצות "פאלשה פיש"
בטעם נפלא  .רק במקום דגים ,חתכה חזה עוף לפיסות מיניאטוריות ,ערבבה עם
מלח ופלפל גרוס ,ויצקה את הקציצות המוארכות לתוככי ציר עם עיגולי בצל
וגזר; את ריח הלחם שאפתה פעמיים בשבוע  -פיתות קטנות שחולקו לכל אחד
מאיתנו ,או חלות -צמות שקלעה .ארומת הלחם האוורירי הזה המתפשט וממלא
את כל חדרי הבית בקיץ ובחורף הקר ,כל כך חי וקיים בזכרון הילדות שלי ,כאילו
שעון השנים נעצר עם ריח הלחם העז של אמא; ולקינוח ,משהו מתוק שאהבתי
במיוחד :ריבל ציקר  Ribl tziker -הנראה כבלוק סוכר מתפוחי אדמה .טעמו
המתוק היה טעים לי כל כך ,שרק מלדבר עליו ,הוא כמו נימוח לי בפה עכשיו.
ועם כל המטלות ,אבא ואמא ביחד פיתחו הווי ביתי ושמרו על טקסים קבועים
לכל הילדים ,בחיוך ורוח טובה :בכל בוקר ,כל אחד מאיתנו קיבל את הספל שלו
מלא בחלב שנחלב ישירות מהפרה שלנו .לחלב בספל היה קרום כזה מלמעלה,
ולידו פיתה שאמא אפתה .לאחר שאכלנו ,אמא בדקה שלכולנו בחורף יש
תחתונים ארוכים המגיעים עד לברכיים)מעין גאטקעס צמרירי מחמם( מתחת
לבגדים ,ורק אז עברנו לתחנה הבאה.
באופן קבוע ,לפני צאתנו אל בית הספר עברנו במכולת .בחנות ,אבא חוכך בזקנו
הקצר שתמיד היה מסודר  ,עמד מוכן לקראתנו ליד החלון ,ונתן לכל אחת ואחד
מאיתנו כלי קטנטן שהכין מראש ובו שמן דגים .ואבא לא ויתר' ,לא מתחילים את
היום ,ללא שתיית שמן הדגים ',אמר בעדינות .רק לאחר טקס שתיית השמן,
יצאנו אל בית ספרנו הציבורי.
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*
בבית הספר היסודי ,למדנו עם ילדים יהודים וגויים .בהפסקות שיחקנו עם
החברים בכדור ,חמש אבנים )משוחק גם היום( ,או במשחק האגוזים עם כללים:
אגוז ראשי מככב על משטח  ,וכל ילד בתורו שולח אליו פיסת ממלבן מעץ דק .מי
שפוגע באגוז ,גורף את כל שלל האגוזים הפרוסים ,השייכים לכל המפסידנים
שלפניו.
לכולנו במשפחה היו חברות רומניות גויות ,שהגיעו אלינו הביתה .לא פעם,
כשחלקן נתקלו בקשיים ,לימדנו אותן את החומר .לעיתים קרובות ,חברותי לכיתה
פשוט העתיקו את שעורי הבית שלי ישר למחברת .אך למרות שידעתי יותר,
כשהצבעתי בשיעור ,תמיד נתנו לבנים ובנות רומנים לענות את התשובות.
את היהודים לא רצו בכלל לשמוע .גם כשהצטיינו בלימודים ,מעולם לא קיבלנו
את ההכרה :כשהובלתי בכיתה ,נותרתי מאחור בטקס מסיבת סיום השנה .בטקס
הכבוד נהגו להכתיר את התלמיד המצטיין עם כתר לראשו ,אך עלי דילגו ,תמיד
סיימתי שניה .בכתר זכו רק רומנים גויים ,אך לא יהודים .המורים היו חביבים.
לא משום שאהבו יהודים ,אלא הם היו פשוט תאוותניים .ברור שהם היו אלינו
מאוד נחמדים ,ואיך לא? הם תמיד הגיעו למכולת שלנו  ,וההורים נתנו להם
מצרכים בחינם .הכסף דיבר!
גם ללימודים גבוהים יותר ,ליהודים היה קשה עד כמעט בלתי אפשרי להתקבל.
ואחותי לאה ,שהצטיינה בכל המקצועות ,היתה רק דוגמא אחת מני רבות .עוד
כילדים הרגשנו אחרים .תמיד כאב לי כשאמרו לנו' :לציגני ו -ז'אדני )לצועני
ויהודי( אין מדינה!'
*
ולמרות הכאב ,העננים העכורים לא העיבו על ילדותנו המאושרת .בסיום
הלימודים ,המשכנו לשחק בחצר שלנו בינות לחיות המשק וחתלתול הבית .עם כל
החיות והילדים ,חצר ביתנו השוקקת היתה תמיד מלאת שמחת חיים.
בחצר ביתנו הגדולה ,גידלנו בעיקר עופות .עם להקת התרנגולות ,אפרוחיהן
ואווזים מגודרים ,היו לנו גם שתי פרות מתחלפות :פרה אחת גידלנו בחצרנו,
והשניה אצל שכננו הגוי .בכל פעם שנגמר החלב מפרה מעוברת )פרה מניבה חלב
רק לאחר המלטה( ,החלפנו עם הפרה שגודלה בבית שכנינו .הפרה המחליפה,
שהאכילה והשקתה אותנו בנדיבות ,היתה עבור משפחתי האושר של הבית.
מאוד אהבנו אותה ואת עגליה שהסתובבו בחופשיות בחצרנו .ואבא ,שהיה גם
תכליתי ,תמיד התריע בנו במזגו הטוב" :ילדים ,לא מעניין ,אם אתם יכולים או
לא  ,אך אתם חייבים להוציא את הפרה לשדה לאכול".
אהבתי לטייל עם הפרה בשדות הירוקים .בטיולים שלי איתה מעולם לא היה לי
משעמם .לקול געיותיה שרתי מזמורים שלמדתי מהבית ,ושירי חתונות ,ביידיש:
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"Eneinem, eneinem, Mir sheimen zich far keinem, Lo mir ale lustig zein,
freilich zein Und trinken mir vein, Lo mir nemen them mechetn In der
"…miten Naches zol mir haben
"ביחד ,ביחד ,

אנו לא מתבישים מאף אחד
בואו נשמח ונעלוז
ונשתה יין
בואו ניקח את החתן לאמצע
ושיהיה לנו הרבה נחת) "...תרגום חופשי ,מיידיש(
מילדותי ,תמיד אהבתי לשיר ולרקוד בארועים .בעל השמחה אירח על חשבונו
ברוחב לב את כל המשפחות בביתו  .מעולם לא נתבקשנו להביא מתנות .באחת
השמחות ברחתי מרחבת הריקודים בדמעות' .למה את בוכה?' שאל אבא ,שידע
שאני אוהבת מאוד לרקוד' ,כל הרוקדים אומרים לי פארדון פארדון ,אבל בינתיים
הסליחה שלהם הורגת אותי ,כשהם דורכים לי על האצבעות'.
*
בימי שישי ,ההכנות בביתנו היו כמו לקראת חג .ניקינו את כל הבית ביסודיות,
על הסלון החום-לבנבן ,ויתר חלוקת ארבעת חדרי השינה :חדר הורים ,בנים,
בנות ,וחדר מיוחד יפיפה נוסף עם כלי מיטה מפוך מאוד נוח ונעים .בחדר המעוטר
הזה לא ישנו ,משום שייעודו היה רק לאורחים שבאו לביקור ממרחקים .בחדר
האורחים המהודר ,כמו יתר הבית ,לא היה חשמל ,והשתמשנו בעששיות נפט.
אני התמניתי כאחראית על הברקתן של העששיות העשויות פורצלן .המפקדת
מעלי היתה אחותי הבכורה  -לאה ,שבדקה אותי כל הזמן.
גם כשמירקתי כוסות וצלחות ,חסר היה לי אם לא עברתי את מפקד הכלים
והעששיות .לאחותי  ,שכבר בבית הספר הצטיינה ,תמיד היו דרישות גבוהות,
מעצמה ומאיתנו .היא היתה דמות חזקה במשפחתנו ,ושמה דגש על כל פרט .יום
אחד ,על כוס שלא הברקתי מספיק בעינה הבוחנת ,סטרה על פני .ואני ,עם הד
הסטירה המצלצלת ,רצתי בבכי לאבא למכולת ,שאמר' :לאה ,אין לך זכות .אם יש
לך טענות תביאי אותן בפנינו .אסור לך לגעת באף אחד'.
לאחר הנקיונות ,הגיע תור המקלחות .מאחר וגם מים זורמים בברזים לא היו,
מלאנו דליים במי נחל שזרם ממש מעבר לרחוב .היה לנו דלי מעץ גדול מאוד ,איתו
מילאנו גיגיות למקלחות ,וגם מי שתיה מסוננים לחבית שעמדה במטבח.
התקלחנו אחד אחרי השני ,כשהקטנטנים במשפחה הוכנסו יחד לגיגית ,למקלחת
משותפת קיבוצית.
בין הבית הבוהק והמקלחות ,נערך שולחן שבת ארוך ארוך .על מפה לבנה חגיגית
נפרסו הכלים .באמצע עמדו זקופים הפמוטים המוזהבים של אמא ,איתם קיבלה
את השבת בהדלקת נרות.
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ועל רקע קבלת השבת ,הציפו את הבית ריחות התבשילים שאמא טרחה עליהם
במיוחד .את מרק העוף ,הדגים ,הלחמים והתוספות ,נשמנו בכל יום שישי.
ולפעמים ,אבא היה מביא בשר עגל או פרה ששחט ,ממנו אכלנו רק את החלקים
הקדמיים )עפ"י חוקי הכשרות ומנהגים יהודיים ,האטליזים חולקו לבשר קדמי
של הבהמה ,שהוא כשר ,ולבשר אחורי של הבהמה ,שנמכר כבשר לא כשר( ,מהם
אמא הכינה מעדני מלכים .יום שישי בבית הורי היה תמיד חגיגה גדולה  -יום
כזה מתוק ,ומואר.
*
אבא ושלוימה -יענקל אחי ,לבושים בחולצות לבנות ,מהרו אל בית הכנסת.
וכשאימא עטפה ראשה במטפחת והדליקה נרות ,אני כבר דילגתי אל מחוץ
לבית ,אל החברות  .כל יום שישי הבאתי להן פירות וירקות שקטפתי .לנו היתה
גינה גדולה ,ולהן לא היה לפעמים מה לאכול .איפה רחל? נהגה לאה ,שתמיד
חיפשה אותי ,לשאול .המטלות ,מבחינת אחותי ,אינן מסתיימות עד השניה
האחרונה ,לפני כניסת שבת .ואמא שידעה שהלכתי להביא אוכל לבנות ,תמיד
אמרה בחיוך' :ברחה עם תיק האוכל שלה!' אך השתדלתי לחזור לקידוש שבת,
לפני חזרת אבא ואחי מבית הכנסת .אהבתי את ארוחת יום שישי אותה אכלנו
לאורם של הפמוטים עם הנרות ,ושרנו שירים.
את פמוטי הזהב בהם נגעה אמא פעמים כה רבות  ,מצאתי רק שנים מאוחר יותר.
בסיום מלחמת עולם שניה ,לאחר שחזרתי ממחנה המוות אושוויץ וצעדתי בצעדת
המוות יומם וליל ,מצאתי אותם .הפמוטים שעברו מיד אל יד ,עמדו למכירה בבאזר
העיריה .הם כמו חיכו לחזור אלי בפעם שניה .עם הפמוטים הזקופים של אמא
שמצאתי במקרה ,עד היום אני מדליקה בביתי בכל יום שישי וחג נרות השבת .

***
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עוצר
 .IIרקע :מיקלוש הורטי
הונגריה וראש ממשלתו ,שחששו
1939
מהאכזריות הטבועה במשטר הנאצי,
הסתייגו ממנו .בנסיון למנוע
מלחמת העולם השניה
הזדהות מוחלטת עם היטלר ,לא
הצטרפה הונגריה לצידו בתחילת
צפון טרנסילבניה
המלחמה .אך ההונגרים גם מהרו
בינות רומניה להונגריה
להמשיך ולהגביל את היהודים,
והרחיבו את ההגדרה הגזעית של
המונח יהודי שכללה בני מומרים.
ההרחבה היתה המשך לחוק היהודי  -שנה קודם ,שחתם את ההתפתחות
הכבירה של יהודי הונגריה בכלכלה ובתרבות .הונגריה שכבר אחרי 'המלחמה
הגדולה' אישרה את החוק האנטישמי הראשון  -׳נומרוס קלאוזוס' ,המגביל את
מספר היהודים באוניברסיטאות ,היתה גם הראשונה ,שחוקקה חוקים שהפלו
את היהודים .למעשה ,כבר עם עליית היטלר לשלטון ,התקרבה הונגריה לגרמניה
על רקע אידיאולוגי ,כלכלי ,ובעיקר בשל מאבקה לתיקון הסכם טיראנון :אחת
משאיפותיה הגדולות היתה להשיב לעצמה את טרנסילבניה.
ב ,1940-ע"פ תכתיב וינה השני  -שכפו גרמניה ואיטליה ,אזור טרנסילבניה
הצפונית נלקח מהרומנים וסופח להונגריה .בתוכם כ 165.000 -יהודים שרובם
אורתודוקסים -חרדים ,הסובלים מאפליה כלכלית חברתית ,וזכויות אזרח
בסיסיות נשללות מהם .גברים יהודים בגיל צבא חוייבו בשרות עבודה ,כשליש
מהם צפון טרנסילבניים .בשל התנאים הנוראיים שקיבלו המגוייסים שזוהו ע"י
סרט צהוב כיהודים ,רק אחד מתוך שבעה נותר בחיים' .מפקד טוב הוא זה
המחזיר פחות יהודים!' היתה ההנחיה .ואכן ,היא קויימה כלשונה :המגוייסים
מתו מרעב ,מכות ,ירי ושריפה .היהודים הלחוצים במלקחיים בין שלטון לשלטון,
מגלים שאם ההונגרים טרפה ,הרומנים נבלה  -וההפך.
בספטמבר  ,1940לאחר הפסד מחצית משטח טרנסילבניה ,התאחדו הגנרל יון
אנטונסקו ,ומפלגת "משמר הברזל" Garda de Fier -הרצחנית שהיתה עכשיו
בהנהגת הוריה סימה האנטישמי )מחליפו של קודראנו(  ,והמלך קרול נאלץ לוותר
על כסאו .עם עלייתם ,מדיניות הרומניזציה ,שהחלה לפני מלחמת העולם השנייה,
מתעצמת .השלטון חבר למדינות הציר ,ומצא שפה משותפת עם הנאצים .מטרתו
לחסל מרומניה את כל היהודים ,מבלי לברור באמצעים :בחודשים ספורים ,רבבות
יהודים נרצחים תוך כדי שדידת רכושם ,ואחרים מוגלים .בינואר  ,1941גם את
מחיר המחלוקת בין השניים ,שדרכם הברברית המשותפת מגיעה לסיומה,
משלמים היהודים) .מתוך הונגריה :מרכזי הוראת השואה ,יד ושם(

"מה 6-לספטמבר ,מדי יום ביומו לא פסקו רדיפות ,מעשי השוד והרצח ,ההצתות
וחטיפות היהודים לשם כופר נפש ברחבי רומניה! שיאם ,בשלושת ימי הפורענות,
בהם נרצחו בני לעיני .ימים בהם פרעו הכנופיות ללא מפריע ביהודי בוקרשט:
בתי כנסיות הועלו באש ,ומאות נחטפו ברחובות ,נשדדו הוכו באכזריות  ,הוצאו אל
מחוץ לעיר ונרצחו .היהודים נמצאו טבוחים ותלויים על אנקולים בבית המטבחיים
העירוני ,או שרועים ללא רוח חיים  ,וכמעט ללא היכר בשדות השלג שבירכתי יער
ז'ילאבה)"...מתוך עדותו של הניצול הרב צבי גוטמן ,על מאורעות הדמים
שהתרחשו ברומניה ממועד עלייתם של אנטונסקו וסימה(
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*

עוד לפני שצפון טרנסילבניה סופחה להונגרים ,לא פעם הרומנים פרעו בנו .היו
גויים שהיו בטוחים שאנו מקור כל הבעיות שלהם .היהודים תמיד אשמים
במצבם .גם אם היו עניים מרודים עוד מדורי דורות קודם ,ומצבם אפילו שפר
כשהתפרנסו אצלנו .עובדה ,גם היום כשאנחנו כבר לא בארצם ,הם מגיעים אלינו
עד לישראל ,וממשיכים לעבוד אצלנו כאן .הם לא נהפכו לעשירים או לחכמים
יותר ,מאז שעזבנו את רומניה .לרוב ,הם נשארו באותו המצב).רגינה טסלר(2013 ,
הקנאה תמיד היתה שם .לא פעם שמענו אותם צועקים לרומנים' :היהודים חיים
על הגב שלכם .הם גרים כאן בבתים מפוארים ,ואתם עובדים קשה בשדה
בעבודות השחורות .להם יש הכל ולכם כלום '.והגויים שעבדו כמעט בכל בית
יהודי ,עזבו.
גם אליאנה ,העוזרת הרומניה ,ברגע אחד נעלמה לי .כששאלתי את אמא איפה
אילנה? 'היא לא משלנו' אמרה לי '.לא הבנתי מה זה 'לא משלנו!' לא יכולתי
להאמין שהעוזרת שלוותה אותי כל חיי והיתה חלק מילדותי ,אינה ממשפחתי.
רק אז נודע לי שאליאנה גויה.
גילויי אנטשמיות מחרידים ,היו כבר חלק מהנוף שלנו .כשהרומני הנאצי עלה
לשלטון ,עם הלגיונרים )אונטונסקו והוריה סימה( ,בהלה פרצה בכל בית יהודי,
וגם שלנו .יום אחד בדיוק הייתי באמצע הכנות לביבות תירס ,כשלפתע קבוצת
פורעים רומנית ,עם מעילים ארוכים לבנים ,פרצו בצווחות נוראיות' :צריך לרצוח
את כל היהודים '.עזבתי את הלביבות ,ורצתי באימה עם כל משפחתי.
ברחנו ליערות .משם אל שכנינו ,רומנים גויים ,שפתחו את ליבם וארחו אותנו
לכמה ימים .רק לאחר שהשכנים הטובים שלנו בדקו שהאזור נרגע ,חזרנו
הביתה .כולנו כבר ידענו שאלה אינם רק איומי סרק .כשהזדמן לחוליגנים יהודי
עם זקן ,הם פשוט רצחו אותו בדם קר .אח של בעלי לעתיד ,ששהה בבוקרשט
ונמלט מהפורעים בעור שיניו  ,סיפר שהם היו מוקפים .אכן ,הפאשיסטים האלה
היו בכל עיר וכפר.
כשהרומנים אספו את המשפחות מיאשי ,רצחו אלפי יהודים בעיר וחלקם
ברכבות חנק ללא אויר )רכבות המוות ,פרעות יאשי( ,שוב שמעתי את אבא אומר
בשקט לאמא' :יש להם בשר משלנו ,בשר כשר יהודי '.כמו שאמר אחרי הפרוגרום
בבוקרשט ,ובערים אחרות.
והגרמנים רק נתנו לרומנים ,שהיו נאצים בעצמם ,את ההזדמנות סוף סוף להפרע
מאיתנו .אך קודם הם רצו לשדוד את הרכוש שלנו ,לפני שההונגרים יכנסו ולא
ישאירו להם מאומה.

"רומניה נושאת באחריות הכבדה ביותר ,להשמדתם של יותר יהודים מבין כל
מדינה ,למעט גרמניה עצמה .הרציחות הההמוניות שבוצעו ברחבי רומניה ,היו
מבין המבעיתות ביותר שבוצעו במהלך השואה) ".מתוך הועדה הבינלאומית
שקבעה את חלקה של רומניה במלחמת עולם שניה(
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*
כשההונגרים עלו לשלטון ,הצטרכנו לשיר לצלילי ההמנון' :אנחנו החיילים של
הורטי מקלוש ,אנחנו אויר  -כלום '.כיהודים הרגשנו שאנחנו לא רק מיותרים,
אלא שהגויים יכלו לעשות איתנו מה שהם רוצים .בהתחלה ,פחדנו מהמשטר
החדש .לא ידענו מה ילד יום .אך אט אט נרגענו.
לבית הספר הכללי הילדים כבר לא הלכו ,ולרוב למדו במסגרות יהודיות
מצומצמות .בכל שבת אחרי הצהריים ,נכחתי עם חברותי במפגשי הארגון הציוני
בכפר .התארחנו אצל משפחה יהודית מאוד עניה ,המדריכה שלי רייזה-רייזל,
שנספתה מאוחר יותר באושוויץ ,לימדה אותנו על ארץ ישראל .אבל עד שנוכל
להגשים את החלום היהודי בציון  ,בינתיים היינו צריכים לשרוד כאן .והמצב רק
הלך והחמיר ,היו תקופות שלא היה גם מה לאכול.
היהודים לא יכלו לסחור  ,ולרבים מאיתנו לא היתה יותר פרנסה .גם אבא סגר את
הכל -בו ,שהתרוקן ,ולא נותר בו כלום .החנות הושכרה לגוי שפתח במקום בר -בית
קפה .מדמי השכירות למשפחתי היתה מעט פרנסה .הרשויות לא סיפקו ליהודים
מאומה .האוכל הלך ואזל .אט אט גם קמח ללחם כבר לא היה .חיינו ממה שגידלנו
בגינה ,אכלנו בצל  ,צנון ,תירס ולפעמים ריבות שהכנו מתפוחים ושזיפים .כמו
רבים הנמכנו פרופיל עד יעבור זעם .ואני ,שידעתי לסרוג ,התחלתי למכור
סוודרים  ,כדי שיהיה לנו עוד כסף לאכול.
אמא נעשית יותר ויותר מוטרדת .ואני כל כך רוצה לחזור לגיל , 8כשעיקר דאגותי
היו לקליעות כדור שינצחו את חברותי ,ולציונים שלי בבית הספר .כשהיתה
עצובה ,לא פעם אחזתי בידיה ושאלתי 'אמא ,אמא ,זה יעזור אם תהיי מודאגת?'
ואמא היתה מנענעת בראשה ,מאשרת' :נכון רוחל'ה .את צודקת ',ומחייכת את
החיוך המיוחד שלה שכל כך אהבתי.
*
והיהודים בכפר שלי ,שמצבם ממילא בכי רע ,גם מחוייבים לשאת טלאי צהוב,
המוודא סופית עם ללא סגולה .הכוכבים הצהובים שתפרנו על המעיל ,מתחת
לחולצה ושמלה בצורת מגן דוד ,אינו משמש להגנתנו ,ההיפך .כל גוי יודע שהוא
יכול לעשות בנו כרצונו  -כולנו מסומנים כמו פרות לפני שחיטה.
והסימונים הכעורים על בגדי חיים -דוד אחי הקטנטן ,נראים לפתע ענקים על
ממדי גופו הזעיר .כמו מדגישים את חוסר הישע שלו ,אך גם את חוסר הישע
שלנו ,המבוגרים.
אך כמו שהיו רומנים מוסריים שעזרו לנו ,היו גם הונגרים שלא שתפו פעולה עם
המילציות :אני נושק לך את היד  -קזי טשוקולם  -היו ההונגרים אומרים ,כמחווה
לאמון והחברות בינינו ,בו זכתה גם משפחתי.
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יום אחד כשהלכתי אל בית הקפה ,אחד מהשוטרים המקומיים ראה אותי מוכרת
סוודר .השוטר פנה אלי בהזדמנות ראשונה ואמר בשקט' :את סורגת מאוד יפה.
אני אביא לך שק קמח!' נבהלתי ,לא הבנתי מה השוטר רוצה בתמורה.
'אל תדאגי .תגידי לאבא ,שיכין את התשלום ,אני אביא לכם שק קמח' הבטיח.
קראו לו איסוי ,והוא מאוד עזר לנו באותה תקופה חשוכה.
סיפרתי לאבא .בהתחלה ,הוא פחד שניתפס על ידי הרשויות ,או אחד המלשינים
הרבים )מספר ההלשנות הגדול בהונגריה ,הדהים אפילו את הנאצים( ,אך אבא
שיתף פעולה .לאף אחד מאיתנו לא היתה ברירה.
ואכן ,איסוי הביא לנו קמח תירס וקמח רגיל ,והרבה .בסודי סודות ,התחלנו
להפיץ אותם גם בין השכנים היהודים שלנו .בכסף שקיבלנו מהשכנים ,קנינו עוד
שקי קמח מאיסוי ,וכך היה לכולנו לחם לאכול .מהקמח הזה ,אמא גם שלחה
לפרל ,שלמדה בוישאו ,לחם דרך בעל מכולת ששיתף איתנו פעולה.
איסוי הוא זה שהודיע לי על היישוב מחדש שלנו' :אל תפחדי ,אתם עוברים
מהונגריה למקום אחר .ושם אתם תעבדו'.
*
היה קשר שתיקה בינינו לבין ההורים .שני הצדדים ידעו מה קורה ,אך ההורים
לא רצו להדאיג את הילדים ,ואנחנו לא רצינו להעציב את ההורים .כנערות בוגרות,
כולנו ידענו על הפורענויות הפוקדות את היהודים .לא מהתקשורת שפעלה
מטעם השלטונות וממילא לא דיווחה הרבה ,אלא בעיקר מהנאמר בשקט
בסביבתנו הקרובה.
אך שלוימה-יענקל ,תמיד היה מעורה יותר מהשטח .אחי ,שהיה בשנות העשרים
לחיו  ,היה מקושר אל חברים איתם למד מילדותו ב"חיידר" .חלק מהבחורים
היו מחוברים למידע בערים הגדולות ,ולפעילים בארגונים היהודיים .המידע זרם
גם מהגולים שברחו מפולין ,אם כי אף אחד לא ידע מה באמת מתרחש באושוויץ,
והועבר בבתי הכנסיות ובבתים .והיתה כמובן תחנת הרדיו הבריטית ,ה,BBC-
שהשמיעה את קול העולם החופשי .התחנה הפכה עבור רבים ,שהצליחו לקלוט
אותה באירופה הכבושה ,להאזנת קודש ומסריה הופצו מפה לאוזן.
בגלל שידע יותר ,שלוימה -יענקל ניסה לברוח מספר פעמים ,כולל אל הדודה
אידס-אחות של אמא ,שגרה בפיאטרה ניאמץ ) (Piatra Neamtשבחבל מולדובה,
אך אבא לא הסכים' ,אל תעשה לי בעיות' אמר אבא ,שחשש שכולנו נשלם את
המחיר .כמו כולם ,גם הוא לא ידע מה משמעותה של ההתיישבות החדשה.
כולנו היינו רשומים על פי בתי אב .למעט מותם ,החסרים יצרו בעיה לשאר בני
המשפחה שנחקרה בהעדר אחד מהם .סבתא שרה היתה אחת שנמחקה
מהרשימה הזדונית הזאת .עוד לפני צעידתנו המבישה אל גטו בסטריצה ,סבתא
נפטרה מזיהום של מסמר חלוד שנכנס לרגלה.
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מותה ציער את כולנו ,היינו קשורים אליה מאוד .אך במותה ,חסכה מעצמה את
הגורל שייעדו באושוויץ לזקנים בני גילה .תזמון פרדתה מהעולם הותיר את באבע
שורה עם כבודה .תמיד היתה ונשארה גם במותה ,הסבתא הגדולה!
כשהייתי עם אחיותי באושוויץ ,דיברנו רבות על הטעות הנוראית :שלוימה-
יענקל היה חייב לברוח .שלוימה-יענקל היה יכול לחיות .אך זאת היתה חכמה
שבדיעבד .אלוהים  ,כמה היינו נאיביים!

***
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19.3.1944

 .IIIרקע :במועד זה החל " Operation
 - Margaretheמבצע מארגארטה" ,שם הצופן

לכיבוש הונגריה .היטלר מורה לכוחות גרמניים
לפלוש אליה :גישושי ממשלת הונגריה מזה זמן
גרמניה כובשת
רב לחבור למערב ,ובעיקר אי שיתוף הפעולה של
את הונגריה
הונגריה בשאלת היהודים ,היוו גורם מכריע.
'בטפילים היהודים יש לטפל כבחיידקים
מזיקים .יש להשמידם!' אמר הפיהרר לעוצר
הונגריה מיקלוש הורטי ,כשקבל בפניו על מדיניותו התבוסתנית בפתרון הסופי.
תשובתו של הורטי היתה ברורה :לאחר שנושלו מפרנסתם ,אינו יכול להורגם!
מיד לאחר הכיבוש ,הונגריה מנוהלת בפועל ע"י מיופה כוח גרמני .בבודפשט
מוקמת ממשלת בובות מטעם הגרמנים בראשות דֶ מֶ ה סטויאי הפרו נאצי,
שבתקופתו אורגנה ההחרפה ללא תקדים של רדיפות היהודים ,ופעילות המפלגה
ההונגרית הפאשיסטית והאנטישמית "צלב החץ" ,הותרה .מעתה ואילך המפלגה
בעלת הסממנים הנאציים ,שפעילותה בהונגריה נאסרה עוד בשלביה הראשונים
של המלחמה ,חוגגת! הורטי מודיע על פרישתו ,ולמעשה העוצר  -השליט בפועל -
הושם במעצר בית.
התפתחות זו הייתה טראגית ליהדות הונגריה .למרות שסבלו תחת שלטון הורטי,
לרוב לא נרצחו בהמוניהם .עתה נחשפו למלוא מוראות השואה .השכם בבוקר
נכנס הוורמכט אל הונגריה .בעקבותיהם מגיע ה"-קומנדו" של אדולף אייכמן ,
אליו הוא אישית מצטרף יומיים מאוחר יותר )זה המקרה הראשון בו אייכמן נוכח
ומפקח עליו( .למעלה מארבע מאות אלף יהודים הונגרים הובלו אל מחנה המוות
אושוויץ.
ביולי  ,1944הורה הורטי ,על הפסקת המשלוחים .בשלב זה הייתה הונגריה כולה,
פרט לבודפשט" ,נקייה מיהודים" .במאמץ אחרון ,הורה על פיטוריו של סטויאי,
וניסה להכריז על שביתת נשק עם ברית המועצות .הורטי נעצר ונשלח לגרמניה,
ועל הונגריה השליטו הגרמנים את פרנץ סאלשי  -מנהיג מפלגת "צלב החץ".
בתפקידו זה הורה סאלשי לאנשיו על ביצוע פרעות ביהודי הונגריה הנותרים.
כנופיותיו שהשתוללו ברחובות בודפשט ,רצחו אלפי יהודים ברחובות .גופותיהם
הושלכו אל נהר הדנובה אשר האדים מדם .רבבות נשלחו למסעות מוות ולעבודת
כפייה ,היתר רוכזו בגטו בתנאים קשים ,תוך כדי בזיזת רכושם ורציחתם.
הונגריה הפכה לשדה קרב ,תוהו ובוהו שורר בה .הכנופיות שנלחמו לצד הגרמני,
ניהלו קרב מאסף כנגד הרוסים .תוך שהם טובחים ביהודים ,שדדו והחריבו כל
הנקרה בדרכם .יתרות זהב וכסף בבנק הלאומי ובתי חרושת פורקו ונשלחו
לגרמניה ,כל מה שלא ניתן לשלוח ,נידון לשמד והרס :סאלשי ואנשיו מותירים
אחריהם אדמה חרוכה!
רק באפריל  - 1945עם כיבושה המלא של הונגריה ע"י הצבא האדום ,מופסקת
פעילות מפלגת צלב החץ ,אך למאות אלפי היהודים מאוחר מדי) .מתוך יהדות
הונגריה בשואה(
*
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כל הדרך לגהנום:
עד מרץ ,1944 ,חיו היהודים בתקווה שמצבם יהיה טוב יותר מאחיהם הנמצאים
תחת הכיבוש הגרמני .אך עם כניסת הנאצים ,האשליות נגוזו .כעל שאר יהודי
הונגריה ,הוטלה עליהם סדרת צווים אנטי-יהודיים .בשל אי יכולת התנועה
והתקשורת ,הקהילות בודדו אחת מהשניה .יהודי צפון טרנסילבניה היו
מהראשונים שתוכנית "הפתרון הסופי" הופעלה עליהם) .מתוך טרנסילבניה
הצפונית ,יד ושם .כל הסימונים בטלאי הר"מ לקוחים ממקור זה(.
עוד לפני פסח נודע להורי על גירושנו לגטו .המידע עבר בלחישה מפה לאוזן בין
המתפללים בבתי הכנסת ,אך לא היה אפשר להפיצו בפומבי .להונגרים אסור
לדעת שמישהו העביר מידע על ההחלטה ,עליה שמרו כסוד צבאי לפני פרסומה.
ראיתי את אבא מוטרד מאוד ,ואת אמא ,שצחוקה כבר מזמן לא נשמע ,מכינה
בסתר  ,עוגיות ולחם  -מאכלים יבשים .בהתחלה לבד ,ואחר כך עם לאה.
אפריל  ,1944ערב פסח .ליל הסדר האחרון ,אליו הסבנו כמשפחה .אבא ,בראש
השולחן הארוך ,וכמו תמיד בשבתות וחגים ,שני הבנים לידו :שלוימה -יענקל
מצד אחד ,והזעטוט חיים-דוד צמוד אליו  .כהרגלו ,סיפר על יציאת מצריים,
וקטני המשפחה שאלו קושיות .אף אחד מאיתנו ,לא ממש מתאר לעצמו ,אך הכל
הולך להשתנות .לכאורה חג החירות כמו תמיד ,אך מאומה כבר לא דומה .הכל כל
כך שונה  .משהו באוירה העצורה בבית חנק כל פינה .היה שקט ,שקט מאוד.
אָדם לִ ְראוֹת אֶ ת עַ צְ מוֹ כְּ ִאילּוּ
אבא ממשיך להקריא מההגדה' :בְּ כָ ל -דוֹר וָדוֹר חַ יָּ ב ָ
הוּא יָצָ א ִמ ִמּצְ ָריִ ם ֶשׂנֶּאֱ מַ ר:וְ ִהגּ ְַד ָתּ לְ בִ נְ  '...דיבורו משתנק ' ,אֶ ת אֲ בוֹתֵ ינוּ בִּ לְ בַ ד
הוּא אֶ לָּא אַף אוֹתָ נוּ גָּאַל עִ מָּ הֶ ם ֶשׂנֶּאֱ מַ ר:וְ אוֹתָ נוּ הוֹצִ יא ִמ ָשּׁם לְ מַ עַ ן
ְ ָגאַל הַ ָקּדוֹשׂ
אָרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע לַאֲ בֹתֵ ינוּ '...דמעות נקוות על לחיו ,בעודו
הָ בִ יא אֹתָ נוּ לָתֶ ת לָנוּ אֶ ת הָ ֶ
מגביה את הכוס בדממה .לפתע אבא החל לספר לנו בשקט סיפור שלא קשור
לפסח ,ונשמע מוזר .אני יושבת עם פנינה-פרל אחותי ,על הספסל המוארך
המרופד בצהוב-ירקרק  ,חשה שהיא זעה באי מנוחה .לבבות כולנו יוצאים אל
אבא.
'היתה פעם ציפורת שלקחה גוזליה אל מעבר לים ,בחיפוש אחר מקום יותר חם.
ומעל הים שאלה אמא ציפורת כל אחד מגוזליה :גוזל שלי ,לכשאתבגר ,איך תוכל
אתה לשאת אותי? אחד אחד פרטו הגוזלים ,כיצד כולם יעזרו לאימם עד לאחרון
ימיה '.ממשיך אבא ,קולו השבור הולך ומתרסק' ,שחררה האם את גוזליה ,בזה
אחר זה לדרכו  -שיעופו לעצמאותם .וכשנותרה רק עם האחרון ,העז הגוזל
הקטנטן ואמר :אבל אמא יקרה ,לא אוכל לשאתך או את מי מאחי ,אצטרך לשאת
את ילדי שלי .את עכשיו פורסת כנפייך ואחריותך על ילדייך .אך בבוא העת
נפרד ,אחריותי תהיה לגוזלי שלי ,ואותם אשא הלאה '.לכשסיים משלו ,בפעם
ראשונה ,אבא פרץ בבכי .בכיו מטלטל את כולנו.
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*
הספסל ששימש כרהיט יפיפה בחדרה של אמא ,ונתווסף כמקום ישיבה
לשולחן ,תמיד היה מאוד נוח ,אך נראה לי שקפא כאבן תחתי' ,אבא אומר שנלך כל
אחד לדרכו ,אבל למה? איך בכלל אפשר להפריד בין אותו הדם?' לחשתי בבכי
לפרל ,הגדולה ממני בארבע שנים.
בליל הסדר האחרון ,אבא דיבר על חיינו בנפרד ,אך גם על עוד משהו :על פרידתו
שלו מאיתנו .הוא הכין אותנו ליתמותנו עוד כשהקריא מההגדה :יודע שלא יוכל
יותר להגיד לבניו ולבנותיו את סיפור גאולת אבותינו בארץ המובטחת ,כי הוא
בעצמו לא ייגאל .ואבא שניבא את הבאות ,במשל הציפורת  -הכין אותנו הלכה
למעשה :כשהוא לא יהיה בין החיים ,כל אחד מאיתנו חייב להמשיך באופן עצמאי
הלאה .לשאת פניו אל העתיד ולדאוג לגוזליו .בצוואתו זו שחרר אותנו הילדים
מאחריותנו אליו.
אבא כבר הרגיש שהוא חיי על זמן שאול .הוא ידע שבפסח הזה הוא לא יספור
ממחרתו רק את ימי העומר) ע"פ ההלכה ,ספירת העומר מתחילה ביום השני של
פסח( ,אלא את הימים שעוד נותרו לו לחיות.
באותו הלילה ,אף אחד מאיתנו לא הפסיק לבכות .אך גם אם המסר של אבא היה
ברור ,את משמעותו המזעזעת הבנתי רק באושוויץ.
*

בניצוחם של יחידות אס אס ומפקדים הונגריים ,את האיסוף ,הגירוש
והגטואיזציה ,מוציאים לפועל הז'נדרמריה ,המשטרה והרשויות
המקומיות .מהלכי מבצע הגרוש ,תאמו את תקנה  , 63/1944שפורסמה ב7-
באפריל ,בחתימתו של לסלו בקי ,מראשי האנטישמים בהונגריה .האזור
חולק לשני מחוזות ז'נדרמיה עיקריים .כבר בסוף החודש החל איסוף היהודים.
באותו פסח ,הורי לא חשבו איפה להצניע אפיקומן עד סוף הסדר ,אלא כיצד
להצניע חדר שלם עד יעבור התוהו ובוהו מחיינו.
מיד לאחר שהרמנו את כלי הפסח הכשרים ,אבא ,בעזרת לאה ושלוימה-יענקל,
החלו בהקמת קיר סתרים ,איתו סגרו חדר סודי במרתף .למעט אחי הגדולים,
בהם ההורים נעזרו ,היתר לא שותפו .בסליק הזה נערמו חפצים יקרים שנשמרו.
לאבא ואמא לא היו אשליות .הם היו מעורים בחיי הקהילה ,השמועות על מצב
היהודים ברחבי אירופה זרמו ממקורות שונים ,אך אף אחד לא ידע מה בדיוק
קורה  .ולמרות זאת ,הקמת חדר מסתור ,לימדה אותי שנותרה בהם עוד איזה
תקווה ,גם אם קלושה ,שחלום הבלהות יסתיים ונחזור הביתה ,או לפחות מי
מאיתנו הילדים.
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אך עד כמה שההורים ניסו להגן עלינו ,המציאות הכואבת נטרקה בפנינו .ואני,
שניזונתי מדי פעם מחלקקי מידע ,מבינה שלא רק בית הורי אינו כשהיה ,אלא
כל סביבת ילדותי משתנה.
*

בכפרים ובעיירות רוכזו היהודים בבתי-הכנסת ובבנייני הציבור ,ונלקחו
מהם דברי הערך .כעבור ימים מעטים הועברו לערים הגדולות יותר ,בדרך כלל
למרכזי המחוזות ,שם הוקמו הגטאות .בחלק מהערים הוקם הגטו ברובע
היהודי ,בבתי חרושת ,או ביער מתחת כיפת השמיים .בכל גטו הוקמה מועצת
יהודים -יודנרט ,שלרוב הורכב מראשי הקהילה .ההוראות נתקבלו מן המועצה
היהודית המרכזית ומהרשויות ההונגריות והגרמניות.
הייתי עם חברותי ,כשלפתע הגיעה שיירת ארוכה של משפחות .על כולם טלאי
צהוב .גברים נשים ,ילדים וזקנים ,מכפרים מרוחקים ,הוכנסו אל בית הכנסת שעל
הגבעה  -מחוץ לעיירה שלנו .ז'נדרמים הונגרים )חיילי שיטור מקומי שפעלו
לריכוז היהודים במחנות( הקיפו אותם מבחוץ.
איסופם עד למועד שילוחם לגטו אלו יועדו במחוזם ,הכה אותנו בהלם .הם היו שם
אחד על השני בזוהמה מספר ימים .התנאים היו נוראיים .מאות אנשים התקבצו
בצפיפות על הרצפה ,עליה פוזר קש לשינה .באנדרלמוסיה של צווחות התינוקות
בכי ילדים ,חרדות המבוגרים ,הם היו אבודים .ניסינו לעזור כמה שיכולנו,אך איך
אפשר להועיל למשפחות שביום בהיר אחד נחטפו חייהם.
פחד אלוהים .נכנסנו לפאניקה .פתאום התחלתי להפנים ,שהם זה אנחנו .בכינו,
עליהם ועלינו .שלחתי את בתיה הביתה שתגיד לאמא שאני בסדר ,ואחזור מאוחר
יותר.
לא יכולתי להסתכל לה בעיניים .לא רציתי שתראה אותי .אחרי שאמרתי לאמא
פעמים כה רבות 'תפסיקי כבר לדאוג ',הדאגה עוד היתה החלק הקל בכל
התמונה.
*
ובשורת האיוב ,מגיעה גם אלינו בדפיקות כרוז .רצנו אל מרכז הכפר ,לשמוע את
ההודעה שיועדה ליהודי סטרימבה :אתם יוצאים מכאן ליישוב מחדש ולעבודה,
נאמר לנו .עליכם להכין חפצים ואוכל יבש לכחודשיים .ותהיו מוכנים ,בעוד
שבוע עד כעשרה ימים ,אתם יוצאים לדרך! ברחנו הביתה בבכי.
משפחות הלומות נראות כיושבות שבעה .שכנים וחברים חסרי ישע ,מתכנסים
מדי פעם בשקט באחד הבתים ,מנסים לברר ,להבין ,את משמעות גרושנו מהכפר.
והחרדה הגוברת ,רק יותר מייסרת  -בימים הנוראיים האלה ,לאף אחד מאיתנו
לא היו תשובות .לא ידענו  ,מה הולך להיות.
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אך אין ברירה ,מועד היציאה מתדפק .התעשתנו מהר .כל משפחתי נכנסת להכנות
קדחתניות של צידה לדרך ,כשאחיותי ואני ממהרות לתפור תיקי צד אישי מבד ,
לאריזת בגדים וחפצים לנשיאה על הכתפיים .את עבודות התפירה הנחתה פנינה-
פרל  ,שלמדה בבית ספר לתופרות בוישאו.
שלוימה -יענקל אחי בן ה ,24 -לא האמין למילה אחת של ההונגרים ,וניסה למצוא
נתיבי בריחה .הז'נדרמים החמושים שראה ,רק הגבירו את פקפוקו ' .איזה עבודה
בדיוק יכולים כבר זקנים וילדים לעשות?' אינו מתכוון להגיש עצמו כמנחה
לגויים ,רצה לברוח עם חברו ליערות .אך אבא התעקש' :אנחנו נשארים יחד',
אמר .שלוימה-יענקל ,נשאר .חברו שברח ,ניצל מהגהינום.
*
הפינוי קרב ובא .הבית כמרקחה .הכנות בלתי פוסקות למסע אל הלא נודע .מה
לקחת ,לכמה זמן ,ואיך נדאג לחלב חם לחיים-דוד הקטנטן? ודוד משתובב חסר
דאגה ,שערו הבלונדיני בגוון זהב מתבדר ,ומחייך את חיוכו הקורן ,שובה הלב.
הינוקא בעל פני המלאך שלנו ,כל כך אוהב לשתות מבקבוק החלב ,אבל רק
מחומם.
וכשכולנו מתוחים עד קצה גבול היכולת ,הזאטוט שלנו ,שהיה רק קצת יותר
משנתיים ,מתרוצץ לנו בין הרגליים ,וכולו מואר משמחה .ואבא שלא מש ממנו,
שוב ושוב מרימו ומאמצו אל ליבו .אלוהים ,כמה אהבנו את חיים-דוד ,התינוק של
המשפחה.
בין ההכנות ,אנחנו מאכילות אותו עוד ,שיתחזק כמה שיותר .בעוד האחת מנסה
לשדל גם את השניה ,והשני את הראשונה ,לאכול הרבה לפני היציאה לדרך
הארוכה .אך מי בכלל יכול היה לאכול? אפילו טעם האוכל הנפלא של אמא הפך
מר כלענה ,ונתקע לנו בגרון .השבר שעמד לפקוד את את ביתנו ,היה נורא ואיום.
מבולבלים ,הלומים ,חסרי ישע ,חיכינו דרוכים לבאות.
*

ביום ה 3-במאי החלו הגירושים ,והיהודים נסגרו בבתיהם הרמטית.
בשעה  5:00בבוקר רוכזו יהודי החבל לתוך גטאות :יהודי מרמורש ,סאטו
מארה ,באיה מארה וסביבתן רוכזו ב 11-גטאות  .בו זמנית בודדו יהודי
אורדאה ,קלוז' )שם הוקם גטו קלוז'וואר הגדול ביותר( ,ובסטריצה  -הגטו
אליו נשלחים כל בית שטרר-גנוט ,משפחתה של רגינה טסלר.
את היום בו עזבנו את הבית ,לא אוכל לשכוח לעולם .היום השחור הזה לא ימחק לי
מהזכרון עד יום מותי .שיכורים מהלם ,התחלנו להשרך בזה אחר זה ,ליציאה
מהבית.
אבא לא עוזב את דוד-חיים ,סמוק הלחיים ,לרגע אינו מנתק את אחי מידיו.
זרועותיו מחזיקות בגופו הקטנטן צמוד אליו ,כמו קיומו של אבא תלוי בחיי
התינוק.
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דקות האחרונות לפני צאתי ,בעודי נפרדת מבית ילדותי ,גם שלוימה-יענקל יוצא
מחדרו .לפתע ,נעמד אחי במפתן הדלת  ,ופרץ בבכי .כשידיו כרוכות סביב משקוף
הדלת ,נישק פעם אחר פעם ,את מזוזת חדרו .גניחות בכיו מזעזעות את כל גופו,
בעודו לופת את המשקוף .הוא נצמד אליו ,ונישק שוב ושוב את המזוזה ,אינו יכול
להיפרד מהמזוזה שליוותה אותו ,פריט שכל כך מזוהה עם בית ילדותו.
זעקותיו ממעמקי הוויתו  ,קורעות את נשמתי .פרצתי בבכי .עד היום מהדהדות
בתוכי קולות בכיו של שלוימה -יענקל.
*
ביציאה מביתנו הצטרפנו אל תור ארוך של חברים ,שכנים ומכרים שיצאו את
ביתם ,מוקפים בצדדיהם בז'נדרמריה ההונגרית .משפחת ברקוביץ ,מושקוביץ,
שטרר-גנוט ,ועוד ועוד משפחות שחוחות בתהלוכה מטולאת .טלאי צהוב ועוד
טלאי צהוב ,כמו מאות כוכבים לפתע פתאום נפלו אל הרחוב .וברחוב ,מיד
מתבקשים מטולאי הכוכבים להסתדר בשני טורים נפרדים :טור אחד לגברים,
והשני לנשים עם ילדים .נכים ,זקנים ואמהות לתינוקות ,עולים על עגלה רתומה
לחמורים או בני כלאיים  -פרדות .גם אמא עולה על עגלה עם חיים-דוד' .בושה
וחרפה .אפילו לצאת כבני אדם ,הם לא נותנים לנו '.לוחשת אחותי הגדולה,
מזדנבת איתנו אחרי העגלה של אמא.
ערמות ערמות של אנשים סדורים בעגלות חמורים ,אלוהים אדירים ,איזה
כלימה .במרחק מה מאיתנו ,ממול ,אני רואה את שלוימה-יענקל במרחק נגיעה
מאבא ,פניהם חסרות הצבע מתערבלים עם פנים חיוורים ,עם עוד ועוד פנים
הלומים .ושקט-הס ,המתים מהלכים .כולנו מרחפים ,כרוחות רפאים .גברים,
נשים וילדים על ציודם הולכים בשיירה חפויה ,שכמו הועתקה מהתקופה
הפרעונית .חיים שלמים נעים באיטיות הלאה והלאה ,כאילו ידענו באמת מהו
היעד הסופי ,ומה תכליתו .אבל לא ,זאת אינה הגדת פסח ,זה אמיתי :כמו
ביציאת מצרים ,אנו יוצאים בשיירה מרומולי-סטרימבה .שמנו פעמנו ,לא לחירות,
אלא לעבדות!
שכנינו ומכרינו הרומנים ,להם נתנו את ביתנו למשמרת עד חזרתנו הלא משוערת,
מתבוננים בלכתנו בעצב מהחלונות והבתים .חלקם יוצאים ובוכים .חלקם
מתבוננים ,משחרים לטרף .בעוד מספר חודשים ,לאודים המוצלים המעטים
מאיתנו שעוד יצליחו אכשהו לשרוד את תופת השרפה באושוויץ ,לא יהיה בית
לחזור .הגויים ,חלקם שכנים מזה שנים ,כטורפים ,יתנפלו בהרס לנגוס בשאריות
חורבן הפגרים .ואנחנו הולכים והולכים ,יוצאים מעיר הולדתי ,כל קהילת יהודי
סטרומבה יחד בפעם האחרונה.
אבל אני עוד אחזור לשם .כן ,אני עוד אחזור ואראה את האדמה החרוכה בבית
משפחתי ,ברומולי-סטרימבה כפר הולדתי.

*
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כארבעה ימים אנו מובלים כעדר חיות בדרכים פתלתלות ,צועדים בקצב עגלות
החמורים .עוקפים כפרים שלמים ,כמה שיותר רחוק מהמקומיים .אחיותי ואני
מנסות לעזור לאם עמוסת חפצים וילדים .הגברים המופרדים ,אינם יכולים
להושיט עזרה לילדיהם המצווחים ,לנשותיהם המותשות או לאימותיהם ,גם אם
מישהו ממשפחתם שבק לפתע.
'להתקדם ,להתקדם הלאה ',הורו הז'נדרמים הפרוסים סביבנו כמו כיכר .מי
שנעצר ,הוכה מכות נמרצות .את הצרכים עושים החיות בשבילי הדרכים .לאורכם
שפוכים כפסולת מתים ועוד מתים נושאי טלאים צהובים' .אלה רק אנשים שלא
יכלו לעמוד בדרך הארוכה ...לא הרגישו טוב ',מיידע אותנו אחד השומרים,
כהמשך להטעיה המושלמת .ואמא אומרת בשקט מהעגלה' :בנות ,ללכת ישר,
קדימה .לא להסתכל'.
בלילות ,אנו מצווים על ידי הז'נדרמים ההונגרים ,לעצור! בשדות וביערות נידחים,
תחת כיפת השמיים ,עלינו להתארגן מהר ללינת הלילה .אך מי לעזאזל יכול בכלל
לישון .בבוקר ,ממשיכה השיירה המבודדת שלנו ישר ,וקדימה אל סוף העולם .אך
למרות הבידוד שנכפה עלינו ,בינות למעברים ,אנו בכל זאת נפגשים עם כפריים.
המראות חוזרים ונשנים .תושבים יוצאים להביט בגן החיות המהלך ,מלווים
אותנו במבטי חמלה ,וחלקם בשמחה לאיד .מצידם שהחייעס האלה יתפזרו
מחייהם לכל הרוחות .גויים שכבר נתקלנו בהם לא אחת עוד בילדות' :תלכו תלכו
כבר .מספיק מכם ,ציגנים' )כינוי עולב לצוענים חסרי הלאום(! הכפריים מצליפים
בשוט ,בנו  -החיות.
*
בסטריצה לאגר -מחנה ריכוז ,גטו)גרמנית(

תוך עשרה ימים בלבד הושלמה הגטואיזציה ,והוצאתה לפועל היתה בלא
תקלות מיוחדות :היו יהודים שהלכו לגטאות מתוך השלמה עם גורלם ללא
ידיעת משמעות הפתרון הסופי .אחרים סברו שעומדים ליישב אותם ושם
יועסקו בחקלאות ,או תלו תקוותם בנצחון הקרוב של בעלות-הברית .מרבית
הנוצרים ,בהם ידידי היהודים ,עמדו מנגד .חלקם שיתפו פעולה עם
השלטונות בגלל אידיאולוגיה או כדי לזכות בתגמולים חומריים.
הגענו לביסטריצה לאגר .רבבות יהודים מתקבצים .משפחות שלמות שהובאו
מעיירות וכפרים ממרחקים ,רוכזו במחנה ענק ,תחת כיפת השמיים .סביבנו מאות
ז'נדרמים הונגרים ,המשגיחים עלינו שלא נברח .כאילו שהיה לנו לאן  .מי שברח
לפני היציאה מסטרימבה ,היה לו עוד סיכוי .ומי שלא ,נלכד ברשת ,כמונו .שתי
משפחות מכפרנו שהעזו  ,שרדו את השואה.
בימים הראשונים בבסטריצה ,כל משפחה מתכנסת עם עצמה .כולם מאובנים.
הגברים נלקחים ע"י ההונגרים להורדת הזקנים .אני לא מזהה את אבא ,לאחר
גילוחו .פניו ללא הזקן רק הבליטו את מראהו השדוף .אבא איבד הרבה ממשקלו
לאחרונה .התמקמנו באחת הפינות על האדמה הקרה .מדי פעם קוששנו כמה
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עצים למדורה לחמם לחיים-דוד משקה חם .בארוחות ,לאף אחד מאיתנו אין
תאבון.
ההונגרים ,לא סיפקו לנו דבר בלאגר :אוכל  -הבאנו מהבית ,מים  -מילאנו
מהנהר ,והשרותים  -בטבע .אך את תאוות ההונגרים היה על היהודים לספק:
כבר בהתחלה ,הז'נדרמים עברו בין המשפחות ודרשו להפקיד בידם את הכסף
ודברי הערך .אנחנו מתכווצים ,אך לא מסרנו להונגרים מאומה.
)בכל גטו ,היה מקום שכונה "המטבעה",שם סחטו הז'נדרמים הודאות מפי
היהודים על דברי הערך שלהם באכזריות .האמידים שבהם ,זכו לטיפול מיוחד:
הם עונו במכות רצח מול משפחותיהם ,ששימשו כבני ערובה .ציד דברי הערך
נמשך בברבריות ביציאה מהגטאות ,ובתחנות הרכבת).מתוך יד ושם(
עוד ועוד אנשים מגיעים ,קהילות שלמות פוסעות אל תוך הגטו .לאן לוקחים
אותנו? היתה השאלה הכי פופולרית בביסטריצה ,בימים שקדמו לשבועות .אבל
מי בכלל יכול לחגוג? ואמא שתמיד עסוקה בהכנות לקראת כל חג ,אומרת לי
בתוגה' :רחל ,בואי תנוחי .יש מקום גם בשבילך ,כאן ליד האבן ,קרוב לידי' .אמא
בוכה.
אני סהרורית .מסתובבת בין האנשים ,אולי מישהו ידע לאן נוסעים מכאן .אנחנו
סופרים שבועיים וחצי ימים בגטו  ,ואף אחד לא יודע מתי או לאן .היו שאמרו לי
שאנחנו נוסעים לישוב המיועד רק ליהודים ,וכאלה שאמרו בפשטות' :הולכים
לזרוק אותנו לנהר!' גם שוטרים מקומיים שגילו מעט אנושיות ,בלאגר הנורא,
כאב להם לראותנו במצבנו ,אך בעצמם לא ידעו לאן לוקחים אותנו .הם ניסו
לשדל אותנו לאכול את המאכלים שהבאנו ,אך מי יכול היה לבלוע משהו .האוכל
נותר מיותם.
שבעת השבועות של ספירת העומר מגיעה לסיומה ,ואיתה ספירת הימים לשהות
רבים מאיתנו בגטו ביסטריצה .ערב שבועות היה יותר יום אבל מאשר חג.
שבועות ,מועד בו היה נהוג בעבר לעלות לרגל ולהקריב קורבנות ,יהודים מובלים
כבהמות לכפרות .העליה לרכבות מתחילה ,טרנספורט היהודים הראשון יוצא
לכיוונה .שיירה המונה אלפי יהודים יוצאת מביסטריצה ,וללא איזון ,עשרות
אלפים מגיעים  -עוד ועוד .נדמה לי שכל צפון טרנסילבניה נמצאת איתנו כאן.
שלושה ימים לאחר מכן ,משפחת גנוט-שטרר נקראת .תורנו לרכבת מגיע!

*
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הגטאות שימשו כתחנות מעבר ,לפני עליית היהודים בנסיבות איומות אל
הרכבת לאושויץ .מסע הגירוש לאושוויץ עבר דרך תחנת "קושיצה" -
 , Kosiceושם הועברו רכבות המשא לידי הגרמנים .על סמך המספרים
שנרשמו במאי -יוני ,כ 150.000-מיהודי צפון טרנסילבניה נשלחו ב1944-
לאושוויץ .רובם הועברו מקרונות רכבת המשא ישירות למתקני ההריגה.
הנותרים נשלחו למחנות ריכוז ועובודות כפייה .עם השלמת הגירוש ,למעט
מעטים עליהם לא חלה ההשמדה ,צפון טרנסילבניה הופכת ליודנריין.
ב 31-במאי  ,1944משפחות משפחות נאספות אל היציאה מגטו ביסטריצה ,יחד
איתנו .לאף אחד סביבי אין מושג קלוש לאיזה תחנה .כולם ,ללא יוצא מהכלל,
צועדים רגלית מביסטריצה אל תחנת רכבת  .אין יותר עגלות חמורים .כאילו מצב
חולים והזקנים הוטב בלאגר חמשת הכוכבים ביסטריצה ,וכעת הם יכולים לצעוד
למרחקים .לשיירת ההלומה שלנו חסרת הישע ,הדרך עם תינוקות תלויים על
הידיים ,וערמות החפצים ,קשה מנשוא.
כדי להקל ולו במעט על אמא ,אספתי מקל שמצאתי באחד השבילים ,וקשרתי
לאורכו את התיקים .כשבצדו האחד של המקל אמא תומכת  ,ואני בצידו השני,
הלכנו כשלוש שעות .הגענו אל התחנה ,והעיניים חושכות :על הרציף עומדת רכבת
משא לבהמות שדלתותיה הענקיות פתוחות לרווחה .עוד לפני שאנו קולטים
שהקרונות האלה מיועדים לנו ,מצטרפות צעקות בכניסתנו' :תכשיטים וכסף
להעביר אלינו!'
משפחתי ממשיכה ללכת לכיוון אחד הקרונות ,משותקת מפחד .צווחות נשמעות
מכל עבר 'לעלות לעלות '.אנחנו מוקפים בשוטרים הונגריים ,המזרזים אותנו
בברוטליות לעלות לקרונות .אך אין מדרגות ,וקרון הבהמות גבוה מאוד לאדם.
לכולנו קשה לטפס אליו  ,כולל ילדים וצעירים .במאמצים כבירים ,אנו מצליחים
לעזור אחד לשני ולהכנס פנימה .הקרון ,ללא חלונות ,בצידו רק פתח מלבני
קטנטן מגודר .אין שרותים ,רק שני דליים  -האחד יועד למים והשני ריק -
למחראה.
אנו מצטופפים באחת הפינות ,אלינו מצטרפות עוד ועוד משפחות .בין 80-100
אנשים לחוצים בתוככי קופסאת סרדינים .לקולות צעקות ההונגרים ,אנו
מצטמקים עוד ועוד ,כאילו צמצומנו יעלים אותנו מהשטח' .מי שיתפס עם דברי
ערך ,דינו מוות! ' מאיימים ההונגרים .ממרחק נשמעות זעקותיהם של יהודים
שנתפסו .אלוהים אדירים ,מה עושים?
אנחנו בבעיה .גם בכניסה לרכבת ,אמרנו ' :אין לנו כסף'! אך כשההונגרים עברו
בין האנשים ,שדדו והיכו אותם עד מוות ,נבהלנו .היה לנו כסף שתפרנו בתוככי
שמיכות ובגדים .המצאותו עלולה לעלות בחיי כל המשפחה .הרכבת יוצאת לדרכה,
ואנו נושמים לרווחה .אך לזוועתנו הרכבת עוצרת מדי פעם ,והאיומים
מהז'נדרמים המלווים אותנו נמשכים .
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פעם ביום  -בתחנת עצירה ,יוצאים שני אנשים מכל קרון ,אחד ממלא מיים,
והשני  ,לתורנות מחראה  -ריקון הדלי ,כשאנו עושים מאמצים נואשים להפטר
מהכספים :לעסנו את השטרות עד דק .את השיירים שלא בלענו ,זרקנו לתוך
דלי המחראה העולים על גדותיהם .ובתוך קופסת הבהמות הזאת ,כולנו שקועים
בסחי.
*
אבא מנסה להסדיר איזה פרטיות מינימלית עם מחיצה ,כשאנו מתפנים אל דלי
המחראה .בדיוק כמו שחלינו בילדותנו ,לפני שאיפת אדי האשוח הריחני  ,אבא
החזיק בסדין וסגר אותו מעלינו .כילדים בכינו מתחת לסדין האטום  ,אך עכשיו,
הייתי עושה הכל תמורת קמצוץ מריח העלים המתקתק .מה לא הייתי נותנת כדי
להתאוורר ,מהזיעה והחום .מהמחנק והריח הנוראי.
כמו שכנינו לקרון ,גם משפחתי עומדת בתור לגמוע אויר מהאשנב הזעיר ,מדי
פעם ,אבא מרים גבוה גם את אחי הקטנים .מהחור המגודר אנו רואים עוד ועוד
רכבות מקרטעות ,מאכלסות בתוכן מגיני דויד צהובים באלפים' :יהודים' ,הם
צועקים בין התחנות' ,אנחנו יהודים!'
באחד הגבולות ,אנחנו עוברים בעלות .השומרים מתחלפים :מז'נדרמים הונגרים
שספרו הרבה שטרות כסף ,אל חיילי האס אס הגרמנים הסופרים מתים' :כמה
מתים יש בקרון?' נשמעות כל בוקר צעקות בגרמנית .עד שלא ראינו את הגרמנים
זורקים מתים מהקרונות החוצה ,אף אחד מאיתנו לא הבין כי הם גם ממספרים
אותנו כמתים.
ההורים הצמידו אליהם באימה את הילדים .הקטנטנים ראו בחייהם הקצרים ,
כבר יותר מדי .תחושת הלחץ בקרון גוברים .אנשים מתעלפים .קולות בכי ,וצעקות
נשמעים מהקרונות הצמודים .הפחד וההסטריה שולטים .אנשים מקיאים ,חלקם
אינם מצליחים להגיע אל דלי המחראה .נשמתי נעתקת ,ריחות בואשים אופפים
מכל כיוון .האויר בקרון הולך ונגמר .הגוף מתבוסס ברפש .כשבוע ימים נמשך
מסע הפיגולים הזה ,שכל תכליתו שריפת הקורבנות!

***
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" .IVאושוויץ היתה פלנטה אחרת .אין הזמן
שם כפי שהוא כאן על פני כדור הארץ .כל שבר
יוני 1944
רגע הולך שם על גלגל זמן אחר .ולתושבי
אושוויץ
פלנטה זו לא היו שמות .לא היו להם הורים
ולא היו להם ילדים .הם לא לבשו כדרך
הפלנטה האחרת
שלובשים כאן .הם לא נולדו שם ולא הולידו.
נשמו לפי חוקי טבע אחרים .הם לא חיו לפי
החוקים של העולם כאן ולא מתו .השם שלהם
היה מספר) ".הסופר וניצול השואה ק.צטניק ,מתוך עדותו במשפט אייכמן(
*

"מי האמין שרוצחים ככה ילדים ,נשים ,גברים ,זקנים וחולים ,זה כל כך ברור
שככה שורפים עם? פשוט זורקים אתו למשרפות ,והוא נעלם .גם כאשר הגעתי
לאושוויץ ,והרחתי את הריח הנורא של שריפת הגופות ,לא האמנתי .אלוהים
אדירים ,מי בכלל יכול היה לתאר לעצמו זוועה שכזאת!" )רגינה טסלר(2013 ,
לקראת ערב ,הרכבת לפתע נעצרת בתחנה הסופית :אושוויץ! דלתות הקרונות
נפתחות .סחוטים עד טיפת הדם האחרונה ,נשמנו לרווחה .זהו ,סוף סוף הגענו.
לא שידענו לאן ,אך כל כך שמחנו לנשום אויר צח .השתוקקנו רק למשב רוח קל,
שיחיה את הנפש והגוף שנדחסו ימים כלילות בתוך קרון מעופש של בהמות.
התקרבתי אל פתח הקרון הגבוה .כהרף עין סקרתי מלמעלה את המקום בבלבול.
לרגע נדמה לי שהמראה הזה קיים בדמיוני ,כתוצאה מתלאות הדרך והעייפות.
בטשטוש התבוננתי בגדרות התייל מסביב .גרמנים במגפיים שחורים עומדים
מולנו ברובים מכוונים .לצידם כלבים נובחים ,נוהמים לעברנו בשיניהם החשופות.
נאלמתי דום.
עצמתי את עיני ונשמתי עמוק עמוק ,בתקווה שמראה העוועים יחלוף  .אבל ,לפתע
שמתי לב שגם האויר עומד מצועף .לקול נביחות הכלבים הנובחים ונובחים ,אני
נושמת אויר שכמו שורף עצמו .אני הולכת בתוך עשן.
'ראוס ,ראוס- '...החוצה החוצה  -צועקים לעברנו החיילים בגרמנית ,צווחותיהם
מתמזגות עם נביחות כלביהם' .יודן ראוס .שנל ,שנל - '...החוצה יהודים .מהר,
מהר!  -דחפו השומרים בגסות את הנוסעים בחיפזון .אלוהים אדירים ,איזה קבלת
פנים.
עוד לפני שהתעשתתי מהריח החריף ,שני גברים לראשם כובע ובגדי פסים,
נעמדים בכניסה לקרון ,ומעמידים בזריזות גרם מדרגות .לפי הטלאי הצהוב בחזית
בגדיהם התלויים עליהם ,קל לזהות את שני המפוספסים כיהודים ,הם משלנו.
ביידיש ופולנית ,השניים מבקשים מאיתנו להשאיר ברכבת את כל המזוודות.
'החפצים יחכו לכם כאן ,עד לאחר המקלחות'.
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כיתר הנוסעים המאובנים ברכבת ,גם משפחתי מתחילה לרדת .אמא ,פניה עייפים
מאוד ,יורדת באיטיות מיוסרת ,עם בתיה .ואחותי הקטנה ,שעדיין לא חגגה בת
מצווה ,מחזיקה בידיה את המטפחת הטורקית היפיפיה שלי .תוך תמיכה בזקנים
ובחלשים ,המפוספסים מדרבנים אותנו לצאת במהירות .אחד מהם ,בקול
המהדהד לי ממרחק ,אומר :הגעתם לאושוויץ!
*
'מה המקום הזה? איפה אנחנו? מה עושים פה?' מומטרות השאלות מכל עבר' .אל
תדאגו .אתם הולכים לעבוד כאן' ,עונה המפוספס .מה כבר יכול לספר אדם -מספר,
שאינו רוצה להקדים את המאוחר מראש .היהודי הזה יודע כבר בוודאות שגם ימיו
ספורים ,ונאחז בכל יום ,שעה ורגע מעכשיו לעכשיו בחייו הזמניים .עדים נמחקו
באושוויץ ,ויחד איתם הראיות .אלה יהודים שעתה עזרו לנו לרדת מהרכבות ,אך
בעוד כמה ימים או שבועות ,אחרים יובילו אותם בעצמם אל המשרפות.
משפחתי כבר ליד המסילה .שני המפוספסים מבקשים מאיתנו לעמוד בשני
טורים .הפעם ,הטורים כוללים את כל הגברים ,כולל ילדים זכרים .בטור הנשי
השני ,ילדות ,סבתות ,ואמהות ,חלקן מנסות להרגיע תינוקותיהן .בלי לדעת שאלה
הקולות האחרונים שישמעו מילדיהן  -באושוויץ ,תינוקות לא בוכים.
לרוב ,כל הנושא תינוקות וילדים ,סימן עצמו מראש כבר-מינן .מהגעתם ,הם
ירצחו עם אחד ההורים המלווה אותם .לילדים רכים בשנים ,למעט הנבחרים
כשפני ניסוי ,לא היתה קיימת תקוות הסלקציה .האופציה הזאת איפשרה
לזוכים בה עוד ימי חיים .השאר הובלו ישירות למשרפות.
ואני רואה את אבא עם שלוימה -יענקל ,אך קשה לי לזהותם .פניהם בגוון צהוב-
אפרפר ,נראים בבירור גם מבעד לזיפי הזקן שצימחו ברכבת .ואבא ,עיניו
שקועות ,נושא את חיים-דוד על ידיו ,ומאמצו אליו ביאוש .כמו במשל שסיפר
בליל הסדר ,הוא יודע שעדיין באחריותו גוזלו שלו ,חסר הישע .הטור הזכרי
במשפחתי מתקדם בלאות דמומה ,הלאה .לעוד חלקיק שניה ,אני רואה את גבו
השחוח של אבא מתרחק .וזהו ,תמונה חסרת חיים ,כמו קפאה .יותר לא ראיתי
אף אחד מהם.
*
אלוהים אדירים ,איזה ריח נורא .אני הולכת לצד אמא ,המחזיקה ביד ימינה את
בתיה עם המטפחת שלי ,המעוטרת הדפס מלא חיים .לפנינו בצמידות צועדות
אחיותי לאה ,פרל ורבקה .לפתע אמא אומרת בשקט ביידיש בקול חנוק ' :ילדים,
אני מריחה ריח של בשר שרוף .שורפים כאן אנשים '.ומוסיפה בבכי',ילדים,
תלכו בראש מורם .ועם כל הלב ,תתפללו לאלוהים .אנחנו הולכים למות על קידוש
השם .אנחנו הולכים להיות הקורבנות'.
ואני ,רק בתחילת שנות העשרים האופטימיים שלי ,שלא מבינה מה קרה לאמא,
עוד מספיקה להגיד לה' :שורפים אנשים? אמא ,מה את אומרת ,מה קרה לך?
אמא ,זה לא נכון ,למה את מדברת ככה? '
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אך לפני שהיא עונה ,אני מרגישה מקל נכרך מאחורי צווארי ,ומושך אותי
מאימי .אני מרימה את ראשי .מלאך המוות עומד מולי  -יוזף מנגלה!
מלווה בקציני אס ,עמד הדוקטור הגבוה בחלוקו הלבן ומקל בידו .מנגלה מסמן
במקלו ,המורה לי ללכת לצד שני .אמא ובתיה ממשיכות הלאה .אני עוד מספיקה
לצעוק לאחותי ':אבל בתיה ,למה לקחת את המטפחת שלי?' והקטנטנה נעלמת
בין האנשים ,אך אני עוד מזהה אותן לפי המטפחת הצבעונית המתנפנפת בידה.
'אין דבר רחל ,אני אחזיר לך אותה מאוחר יותר!' היא אומרת מתרחקת ,כשאמא
מרימה יד חלושה מעלה ,מנפנפת לשלום .בשניות ,בשובלה הארוך של מטפחת
אחת מלאת חיים ,מתאיידים לי מהעיניים עולמות שלמים .
מסביב בכי וצעקות ,משפחות שלמות נקרעות זה מזה באכזריות .הלם! בצד אליו
הופניתי ,עומדות משותקות אחיותי הגדולות לאה ,פרל ורבקה .גם הן עברו את
הסלקציה .אני מצטרפת אליהן ,כמו מרחפת .בלי לדעת שהחלוקה הזאת קבעה
גורלות .בלי לדעת שבאושוויץ ,אלוהי הגהינום הכל יכול שקבע מי למוות או
לחיים ,היה הדוקטור המפלצתי הארוך עם המקל .בלי לדעת שאמא צדקה .ואני
שערערתי על דבריה,טעיתי :במחנה המוות באושוויץ ,כמרבית היהודים שהגיעו
איתנו ,אמא ובתיה הקטנה הובלו למשרפות!
את משפטה האחרון ,שעוד הספיקה להגיד ,לא אשכח לעולם .כל בוקר בתפילת
'מודה אני' ,כשאני מברכת את מתי ,אני פונה אל אימי ,ואומרת לה בבכי:
'אמא ,אני עוד כאן ,אך את צדקת .נשמתך הטהורה הלכה על קידוש השם .כמו
שאמרת באושוויץ ,את היית הקורבן! '
*

"למדתי שאני הפטלינג )עציר( .שמי .174517 :ובכן נתנו לנו שם ,שאותו נישא כל
חיינו ,סימן שנחרת בכתובת קעקע על יד שמאל) ".מתוך 'הזהו אדם?' פרימו לוי(
אנשים שהגיעו במשלוחים לאושוויץ ,סומנו בסדרות רציפות של מספרים ואותיות
לטיניות .אין לאסירים שמות ,אלא מספרים מקועקעים על הזרוע בדיו בצבע
כחול .רק מאוחר יותר התברר לי כי היהודים מהונגריה היו בין אחרוני קהילות
אירופה שהושמדו באושוויץ .אומנם ,כדי לקלוט את עשרות אלפי היהודים
שהגיעו במשלוחים לילה ויום ,מכונת המוות פעלה במלא הקיטור .לגרמנים,
שהרוסים המתקדמים כבר נשפו בעורפם ,לא היה זמן לסמן את כל זוכי
הסלקציה .ממילא ייעדו את כל העדים לאבדון  -את כולנו  ,עד האחרון.
הקבוצה שלי לא קועקעה .אחיותי ואני מצורפות אל חבורת הנשים שעברו את
הסלקציה .חלקן מבוגרות ממני ,וחלקן צעירות  -פחות מגילה של אחותי רבקה,
שעדיין לא סיימה את שנות העשרה שלה .הלומות מהפרדה המהירה ,אנו
צועדות מכווצות לכיוון שורות בלוקים )מבני עץ  -צריפים מוארכים שנועדו
לאסירים( .משם כבר לא רואים את טורי המשפחות איתן הגענו מביסטריצה.
פנים פנים מתפוגגים .אני מרחפת .אינני יודעת כלל מה קורה איתי.
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אנחנו מגיעות לאזור המקלחות  -זאונה )הזאונה  -מקלחות לטיהור וחיטוי
הנכנסים( .העמידו אותנו בטורים ארוכים ,ארוכים .לכולן מגלחים את כל
השערות .לא הכרתי את אחיות שלי .עם הקרחות ,הן נראות לי אותו הדבר -
שכפול של השאר.
אינני מודעת כלל לשעות שחולפות ,או מה היו סדר הדברים ,אך אני שומעת
ממרחקים קריאות בהונגרית וביידיש' ,להתפשט ,להתפשט' .בתנועות אוטומטיות
אנו מסירות את הבגדים שנותרו עלינו .בנות שהצליחו להחביא תכשיטים וכסף,
כבר אינן יכולות להסתירם יותר ' .את החפצים לסדר יפה ,יפה ,בערמה ',נשמעת
הפקודה .אני עושה מה שאומרים  ,כמו רובוט.
לאחר שהתערטלנו ,הגיע תור למקלחות .לפתע ,קבוצת גברים מגיעה .מנגלה,
שבדק אותנו לפני כמה שעות ,מגיע בליווי פמליית אס אס .כשכולנו ערומות כביום
הוולדנו ,חבורת הגברים בוחנת בדקדקנות את גופנו .ואני ,שעדיין לא מודעת
למשמעות הסלקציה ,או ערה במיוחד לקורה סביבי ,מתחילה מעט לקלוט :אני
מרגישה בושה!
אנו נכנסות אל מבנה גדול ,המריח מחומר חיטוי חזק .על תקרתו הריקה תלויים
ברזים מחוררים .אנחנו מתבוננות למעלה ,בתחינה ,כמו מתפללות לדוש שישטוף
כבר מאיתנו את הזוהמה .לאחר שבועות שטבלנו בצחנה ,סוף סוף המים ניתזים.
כולנו פורצות בקריאות שמחה .כשאנו מרוססות ב ,DDT -אף אחת מאיתנו אינה
מעלה בדעתה ,שממש במקלחות כאלה ,במקום סילוני מים  ,רוססו עבר הווה
ועתיד .לא רחוק מאיתנו ,כל משפחתנו כבר הושמדה בגז  -ציקלון בה ).(Zyklon B
כהשלמה לחוסר הזהות ,זרקו לעברנו את אותם נעלי עץ ,מטפחות ובגדים,
במידות שלא התאימו כמעט לאף אחת .קבוצת הבנות ,מובלות אל אחד הצריפים,
לאורכו דרגשי שינה מעץ המחולקים ל 3 -קומות .הצריף הסרוח נראה כאורוות
סוסים .עשרות נשים בבגדים מפוספסים המסומנים במגן דוד צהוב מצטופפות
אחת אל השניה.
על הארוחה הראשונה שלי באושוויץ ,ויתרתי .עוד לא ידעתי שבמחנה הארור
הזה ,כל פירור ,כולל זה שאינו ראוי כלל למאכל אדם ,מסמל חיים .לא רציתי
לאכול או לשתות .לא ידעתי מה קורה איתי .פעלתי מכנית ,על פי מה שראיתי .כמו
האחרות ,קשרתי על מותני את החוט עם צלחת עמוקה ,כפית ,וספל שקיבלנו,
וחיכיתי .מקווה להתעורר מחלום הבלהה הזה ,כמה שיותר מהר.
*
'לקום לקום' אני שומעת .קמתי במהירות .לוקח לי שניות להבין איפה אני .לידי
פרל ,איתה חלקתי דרגש צר מעץ ,לשינה .לאה ורבקה בדרגש שני ליד .למרות
העייפות אחרי ימים ולילות ברכבת הפלצות ,אף אחת מאיתנו לא הצליחה לישון
בלילה הראשון באושוויץ .לילה שחור ,עם דאגות ,מחשבות ,וגעגועים לאבא,
אמא ,בתיה ,שלוימה-יענקל ודוד-חים .כל כך אהבנו את התינוק היפיפה שלנו.
ארבעתנו בכינו .אף אחד מאיתנו עדיין לא יודעת שאף אחד מהם כבר לא בחיים.
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אני מורידה מעלי את השמיכה האפורה שקיבלנו ,כשאל הצריף נכנסת אדית.
הקאפו היהודיה ) - Kapoאסיר ,הממונה על אסירים( ,פוקדת ביידיש מתובלת
גרמנית' :כל חמש בנות להסתדר בשורה .לצאת מהר למסדר '.כדי להשלים את
השורה המשפחתית שלנו ,הוספנו את גולדה ,אותה הכרנו עוד מהכפר .מאז,
גולדה תמיד היתה איתנו כצלע חמישית.
את עיסת הדייסה המבחילה ,אותה קיבלנו שוב לארוחת הבוקר ,לא רציתי ' .יש
לדייסה טעם של חול' אמרתי לפרל' .טעים ,לא טעים .בנות ,אתן חייבות לאכול.
עצמו את העיניים ותאכלו הכל!' היסתה אותנו לאה .אחותי ,שתמיד היתה דמות
מחנכת בביתנו ,לקחה עכשיו את תפקיד אמא .לאה היתה המומחית בחיתוך הלחם
לפרוסות דקיקות ,כדי שיישאר לנו גם ליותר מאוחר .אך לא רק לכמויות האוכל
היא דאגה ,אלא שתמיד נשאר ביחד ,ונמלא בדיוק את הוראות קאפו אדית
בצלאפל  -מסדר ספירה.
*
בכל יום השכם בבוקר ובערב  -צלאפל ! ברחבה ענקית מתקבצות כל אסירות
המחנה .הסתדרנו בחמישיות .שמש ,גשם ,קור ,לא משנה מה מזג האויר .אנחנו
עומדות לספירה .כל קבוצת בנות הורכבה משורות שורות של חמישיות שעמדו
ישרות כסרגל .אסור לזוז ,כל תנועה מפריעה לסדר .שוב ושוב אנו נספרות מחדש.
הבלוק אלטסטה ,Blockalteste-אחראית הבלוק ,מונה אותנו .אחריה ,אחראית
המחנה ,לאגר אלטסטה .Lageralteste-וכשאין לנו כוחות לעמוד ,מגיעים למפקד
הגרמניים .הספירה לא מתאימה ,חוזרים שוב מהתחלה .הספירה הזאת יכולה
להמשך שעות.
קאפו אדית דיברה גרמנית שוטפת כמים .בשל השפה בה תקשרה עם הנאצים,
הגיעה לעמדה בכירה באושוויץ .אדית היתה טובה אלינו ,אך היה עליה לבצע
את עבודתה .היא ידעה כי למרות קשריה הטובים עם הקצינים המופקדים
עליה ,כל טעות יכולה גם לעלות בחייה ביחד עם אימה הנמצאת איתה .לכן
בכל מפקד היה חשוב שמספר האסירות יהיה מדוייק ,כולל מספר המתות.
כדי לעמוד בזמנים ,יצרנו מחוייבות קבוצתית כפרית :מכל נשות הכפר שלנו ,רק
 23עברו את הסלקציה של מנגלה ,אליהן הוספנו אחרות להשלמה .כך נשארנו
אותו מקבץ מספרי של בנות ,המוכן למפקד.
בין הבנות החלפנו בגדים שהיו גדולים או קטנים ממידתנו ,או את נעלי העץ
)קלופר( ההולנדיות הקשות להליכה ,שמהשיפשופים שלהם חטפנו יבלות נוראיות
ברגלים .אחרי שבועיים הרעב מתחיל .ואני ,שלא הרגשתי בו עד עכשיו ,מתחילה
להרגיש כמה הרעב חזק.

*
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"כאן המאבק להישרד הוא מאבק ללא רחמים ,משום שכל אחד בודד ,וכבר עבר
את קצה גבול היאוש ,הוא כבר לוחם באכזריות חייתית ...נדמה שלעיתים שולט
חוק אכזרי ,גלוי לכל :מי שיש לו יקבל עוד ,ומי שאין לו יטלו ממנו את מה שנותר
לו) ".מתוך 'הזהו אדם?' פרימו לוי(
בתוך הבלוק ,היחסים בין הבנות נוראיים .מהומות פורצות על כל כף או צלחת פח
שלא נמצאה .הן רבו על דרגש השינה ,או על תנועה של מי מהן שהסתובבה על
מיטת העץ ,וחייבה את כולן לזוז יחד איתה .זעקות שבר על כל פירור לחם שנחמס.
בנות גונבות אחת מהשניה .החזקות-המסתדרות מנצלות את חולשתן של
המותשות .אסירות חדשות או שאינן מבינות את השפה ,גם מיועדות לפורענות.
החוקיות השלטת בתוככי הג'ונגל המהלך כאן על שתיים :אדם לאדם טרף .כתמול
שלשום הנטרף כבר אפר בארובה המקוללה ,והטורף יתפלש בעפר מתי
אושוויצ'ים עוד יממה .אך גם זמניותו של הטורף כאן מוגבלת ממילא :אם יתמזל
מזלו ולא יפול לצד הרע  -ימינה או שמאלה ,בסלקציה הבאה.
והלחץ עושה עבודתו נאמנה .בנות חטפו התמוטטות עצבים .הן השתגעו .מוציאים
אותן יחד עם הבנות שחלו בדיזנטריה .גם כשהאסירות רק רבו  ,הוציאו מהבלוק.
וזהו ,יותר לא ראינו אותן .האסירות שהגיעו לפנינו אומרות לנו' :כולן נרצחו'.
בין סלקציה לסלקציה ,אחיותי ואני בעיקר מעלות זכרונות .ממילא אחרי
הצלאפל ,אין מה לעשות .אי אפשר היה לצאת אל החצר ,אלא רק לשירותים.
כדי לא להשאר בחוסר מעש ,התנדבתי לכל עבודה שהיתה בגינה ,רק כדי שאוכל
לשאוף קצת אויר מחוץ לבלוק המעופש .אבל בחוץ ,האויר מעורר פלצות,
כשהבנות היהודיות הוותיקות אומרות לנו שהריח הנורא שאנו נושמות נובע
משרפת משפחותינו' .ההורים ,האחים והאחיות שלכם ,כולם נשרפו
בקרמטוריום '.לא רציתי להאמין  .הייתי בטוחה שזה חלק מהשגעת שנפלה על
כולן במקום האפל והמסויט הזה' :תגידו ,טפשות גדולות ,השתגעתן? מה אתן
מבלבלות ,איך זה יכול להיות?'
אך המחשבות מטרידות .פרל ואני הישנות על אותו דרגש עץ ,בוכות ובוכות
בלילות .והסכר שנפרץ מתגבר בימים .כשארבעתנו עוברות על האלבום
המשפחתי שלנו הצרוב בלב כל אחת מאיתנו ,הכאב נורא .והתמונות קורעות את
תוכנו כשאנו מדפדפות בינות לאבא ואמא ,שלוימה -יענקל  ,בתיה וחיים-דוד
הקטן ,בשאלות שאין לנו עליהן תשובה.
עד היום בו הגעתי אל בית ילדותי ,האמנתי שכולם בחיים .כשחזרתי מאושוויץ אל
בית הורי ,והבנתי שכולם מתים ,רציתי למות יחד איתם .היום אני יודעת,
התקווה הזאת נתנה לי את הכוחות להמשיך לשרוד.

*
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אַרבַּ יְ יט מַ אכְ ט פְ ַריְ י! Arbeit macht frei :
העבודה משחררת ְ -
בקייץ  1944היו באושוויץ כ  150-אלף אסירים .עד תחילת הפינוי הועברו
עשרות אלפי אסירים ,במשך כחצי שנה למחנות ריכוז שונים ולמחנות עבודה
הכפופים להם).מתוך יד ושם(
"לכל המוזלמנים שהולכים לתאי הגזים אותן הקורות ,או אם לדייק ,שום קורות:
גלשו במדרון מתחילתו עד תחתיתו ...הזמן ניצח אותם  -גופם כבר מתפורר ושום
דבר לא יצילם עוד מן הסלקציה או ממוות מאפיסת כוחות .המוזלמנים הם -הם
יורדי דומה ...אילו יכולתי לתמצת את כל הרוע בתמונה אחת ויחידה הייתי בוחר
בחיזיון הזה שכה קרוב ללבי :אדם ,עור ועצמות ,מצח מורכן ,גב כפוף; על פניו
ובעיניו לא ניתן למצוא עוד זכר למחשבת אנוש) ".מתוך 'הזהו אדם?' פרימו לוי(
סלקציה! אך הפעם ליציאה לעבודה ,אל מחוץ לסדום ועמורה .גם אם רבים
מאיתנו לא יכלו לעכל כלל את שמועת זוועת הקרמטוריום ,כולנו כבר היינו ערות
לעובדה שהמוות מסתתר כאן בדרך זו או אחרת בכל פינה .כל מקום עלי אדמות
עדיף יותר מבית הקברות בו אנו מהלכות .מי מאיתנו לא תרצה לצאת אל העבודה
המשחררת ממורסת הרעב ,החולי והמוות באושווינצ'ם הארורה.
שוב דוקטור מנגלה ,העובר עם קציני אס אס .הם בוחנים אותנו בעיניהם .במבט
אחד ובניד ראש ,הפמלייה הזאת מכוונת תוך שניות כל אחת ואחת אל עולמה :אם
תמשיך למלאו לפי שעה ,או שייחסך ממנה לעד.
אני עומדת בחמישיה עם אחיותי וגולדה .לאה ,המתחילה להראות סימני רזון,
מוסתרת בינינו .נהרת בריאות על פנינו .הם בוחרים בנשים הצעירות שלא איבדו
את צבע פניהן .אין מקום לחולות ,ובוודאי לא למוזלמניות תשושות המוחין ומוכות
הרעב .הן מתות מהלכות .שקיפות גופן מתמזגת עם משב הרוח המעיפה אותן
הלאה כמו היו רק אויר .אפילו אין להן את הכוחות להשמיע צליל מזדעק אחרון,
קולם נותץ יחד עם נשמתן .הן עוברות בשקט לצד .ואנחנו כבר יודעות ,גם אותן לא
נראה יותר.
החמישיה שלנו עוברת .אנו מצטרפות אל קבוצת הבנות ,הצועדות לכיוון הרכבת.
את המחנה מובילה אדית המתפקדת על תקן לאגר אלטסטה ,איתה נמצאת אימה
ורופאה יהודיה .סביבנו שומרי אס אס ,עם סמל גולגולת המת על כובעם .אחרי
כארבעה שבועות באושוויץ ,אנו מגיעות אל הרציף ממנו הגענו .הקבוצה שלי מונה
כ 1100 -נשים .מאות מאיתנו לא תשרודנה.
אַרבַּ יְ יט מַ אכְ ט
יולי  ,1944סוף סוף יוצאים .את זדוניות השלט בכניסה לאושוויץ ְ
ְפ ַריְ י ,שנועדה להתל בנכנסים ,הבנו לאשורו רק בסוף המלחמה :כיהודים ,אין
עבודה בעולם שהיתה יכולה לשחרר אותנו מהמוות הצפוי לנו .הנאצים
מלכתחילה התכוונו לרצוח את כולנו ,עד השריד האחרון.
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 .Vצעדות מוות ,השתרשה בקרב אסירי מחנות
הריכוז של הנאצים ,לציון הובלת שיירות
1945 - 1944
אסירים במשמר כבד .אך התופעה היתה
שכיחה כל שנות המלחמה ,גם בגטאות
כל הדרך למחנות
ובמקומות איסוף שונים .רבבות רבות יהודים
צעדות המוות
הוצעדו למרחקים גדולים ובתנאים בלתי
אנושיים ,תוך התעללות באסירים ורציחתם
בהמוניהם בידי המלווים הגרמנים ,ועוזריהם
האוקראינים ,הליטאים ואחרים .בקיץ  ,1944בעת המתקפה הגדולה של הצבא
האדום  ,החלו הגרמנים בפינוי המחנות בפולין ובארצות הבלטיות .הפינוי התבצע
על ידי רכבות ,אך גם בצעידה רגלית .בין המפונים ,מחנה ההשמדה אושוויץ
ושלוחותיו ,מהם צעדה גם רגינה טסלר .זמן קצר לאחר מכן ,החל גל עצום של
מסעות מוות רגליים בכל מרחבי הכיבוש הגרמניים .ושיאו בינואר ,1945
כשהנאצים מנסים במהירות למחוק את העדים האחרונים .הדרכים זרועות גופות
מתים ,על השלג הלבן שהאדים מדם הנרצחים) .מתוך צעדות המוות ,יד ושם(

*
סליחה .אך לא ,אינני זוכרת את רשימת השמות של כל המחנות בהם עברתי.
הגרמנים לא בדיוק ציידו אותי בכלי כתיבה! )רגינה טסלר ,מתוך עדות
שפילברג( .אבל אני כן זוכרת שימים ולילות צעדנו בינות לשישה עשר מחנות,
בשמש הקופחת על קרחות ראשינו ,בגשם המחלחל מבעד לסמרטוטים אל גופנו,
ובשלג אותו פילסנו בעצמותנו .תמיד היינו כל כך רעבות.
הרכבת מאושוויץ נעצרת .למעט האוברשארפיהרר הגרמני הצמוד אל הלאגר
אלטסטה אדית ,כמעט כל אנשי האס אס מתחלפים בליטאים .אינני יודעת היכן
נעצרנו ,אך אחרי מספר ימים של צעידה בדרכים ,בהם הצטרכנו לסחוב את לאה
שמצבה הבריאותי מידרדר ,הגענו אל דונדאגה ).(Dundaga ,Latvia
בדונדאגה אנו עובדות בבתי קברות יהודיים .תפקידנו לנתץ את מצבות הקברים
עם השמות  ,בתחילה עם פטישים ואחר כך במכונות .העבודה קשה ,ומצבנו בכי
רע .לאה מתעייפת מהר ,ונעשית עצבנית יותר ויותר .לא ידענו איך או אם תעבור
את הסלקציה הקרובה .אמרתי לפרל 'כל יום שלאה איתנו הוא עוד יום חיים
נוסף'.
חייתי מעכשיו לעכשיו .אבל היו בנות שהתייאשו .כבר לא היה להן אכפת ,לא
מההווה ובטח לא מהמחר .כשראיתי בנות שותות מי בוץ מלוכלכים ,ביקשתי מהן
להפסיק לשתות לפני שתהיינה חולות ,אך הן ענו לי מותשות':אנחנו רוצות למות!'
באחד הערבים שוב יצאנו אל הדרך .לא הבנו מדוע מעבירים אותנו ממקום למקום.
'הרוסים כנראה מתקרבים ',לוחשים לנו.
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ממחנה דונדק ,חצינו את נהר דאוגאבה ) (Daugava, Latviaבקושי רב .למרות
שאנו באמצע הקיץ ,המים קרים מאוד' .אנחנו בריגה' ,אמרו לי ,כשהגענו לעיר
המשתרעת משני צידי שפך הנהר דאוגאבה ,אותו צלחנו בסיכון חיינו .גם לא
נכנסנו כלל לתוך העיר ,אלא רק בדרכים עוקפות ,כדי שהתושבים לא יראו אותנו.
אנחנו מהלכות בתהלוכה של נשים שדופות עם קוצי קרחות ,עליהן סחבות בלויות
מפוספסות .נראינו מחופשות.
הגענו אל המחנה ,שם עסקנו בניקוי העצים שהגברים חטבו .התנאים היו קשים.
שמרו עלינו שני קצינים גרמנים ויתר השומרים היו חיילים ליטאים .לא ידענו
מאומה על המלחמה .היינו עסוקות במלחמת ההישרדות ,וצרות הקיום שלנו:
הפצעים ברגלים אותם חבשנו בתחבושות מסמרטוטים; המים שאף פעם לא
הספיקו לרחצה ,וכשהיו מעט ,לא היה במה להתנגב; אך הבעיה הבוערת במיוחד
היתה הרעב הגדול .תמיד היינו רעבות.
עם מעט האוכל שקיבלנו מדי כמה ימים ,תמיד היו לי התלבטויות :לסיים את
מעט הלחם ,חתיכת המרגרינה או הריבה ,או להשאיר קצת שיהיה לי גם מאוחר
יותר .את הפרוסות שמרתי לימים הבאים .היו בנות שלא היה להן כי אכלו הכל,
והתחננו שאתן להם את הלחם .נתתי .לאה בכתה ,גם היא היתה רעבה.
תמיד דיברתי על הכנת תבשילים שהיו לנו בבית עם נערות הכפר שלי .אמרתי
לבנות' ,טוב ,אחרי שאכלנו את ארוחת המלכים ,אפשר לעבוד .אחר כך לשיר
ולרקוד '.כך העברנו שעות קשות במיוחד.
אך הדאגות לא עזבו אותנו לשניה .בסלקציה האחרונה ,הנערכת בנוכחות
האוברשארפיהרר הגרמני ,לאגר אלטסטה אדית ,והרופאה היהודיה ,הוציאו את
לאה מהחמישיה .הם רצו להעבירה אל "המרפאה" .אך אנו למודות נסיון ,כבר
ידענו שלחולים היוצאים משורת החמישיה אין חזרה .בנות שנמצאו במצב של
לאה ,הרגו אותן מזמן .את מה שהיה בגדר שמועה באושוויץ ,אוששה ניצולה בשם
גרטה .היא היתה העדות החיה היחידה ששרדה את "המרפאה".
גרטה ,אסירה יהודיה שלא עברה את אחת הסלקציות האחרונות ,סיפרה לאחת
מבנות הקבוצה שלנו במעברים בין המחנות :אין מרפאה .לאחר הסלקציה הובלו
החולות אל אזור מבודד  ,שם נורו כולן .הכדורים החטיאו אותה ,והיא נקברה חיה
בין מאות אסירות .כשהגרמנים הלכו ,היא זחלה מהמתות החוצה ,והתגנבה אל
קבוצת אלפי האסירות שנעה לעברה ,בלית ברירה .לברוח לא יכלה ,מראיה
ובגדיה הסגירו אותה .סיפורה הצלתה של גרטה מהמרפאה הגיע גם אלינו.
מאז ,עשינו הכל כדי שלאה לא תצא מהשורה .בתחנונים ובבכי ,רק בקושי הצלחנו
למנוע את העברתה .המחיר היה שפרל ואני נעבוד במקום לאה ורבקה הקטנה
שאף היא נחלשה מאוד .השמירה על לאה החולה וחזרתה הביתה כנגד כל
הסיכויים ,נראית לי עד היום כנס ענק.
*
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במחנה הראשי שטוטהוף היו כלואים כ 25,000 -אסירים ,מחציתם אסירות
יהודיות ,ועוד כ 20,000-אסירים היו במחנות המשנה שלו ,שהגדולים ביניהם:
מחנה טורן ) (Torunוברומברג ) .(Brombergבשני המחנות היו כ 6,000-אסירות
יהודיות .כ 90%-מהן נרצחו בצעדות המוות בעת פינוי המחנות) .מתוך יד ושם(
מריגה אנו צועדות ברגל כשבוע אל מחנה שטוטהוף ) .(Stutthoff, Polandאט אט
הקבוצה מתמעטת .את החולות שהוצאו לאחר כל סלקציה ,כבר לא ראינו יותר.
הדאגה לרבקה ובמיוחד ללאה הולכת וגוברת.
ימים ולילות אנו הולכות ברגל ,מדי פעם נעצרנו בשדות .גם בדרך לשם אנו
מוסתרות מישובים .באחת העצירות הובילו אותנו במשאיות ,להן היו מחוברים
שלושה נגררים .במקום לשמוח שאיננו הולכות ברגלים המדממות שלנו ,הטריד
אותנו יותר איך לא ניפול מהנגררת עם הדפנות הנמוכים בזמן הנסיעה .הפחד
להפצע מנפילה גבר .נפילה שכזאת אין ממנה חזרה.
כשאנחנו מגיעות לאזור תעשיה ,סוף סוף אנו רואות אנשים .הפועלים שראו את
הבגדים הבלויים המפוספסים ואת רזון גופנו ,החלו מיד לזרוק לעברנו כמויות של
אוכל .כולנו רצנו לחטוף אוכל .השומרים צעקו לעברנו לא להתקרב ,תוך כדי
יריות.
הם פגעו באחת הבנות ,שהגיעה עם אחותה מביסטריצה .הכדור נכנס אליה,
ועבר ממנה אל חברתי גיטל שגם לה היתה אחות ,שתיהן בנות הכפר שלי,
רומולי-סטרימבה.
רצתי אל גיטל ,כשמסביבי צווחות נוראיות .גיטל שכבה עם עיניים סגורות
כשהגעתי אליה' .מים מים' ,מלמלה רק בקושי .הספקתי עוד לפתוח את פיה,
ולתת לה קצת מים שהיו לי בבקבוק ,כשנשמה את נשימתה האחרונה .גיטל
חברתי הטובה מתה .טרגדיה של שתי משפחות ,נסתיימה בעונשו של השומר
האחראי שבזבז כוח עבודה :לקחו לו את הרובה!
אחותה של גיטל נתנה לי מטפחת אדומה למזכרת .לא הורדתי את המטפחת
מראשי .החלטתי שעם המטפחת האדומה הזאת ,אקבל את הרוסים.
*
הגענו לשטוטהוף .ללאגר אלטסטה ,אחראי המחנה שלנו ,קוראים מקס ,שכולו
רוע .כשהסדיסט הזה היה מכה עם האבזם של החגורה שלו ,היה לו מבט של
רוצח .פרל שחטפה מכות נוראיות ממנו ,סובלת מהן עד היום.
בשטוטהוף קיבלנו שמלות עם פסים ומספרים .בפעם ראשונה נותנים לנו גם
שמלות עם שרוול קצר בצבע אחיד ,אפור .אבל במחנה קרה עוד דבר ,שמבחינתי
היה נורא :בפעם ראשונה הופרדתי משלושת אחיותי .כשגדר חשמלית מפרידה
ביננו ,העבירו אותי לחלק השני במחנה.
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לא אכלתי ולא ישנתי .כל הזמן רק בכיתי .הרגשתי אבודה .עכשיו אני לגמרי לבד.
כל הזמן חשבתי איך ליצור קשר עם אחיותי .לאט לאט התעשתתי .עבור חתיכת
לחם ,קיבלתי מחט וחוט ,איתם כתבתי כמה מילים לאחיותי על נייר .את
הפתקאות עטפתי באבן ,וזרקתי אל מעבר לגדר החשמלית.
בתוך הצריף התחלתי לשיר לבנות ,שאהבו מאוד לשמוע עוד ועוד זמירות מהבית.
אחרי שהתרפקו על הבית שהיה להן פעם ,לא פעם נתנו לי את חתיכת הלחם
האחרונה שלהן .ואת מצרך הזהב הזה במחנה ,לא רציתי' .אני רוצה רק את
האחיות שלי' ,התחננתי .גם הבלוק אלטסטה שלנו ביקשה ממני לשיר .שרתי
ובכיתי .אך בזכות השירה ,יום אחד הבלוק אלטסטה הנחתה אותי כיצד להתאחד
עם אחיותי.
אחראית הבלוק הביאה לי חוטים ומחטים ,והכי חשוב :ארבעה מספרים חדשים!
זרקתי לאחיותי פתק ,בו הודעתי להן כי עליהן להוריד את המספרים מהשמלות
שלהן ,ביום שאמסור להן .ארבעתנו נפגשנו בשירותים ,שם חיכיתי להן עם
המספרים .אחת לשניה ,תפרנו במהירות את המספרים החדשים על השמלות,
וכך התאחדתי עם אחיותי מחדש לאותה הקבוצה איתה הגעתי .לאף אחת מאיתנו
לא היו אשליות .אילו היינו נתפסות ,היו יורים בארבעתנו כמו כלבות.
האסירות במחנה אינן רוצות שאעזוב' .אל תדברו שטויות .איפה שאחיות שלי
הולכות ,אני הולכת איתן '.לטוב או לרע אנחנו נשארות ביחד ,כמו שההורים
הדריכו אותנו.
*
משטוטהוף ,אנו צועדות לטורן ) .(Torun ,Polandהאוברשארפיהרר נשאר ,אך כל
יתר השומרים הוחלפו .הם היו לבושים במדים גרמניים ,אך דיברו ליטאית .רובם
ברוטאליים וגסי רוח נוראיים .לאחד מהם שהיה רע במיוחד ,קראנו "ראש כלב",
ולשומר השקט קראנו "לעמעלע" )ידיש  -כבשה ,גדי (.בדרך מצאנו מיכל מחימר.
הרגשנו עשירות מאוד ,סוף סוף יש לנו דלי לרחצה .לאה לא רצתה שנחלוק אותו
עם האחרות ,ולכן דלי המקלחת הועבר מאחת לשניה בסודי סודות .כשהדלי נשבר,
לאה נשברה יחד איתו .עצבנותה הלכה וגברה ,מה שלא הוסיף לבריאותה
המעורערת ממילא.
בטורן עבדנו בחפירת תעלות מספר שבועות .העבודה הפיזית קשה ,ובמיוחד
ללאה .אחותי הולכת ונעשית יותר ויותר חולה .היא כל כך נחלשה ,שאפילו את
חפירה לא יכלה להחזיק בידה .לחפור בורות באורך שני מטרים על מטר וחצי,
אין סיכוי שתחזיק מעמד .עוד לפני שתיפול אל אחד הקברים הפעורים ,פרל ואני
מסיימות מהר את המכסה שלנו ,ורצות לעזרת אחיותנו.
היינו כל כך חרוצות שגם השומר לעמעלע התרשם .הוא דאג לנו לתוספת מזון,
נאכטשלאג ) ,(Nachtschlagשאריות שליקטנו מהסיר .למרות שהנאכטשלאג היה
מלא באבנים ועשבים בטעם נורא ,שמחנו מאוד .כשהתוספת כללה תפוח אדמה או
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ירק מוצק ,נתנו ללאה שקצת תתחזק .בזכותו ,אחותי גם עברה את הסלקציות.
באחת הפעמים ,לעמעלע הביא לי כובע מלא עגבניות ,שאת חלקן החלפתי בנייר
עטיפה של צ'קוריה ,תחליף קפה .מנייר העטיפה ירד צבע אדום ,ובצבע הזה
הסמקנו את פניה החיוורים של לאה .היא לא הושלכה לקבוצת החולים.
האוכל תמיד חסר לנו .מה לא היינו נותנות כדי לזכות בקצת יותר .תמיד היינו
מאוד רעבות .כל כך רעבות ,שעשינו הכל כדי למצוא בזבל  ,בחול ובכל מקום מה
שנראה כשאריות אוכל .כולל מזון שאינו ראוי כלל למאכל אדם .קליפות תפוחי
אדמה שמצאתי היו אוצר אמיתי ,והפכו למעדן .החיפוש אחרי מעט מזון כדי
להשתיק מעט את הרעב הנוראי גבה מחיר חיים ,כולל הנסיון לקחתו כשכבר נמצא
מתחת ידינו .ולמרות שידענו זאת ,קשה היה לעמוד בפיתוי .כשאסירה בקבוצת
העבודה שלנו אחזה באיזה ירק שנראה כקולורבי אותו ניסתה להרים מהאדמה,
השומר הליטאי מיד הרים את רובהו לירות בה.
רצתי אליו וחסמתי את פתח הרובה בידי ,בכיתי שלא יירה בה תוך שאני מסמנת
לו עם היד על הפה והתחננתי' :היא רצתה רק לאכול ,לאכול!' השומר צחק ואמר
'לא ,לא !' אבל בסוף הוריד את הרובה ולא ירה בה.
*
ינואר  .1944החורף בעיצומו ,כשנודע לי שהרוסים מגיעים' .החזית מתקרבת ,את
שומעת את היריות?' מודיעה לי אדית ,הבלוק-אלטסטה שלנו ' .אנחנו חייבות
לברוח מכאן .גם האוברשארפיהרר לא יודע לאן ללכת ומה לעשות עם הבלוק'.
'הרוסים מכים חזק ,ועכשיו הגרמנים עסוקים בלהציל את עצמם ',מצטרפת אל
השיחה הרופאה היהודיה' .מה יהיה עם אחותך ?' ,שואלת אותי הרופאה' .אנחנו
נדאג לה .לא נשאיר את לאה מאחור!'
מתחילה עוד סלקציה .באוהל המאולתר ,בניצוחו של האוברשארפיהרר .אנו
צועדות בחמישיות ,בפני לאגר-אלטסטה אדית ,הרופאה היהודיה והגרמני .מי
שהליכתה אינה יציבה ,או גוון פניה נראה חולני ,הוצאה מהשורה .עשרות רבות
אינן עוברות את הסלקציה.
בקבוצה שלנו שמנתה ביציאה מאושוויץ כ 1100 -נשים ,רק כ 800 -עוזבות את
טורן לכיוון ברומברג ) .(Brombergביניהן אחותי לאה .הרופאה מביאה לנו מעיל
חם ונעליים מבנות שמתו ,בהם הלבשנו את לאה .כשהתקשתה ללכת ,סחבנו
אותה .שתי אחיותי מחזיקות את ידיה ואני את רגליה .כשהיינו חייבות לנוח,
סימנו לאדית בקריצה .אדית  ,שתמיד הזכירה לנו את זמני החגים היהודיים ,כולל
יום הכיפורים  -בו צמתי ,שיתפה פעולה עד הסוף.
במשך כשבועיים אנו צועדות .אחיותי ואני זוחלות ,אבל לא מרפות מלאה .ההליכה
קשה מאוד בשלג שנערם ומגיע לנו עד לברכיים .ואנחנו הולכות והולכות ,מפלסות
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את השלג בעצמותינו עם נעלי העץ הנוראיות ,והבגדים המרופטים הנצמדים
לשלדנו .הקור מקפיא .עוד ועוד אסירות מתות.
לפנות ערב אנו מגיעות למבנה פתוח שנראה כמו חווה ,ובה פרות .אנחנו חולבת
אותן ,ושותות .לקראת השינה ,נשכבנו אחת ליד השניה ליד הפרות ,כדי
שתחממנה אותנו .הפרות הצילו את אחיותי ואותי .כשאני יוצאת מהמבנה בבוקר,
אני רואה עוד מתים ,שקפאו במשך הלילה סביבנו .כל השומרים ברחו .אדית
ואמה עוזבות במזחלת האוברשארפיהרר המבוגר ,אחריהם הרופאה היהודיה.
אנחנו לבד.
*
לאה החליטה שהמצב מסוכן .הנאצים המובסים לא שוכחים לנקות אחריהם את
השיירים  -הם יורים בכל האסירים בהם הם נתקלים בדרכים .יכולים להרוג
אותנו כאן .אנחנו חייבות לעזוב גם כן .התארגנו מהר ,כשלאה לא מרשה לאף אחד
להצטרף אלינו' :כל אחד לגורלו ,וארבעתנו לגורלנו'.
לא ידענו לאיזה כיוון ללכת ,אך לאה שניווטה פקדה עלי ללכת ישר ולהוביל
ראשונה .פתחתי דרך בשלג הגבוה ,והשתדלתי להרחיב את פסיעותי ,כדי שיהיה
לאחיותי יותר קל לצעוד אחרי .למרות השלג הלבן והשמש שסינוורה ,ראיתי הכל
שחור .צעדנו כארבע שעות .בדרך שהתרחבה נראו סימני מזחלות' .ימינה ',פוקדת
לאה .שוב אני רואה הכל שחור .נדמה לי שביער לידנו אני מבחינה בהרבה חיילים
ומכונת יריה ,אחותי נוזפת בי 'את סתם מדמיינת ומפחידה את כולם'.
לאחר כשעתיים אני רואה דמות מרחוק .לא ידעתי אם זה אדם או דב .הדמות
התקרבה אלינו יותר ויותר .נבהלנו ,האיש יכול להיות חייל גרמני .אך הוא היה
פולני שדיבר קצת גרמנית ,שכיוון אותנו לכפר הקרוב פאולינה .הפולני סיפר לנו
שהרבה מתושבי פאולינה עברו לצד הגרמני .חלקם ברחו והשאירו בתים ריקים.
רק לקראת ערב הגענו אל הכפר ,ובו פגשנו בפולניה .היא לא הסכימה שנכנס אל
ביתה ,אך הביאה לנו סולם .טיפסנו על גג הרפת עליו פוזר קש ,ובקושי רב העלנו
את לאה המותשת.
הסתבר שאנחנו לא היינו היחידות שהגיעו לשם.אל הכפר הזה הגיעו הרבה בנות
מהמחנה שלנו .כששמעו ש'הגנוטים' נמצאות הן ביקשו שנצטרף אליהם לבית בו
שהו ':חם אצלנו ,ויש לנו תפוחי אדמה!' אחותי לאה שהיתה חלשה מאוד ,לא
רצתה ללכת לשום מקום .לא היה לה כבר כוח יותר ,אך אני הלכתי איתן.
בבית היו כמאה בנות מארצות שונות ,שדיברו בבליל שפות .ביניהן מצאתי בנות
מהכפר שלי .השלג גבוה .מאוד קר ,אך בבית היו עצי הסקה ,תפוחי אדמה ומים
לרחיצה ,ובחוץ ,פרות ברפת .למחרת הצלחנו להביא את לאה .קיבלנו שתי מיטות
קטנות בהן ישנו ארבעתנו שני לילות .ביום השלישי לשהותנו ,חיממתי תפוחי
טריים עבור לאה ,ופרל הלכה לחלוב את הפרה .לפתע אחת הבנות )גרה היום בבני
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ברק( ,הצביעה אל עבר החלון .כ 14 -חיילים גרמניים ,עם כל הציוד שלהם,
מתקרבים .זהו ,הם באו להשלים את המלאכה ולרצוח אותנו .זרקתי מים על האש,
שלא יראו את העשן יוצא מהארובה .סגרנו מהר חלונות ותריסים ,והתיישבנו
בדממה.
*
הערב ירד ,לא העזנו להעלות אור או לצאת החוצה .היינו מאובנות .דחפנו בשקט
מיטה ליד הדלת ,כדי שלא יהיה להם קל להכנס .חלצנו נעליים ,והלכנו לישון .אף
אחת מאיתנו לא התפשטה לפני השינה .בחצות ,שמענו צעקות ודפיקות חזקות
בדלת  .הדלת נשברה ,כולנו עם הנעליים בידים  ,מוכנות לקפוץ דרך החלון.
כשלפתע אור פנס מכוון אלינו ומשהו צועק ברוסית - Net tu Neamtz' :אתה לא
גרמני  -את לא גרמניה?' ' - Ovreisky oz lagheruאנחנו יהודים מהלאגר,
מהמחנות ',מהרנו להשיב.
'אנחנו ח ו פ ש י ו ת!' אני שומעת סביבי מרחוק .חיילים רוסיים עם אקורדיון
פורסים שולחן .אני מאובנת .לא מבינה מה קורה סביבי' .בואו לאכול ,בואו
לאכול!' אני לא יכולה לחזור לעצמי'.רוחל'ה ,הרוסים שחררו אותנו .שחררו ' ...
אומרת אחת הבנות ,ואני לא יכולה להגיב בכלל .הלם' .תתעוררי ,תתעוררי' .
צועקת לאה ,ולוקחת את הנעליים מידי' .מה קורה לך ,מה איתך? אנחנו חופשיות!
חופשיות!' אני שומעת אותה שוב ושוב .פרצתי בבכי.
הבנות דוחפות אותי אל בין הקצינים הרוסיים .אך רגלי נטועות עמוק במקומן,
תקועות .אינני יכולה לזוז' .הם ביקשו אותך ,הם רוצים שתשבי איתם ',אומרות
הבנות ,וסוחבות אותי לראש השולחן .השעה שתיים לפנות בוקר .הרוסים
מביאים סיר מרק ענק עם בשר ,שלעולם לא אשכח .הקצין מנגב לי את הדמעות
מהעיניים ,ומראה לי איך להחזיק את הכף בידי ,אך ידי אינן משתפות פעולה .הוא
מאכיל אותי בעדינות ,אך אינני יכולה לבלוע .אני לא מצליחה להפסיק לבכות.
נראה לי שהעולם השתגע! מסביבי שרים ,אוכלים ורוקדים .יריות נשמעות באויר.
הקצין מזמין אותי לרקוד .כשראה את נעלי העץ המרופטות שלי ,פקד על אחד
החיילים להביא זוג נעליים מהשלל .הייתי עייפה ומבולבלת .כחולמת ,לא קלטתי
מה קורה סביבי .אך החלום אמיתי 23 :בינואר  ,1945סוף סוף אנו משוחררות!
*
השלג ב'פאולינה' ,הופך לשחור .המון רוסים עם סוסים וציוד צבאי מגיעים
לאזור .לאה נרדמה במיטה ,יחד עם רבקה .על הרצפה ישנו צפופים הרבה חיילים
רוסים שהיו עייפים מן הדרך .פרל ואני מחכות למקום שיתפנה על הרצפה .לא
קלטנו אפילו שהם גברים ועלולים לפגוע בנו .אך המשחררים שלנו רק הטיבו
איתנו .בבוקר הכינו אוכל ,ובקשו מאיתנו לאכול לאט ,כדי שלא נחלה.
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החלו יריות .הרוסים הציבו אותנו בין החלונות ,שלא נפגע .הם לוכדים את 14
הגרמנים שהסתובבו עם ציודם רק לפני כמה שעות כחיילים ,ועכשיו הפכו
בעצמם לשבויים .ועוד שבויים שלנו ,היהודים .הרוסים מציידים אותנו ברובים.
הגיע זמן נקמה! אך עם כל רגשות התעוב שחשנו ,אף אחת מאיתנו אינה יורה .
ביום ראשון בבוקר ,החלה עזיבת החיילים ,והמבוגר שבהם אומר לנו 'חזית
הלחימה קרובה ,אל תזוזו מהכפר .שחטנו פרה ,והשארנו לכן לחם '.קוראים לי,
משהו מבקש לדבר איתי .אני יוצאת החוצה ,ורואה מראה שלא נראה לי מציאותי
כלל :על סוס לבן יפיפה ,יושב הקצין הנאה והגבוה שהאכיל אותי ,ששואל אם אני
רוצה להצטרף אליו לברלין .אחרי שסרבתי בנימוס ,קיבלנו מסמך כתוב ברוסית
מהמשחררים ,שלא יאונה לנו רע! אחרי כשבועיים בכפר ,אנו עוזבות את פאולינה.
מברומברג אנחנו ממשיכות הלאה .באחת הערים אנו פוגשים ניצולים יהודים
רבים שברחו מהרוסים .הם התחבאו בלולי תרנגולות ובאורוות של סוסים ,מפחד
הרוסים השיכורים שהתעללו בכל מי שפגשו ,ואנסו נשים.
נעצרנו בתחנת רכבת הומה מחיילים רוסיים .אחיותי ואני תמיד הלכנו בזוגות
לכל מקום .גולדה ,בת סטרימבה ,החמישית בשורה שלנו ,תמיד איתנו .באחת
הפעמים שלא יכולתי להצטרף אליה לשרותים ,היא נתפסה ע"י חבורת שיכורים
שהתעללה בה .גולדה חזרה בוכיה ונסערת ,והאשימה אותי .הרגשתי נורא .תמיד
הלכתי איתה לכל מקום .דווקא עכשיו זה קרה לה ,ועוד מהרוסים שהיו טובים
אלינו ושחררו אותנו .דווקא לאחר ששרדנו את הגהנום .עכשיו ,כשאנו משוחררות.
אנו מגיעות אל ליצמנשטט ) ,(Litzmannstadt , Polandומוצאות ארגון יהודי הדואג
עבורנו לאוכל ושינה .הארגון רושם אותנו כניצולות מרומניה ,וכל הפרטים שלנו
נשלחים לבוקרשט .לאחר מספר שבועות אנו חוזרות אל בית הורי בכפר ילדותי,
רומולי-סטרימבה .מתוך כל המשפחות שהוכרחו לצעוד לגטו ביסטריצה ,ארבע
בנות מאותה המשפחה  -שטרר גנוט ,צועדות חופשיות אל הרכבת המובילה אותנו
הביתה ,אל צפון טרנסילבניה.
*
הז'נדרמים ההונגרים ,שהקיפו אותנו ביצאתנו מהכפר אל לאגר ביסטריצה ,נעלמו
מהשטח! אך הבית כבר אינו אותו הבית .מצאנו חורבה .הכל בו היה הפוך
ומבולגן .למעט שתי מיטות ישנות ,הגויים שבזזו את כל דברי הערך לא הותירו
מאומה.
גם קיר המסתור  ,שאבא בנה במרתף עם לאה ושלוימה -יענקל ,במרתף ,נפרץ.
הקיר היה שבור ,וכל שמיכות הפוך ,הבגדים ,התמונות והחפצים היקרים נשדדו.
את הפרות שלנו שאבא תמיד דאג לאכילן ,מצאנו אצל גוי רומני שלקח אותן
לעצמו .עם גזילת הרכוש עוד יכולתי להתמודד ,אך השממה בבית היתה לי
איומה .דממת מוות בבית הריק .אף אחד מבני משפחתי לא היה שם.
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באחד הערבים ,יצאתי עם פרל להביא מים ואוכל .כשחזרנו ,השעה היתה
מאוחרת ,ולאה כעסה עלינו מאוד .בתגובה לצעקותיה אמרתי לה 'כשההורים יגיעו
הביתה ,אספר להם איזה צרות עשית לנו '.לאה הפליקה לי סטירה' :את
מטומטמת לגמרי .ההורים אינם בחיים עוד ,שרפו את כולם!' התחלתי לצעוק,
ולהכות אותה חזרה' :השתגעת לגמרי? הרגו אולי כמה אלפים אבל דווקא את
ההורים שלנו? את המשפחה שלנו? את לא נורמלית!'
פתאום ,נחתה עלי ההכרה :לאה צדקה .איפה אבא ואמא? איפה האחים שלי?
איפה כולם? אף אחד מהם אינו כאן .רק אז הבנתי ,שלמעט שלושת אחיותי ,כל
המשפחה שלי נספתה באושוויץ.
נכנסתי למיטה של אמא ,ולא רציתי לצאת מתוכה .לא רציתי לאכול או לשתות .לא
רציתי לחיות יותר' .עכשיו את רוצה למות? עכשיו ,כשיצאנו מכל זה ,את צריכה
לחיות ,ולא למות ',אמרה לי לאה .אבל לא רציתי לשמוע.
אחיותי קראו לשייע אדלר השכן ,שירגיע אותי .לא יכולתי להרגע מהגילוי שאין לי
יותר הורים .הייתי מיואשת .עברתי גהינום ,רק כדי לגלות שאין לי יותר סיבה
לחיות .אך החיים החזקים ,מרימים אבלים גם מתוככי נצח יגונם.
*
חברים מהכפר שמעו שחזרנו ,באו לפגוש אותנו .הם כל כך שמחו לראות אותנו.
היינו ארבע אחיות ששרדו ,כנגד כל הסיכויים .מעט מאוד אנשים חזרו מהתופת
באושוויץ ,והם התחילו לחזור .כל ערב היתה בביתנו חגיגה .היה לנו הרבה מקום
לארח את הבאים :הבית של סבתא שרה ,והבית של ההורים.
כששמעתי שקבוצת אנשים מהמחנות אמורה להגיע ,התחלתי בהכנות קדחתניות.
מהרתי לאפות לחם ,חלות ,וטשולנט )חמין( ,אך לא היו לי מכסים לסגור את
הסירים .עייפה התיישבתי על המדרגות והתחלתי לבכות .לא ידעתי מה לעשות,
האורחים יגיעו ולא יהיה להם מה לאכול' .למה את בוכה?' ,אני לפתע שומעת את
קולו הרך של בוצי )ברוך( ,בעלי לעתיד .הוא אילתר ברוגע לכל סיר מכסה.
בין האנשים שחזרו מהמחנות ,היו קרובי המשפחה של בוצי .בן דודו  -מנדי,
ביקש ממני לשיר .שרתי במשך שעתיים להורים ,לאחים ,לאחיות' :נאכט לידר' -
מעין סרנאדת אהבה ,ואת 'אויף אין אנגן קליינם שטיבל'  -שיר עצוב מלא
געגועים .באותה השנה ,אחיותי ואני עוברות מרומולי לוישאו דה -סוס ,שם
התגורר בוצי ,שיחסי עמו אט אט החלו להתהדק.
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במעברנו ,לאה סיפרה לי שישנו בחור מביסטריצה המתעניין בי מאוד ,ורוצה
להציע לי נישואין .לא רציתי לשמוע בכלל על חתונה' .קודם תתחתני את ופרל,
אתן בכירות ממני '.אך אחיותי סיפרו לי שהן יודעות על הרומן הנרקם בין בוצי
וביני ,והתעקשו .אז גם הבנתי שבוצי שלם עבור השהות שלי בוישאו כדי שלא
אחזור לרומולי' .אם אתם רציניים ,אנחנו האחיות הבכורות סולחות!' ,אמרה לאה
בנוכחות בוצי' .לזה בדיוק ציפיתי!' ענה.

***
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 VI.מדינות מזרח אירופה ששוחררו בידי
הצבא האדום ,הופכות לגרורותיה של ברית
1946
המועצות ,כולל הונגריה ורומניה .צפון
טרנסילבניה שהושבה לרומניה בסיום
צפון טרנסילבניה
המלחמה ,הופכת לחלק מהגוש המזרחי-
קומוניסטי ,הנפרס עד גרמניה )מזרח
תחת מעטה הפלדה
ברלין( .כל מזרח אירופה חסום במסך בלתי
הקומוניסטי!
חדיר מפני המערב .רגינה טסלר שעברה
הגרמני-הנאצי,
את שמד השלטון
ברומניה
הפאשיסטית
הפורענויות
והז'נדרמים ההונגריים ,מוצאת עצמה כלואה תחת השלטון הקומוניסטי :מסך
הברזל יורד! רומניה הקומוניסטית שלאחר מלחמת עולם שניה ,מעלימה את
השואה תוך טשטוש ייחוד הקורבן היהודי )מתוך העליה מרומניה(
*
בפסח  ,1946שנתיים לאחר שהוכרחנו לצעוד לעבר גטו ביסטריצה ,התחתנתי עם
בוצי  -ברוך .הגשנו בקשה לעליה לארץ ישראל .המוני יהודים כמהו לעלות לארץ,
וחיכינו לתורנו .שנים חיכינו לעלייתנו ארצה ,אך עלייתנו לא אושרה.
ולא רק שאיננו יכולים לעלות לארץ .בשנות החמישים ,אנחנו גם מסומנים ע"י
הרשויות על רצוננו להגר .בתי הבכורה פסי ,שהיתה תלמידה מצטיינת ,לא
יכלה להתקבל לתיכון .בדיוק כמו שקרה לאחיותי הגדולות) .במהלך התקופה
הזאת ,יהודים שהגישו בקשות לעלייה נדחקו לשולי החברה והיו בססטוס נמוך
ביותר(.
ב 1948-מדינת ישראל מוקמת ,ופותחת שעריה לכל האודים המוצלים מאש
הארובות שנותרו באירופה .אך הגויים שלא רצו אותנו בתוך ארצם ,גם לא
ממהרים לשחרר אותנו אל מחוצה לה בקלות .ההיפך ,הם סוגרים את שערי
העליה ,תוך כדי שימוש בכל הכלים הבזויים שלהם ,כדי שנישאר .הרבה יהודים
הופכים לבני ערובה! חלקם משוחררים בתמורה.
מאז ילדותי בבית הספר ,כאשר 'נחמדות' המורים שלי נקנתה ע"י מצרכים
שקיבלו בחינם מהמכולת של אבא שלי ,הכסף המשיך לדבר לגויים .בדיוק כמו
כופר הנפש שגבו הרומנים מחטיפות יהודים במלחמת עולם שניה ,פדיון רבים
מאיתנו היה בתמורה גם בסיומה .כמו תמיד ,הכסף דיבר! )רומניה גבתה כסף
וסחורות עבור העולים ,הן ממדינת ישראל  ,יהודים בחו"ל  ,וממשפחות ש"קנו"
את עליית קרוביהם .כמו כן ,כל נכסי היהודים ודברי הערך נלקחו לפני עלייתם.
)מתוך 'פדיון שבויים ',מאת ההסטוריון ראדו יואניד(.
בלית ברירה ,בוצי ואני נשארים בוישאו דה-סוס .שם גם נולדו שני ילדינו ,אהבתי
הגדולה :בתי פסל-רבקה  ,ובני יעקב-וולף.
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*
כעשרים שנים חולפות משאול אושוויץ ,עד שאנו זוכים לעלות לארצנו  -ישראל.
בשנת  ,1964אני ,רגינה רחל  ,עולה עם בעלי בוצי ושני ילדינו.
ואנו ,משפחת שטרר-גנוט-טסלר ,זוכים סוף סוף להגיד לדור ילדינו ונכדינו ,את
אָדם לִ ְראוֹת
אשר נפקד מאבי מהיום ההוא  -ליל פסח " :1944בְּ כָ ל דּוֹר וָדוֹר חַ יָּ ב ָ
 ,בַּ עֲבוּר
אֶ ת עַ צְ מוֹ כְּ ִאלוּ הוּא יָצָ א ִמ ִמּצְ ַריִ םֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר:
 ,אֶ לָּא
אתי ִמ ִמּצְ ָריִ ם.
זֶה עָ ָשׂה יְ ָי לִ י בְּ צֵ ִ
אַף אוֹתָ נוּ גָּאַל עִ מָּ הֶ םֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר:וְ אוֹתָ נוּ הוֹצִ יא ִמ ָשׁם ,לְ מַ עַ ן הָ בִ יא אֹתָ נוּ ,לָתֶ ת לָנוּ אֶ ת
אָרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע לַאֲ בֹתֵ נוּ".
הָ ֶ

***
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סוף דבר :האוצר של רגינה טסלר
באחד הימים הגעתי אל ביתה של רגינה ,ואני ,שהתחברתי אל האשה הקסומה,
ביקשתי לשאול אותה שאלה אחת אחרונה :איך היא שורדת את חיי היום יום,
לאחר הגהנום שעברה? את פני קיבלה בחביבות העובדת הזרה שלה הדוברת
רומנית .כהרגלי ,התיישבתי בפינת הישיבה המטופחת .הסבתא ,האמא ,האשה
הנושקת לגיל  ,91באמצע שיעור התעמלות .התבוננתי בתנועותיה מלאות החיות
שפיתחה לעצמה מתוכנית טלויזיה ,מיישמת אותן בזריזות אחת לאחת תוך כדי
צחוק מתגלגל .פתאום ,נחתה עלי ההארה :אינני צריכה כלל לשואלה על קיומה,
עם החסר שנגדע ממנה ,התשובה מונחת כאן ממש לפני.
לפתע ,לנגד עיני עלו אחת אחרי השניה תמונות היכרותי עימה .תואמות להפליא
למסגרת בית ילדותה .אהבתה הגדולה לילדיה ולנכדיה; ביתה הנקי והמסודר;
ריחות בישוליה האדירים העולים מהמטבח; חריצותה ,עצמאותה ,חיוכה המאיר;
ההומור; חכמת החיים; סקרנותה המרהיבה; השירים ששרה עבורי ביידיש
בקולה הצלול ; הריקוד שרקדה; מגע חיבוקיה; שמחתה העצומה; עריכת שולחן
השבת ,עם הפמוטים של אמא .ואני רואה את הכפר בסטרימבה ,את בית אבא
ואמא ,את סבתא שרה הגדולה  -רגינה טסלר ,שופעת מכל הטוב שינקה .תפארת
בית הוריה חיה וקיימת ,נטמעות בהקבלה בסביבתה הקרובה עד היום .ארגז
הכלים בו צויידו מהבית עזר לארבע בנות מאותה משפחה לשרוד ,תופעה די נדירה
בפלנטה האפלה של אושוויץ ,אך היה עוד משהו שראיתי בבירור :בכל הווייתה
של רגינה טסלר היה טמון מכמן שסבב אותה בהילה מרהיבה :אופטימיות!
עם האוצר הזה ניצחה את הכאב ,הקור ,הצמא ,הרעב ,את הברוטליות,
והברבריות .מהמטמון הזה שאבה כוחות לא רק לעצמה אלא גם לסובבים אותה:
אם כשנתנה את פת הלחם האחרונה מבפיה ,אם כשהגנה על חברתה מול נשק
מכוון ומנעה את רציחתה ,או כשנלחמה להצלת אחותה החולה .אהבת החיים,
תקוותיה ,ראייתה החיובית ,אמונתה בטוב ,בהם נאחזה בהתמדה ובנחישות,
עמדו לצידה לאורך כל הדרך .נצחונה של רגינה על האופל במלחמת עולם שניה
ברור .היא שרדה אותו בגבורה אז ,והיא שורדת את תוצאות כאבו גם היום ,אך
רגינה שטרר-גנוט -טסלר ,לא נכנעה לרוע!
ואפרופו אופטימיות ,אתמול קיבלתי מייל מבתה פסי ,אליו צרפה את השיר אותו
שרה לי רגינה בפגישתנו הראשונה:
'ביחד ,ביחד ...בואו נשמח ,נעלוז ,נשתה יין ,ושיהיה לנו הרבה נחת' )מילות
השיר בפרק שני(.
והוסיפה ,כך אמא רואה את החיים לאור נסיונה:

" צריך להמשיך לחיות ולשמוח מהמתנה שקיבלנו :חיים!"
רגינה טסלר ,יוני .2013
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בעקבות

מוקדש לרגינה טסלר

מסעי למחנות
ההשמדה

"בת פולין שלי"

השואה:

והתקווה:

"הוי בת פולין,
דוכסית
וורשה שלי
בור אופל
צלמוות
עטרת ראשי"

"ואלה הנערים והנערות
ניצחון התקווה
אור הקשת בענן
הגשמת חלום
העדוּת
לדגל עתידנו ,כחול לבן!"

מאת :נורית מץ
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בת פולין שלי

 /מאת :נורית מץ-מסע לוורשה

.1
אני זוכר אותך
במעלה אותו
חודש אלולי
כאילו עכשיו /
דמדומי קיץ עטפו
ְט ַללֵי ילדותי
ועדיין לא סתיו //
חושי במאכלת זַבים
ַ
אהובתי,
עקודים במקסם
נעורי שווא /
לבי נוהה אלייך,
משווע לרוח
חסדייך,
תני ליבך לי
ואין משב //
כן ,אני זוכר
בת פולין שלי,
כאילו עכשיו,
את ימי התום חסרי הישע /
בראשית ספטמבר
אלף תשע מאות שלושים ותשע //

פזמון :
הוי בת פולין,
דוכסית וורשה שלי
בור אופל צלמוות
עטרת ראשי
.2
כן ,אני זוכר
פולסקה שלי,
כאילו עכשיו /
עירום ועריה
ידעתי גופך
מקרקוב עד גדאנסק //
במישור
בצמא ובקור
ביערות מַ אפֵּ ליה
ואין קרן אור /
תיתורת הררייך
ֶ
רתי
תַ ִ
הרכוסה אחר מסתור //
נע ונד
מאת :נורית מץ

ברובע חמוקיך
בלובלין,
בקיטון הדלות
בפוזנאן /
חגתי סחור
אל טבורך
בוורשה //
דרגשי שחין,
ִ
ל ְַח ִמי ָרעָ ב
נפשי בי אימה /
ואין לי מנוחה
אמא אדמה //
יום ולילה
עולים הצופרים
ממסילות חלצַ יך /
בגהינום מעכסים
זֶבח פיגולַיך //
בטנך מקרקשת
כרכבת שדים /
ַטרוֹף טורפת
עבר ועתיד עלומים //
ִמ ֶרחם רגבייך
קורבנות בנייך ובנותייך
מועלים /
כצאן אלי טבח
לקרונות רפאים //
ואופַ נִ ים לא עפים
שרפים לא אומרים קדיש,
כשנדרת בצלב הקרס
לאבי הטומאה /
"הייל פיהרר,
נעשה ונשמע" //

פזמון :הוי בת פולין ...
.3
כן ,דוכסית שלי,
אני זוכר
כאילו עכשיו
את מגע שפתותייך /
ימינה ושמאלה
מרפרף
בנשיקת עכביש
אחרונה//
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טווָה שתי וערב
עבודה משחררת
אורגת
אלמנתי השחורה /
כרתָ ה
שערי ֵ
באושווינצ'ים הארורה //
וציפור לא צייץ
עוף לא פרח /
בארוּבָּ תך שריד דועך //
ורק גחלת רוחשת
בעשן חשוּרים /
נשמת אחותי הקטנה
מלמלת במרומים
"שמע ישראל אדוני אלוקינו"
ואין אלוהים! //

פזמון  :הוי בת פולין...
.4
כן ,אני זוכר
כאילו עכשיו
את פונארי
פנייך /
חרושי בורות
מֵ תַ ייך
מארבע רוחות
נקבצים
בְּ וִ יסלת עינייך //
מנגבה שוקעים
תינוקות בטלאי כוכבים /
מצפינים בנהר הדמע
להמוני מצעדי עשנים //
חורטים בהררי אפרם
לדיראון עולם
תכריכי ארגמן
בדם ליבם/
על דגלך
בת פולין
באדום לבן //
זורמים עדים אילמים
דוּמם/
נישאים אל שפך הבלטי,
הים ! //

מאת :נורית מץ

פזמון :הוי בת פולין...
.5
בת פולין,
אני זוכר אותך
ולא אשכח /
חזרתי,
אני כאן עכשיו
דורך
על ִרגבֵ י אדמתך
אך כבר לא שייך //
כן ,הנני כאן,
קיימתי שבועתי
לפני אחי המתים /
לזכור ,לא לשכוח
ולהמשיך בחיים// .
כן ,בת פולין,
גֵווי השפוף זקף /
העץ שגדעת
נטוע איתן,
שורשיו עבותים,
משתרגים
במשכן אבותיו //
ענפיו המוריקים
מכסים את המרחב
בפרחֵ י צאצאים/ ,
דור ההמשך ,
שהיום איתי
כאן ניצבים//
ואלה הנערים והנערות
ניצחון התקווה
אור הקשת בענן /
הגשמת חלום,
העדוּת
לדגל עתידנו ,בכחול לבן! ///
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רשימת קריאה
רשימת קריאה/עיון נלקחה מתוך מקורות רבים :ספרות ,עדויות ,מאמרים ,ראיונות ,צילומים-
סרטים ,שמשו כרקע לתקופה ולהתרחשויות בה.
להלן המקורות העיקריים עפ"י נושאים:
רומניה
 תולדות רומניה :היסטוריית יהודי רומניה והשואה ,יד ושם  -ירושלים.
 מגילת החורבן של יהודי רומניה :פרעות בוקרשט ויאשי /מחבר אנונימי.
 תולדות השואה  -רומניה ,מאת ההסטוריון ד"ר ז'אן אנצ'ל .ראיון /מאמרים ,יד ושם.
 הוועדה לחקר השואה ברומניה :הדו"ח הסופי.2004 ,
 העליה מרומניה :פדיון היהודים  -ההיסטוריה של ההסכמים בין רומניה וישראל ,מאת
ד"ר ראדו יואניד.
הונגריה
 יהדות הונגריה בשואה :עורך גדעון רפאל בן  -מיכאל ,המכון ללימודי השואה ע"ש ח.
אייבשיץ ,חיפה.
 שואת יהודי הונגריה  -תולדות הונגריה :כתב  -יהודה איזנברג; הפקה  -פרוייקט דעת,
והמוזיאון היהודי בבודפשט.
 הונגריה :בית הספר המרכזי להוראת השואה ,יד ושם.
 הקלות הבלתי נסבלת של האדישות ,הונגריה  :1944מאת ,רפאל ואגו.
מפלגות  /תנועות אנטישמיות  -פרעות ברומניה והונגריה
" משמר הברזל" ,ו"צלב החץ" ,מתוך מאגר מידע ,יד ושם.
 פוגרומים :ארכיון התצלומים ביד ושם.
צפון טרנסילבניה
 טרנסילבניה הצפונית :מרכז המידע להוראת השואה ,יד ושם.

מאת :נורית מץ
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צעדות המוות
 צעדות המוות :רוצחים וקורבנות ,מאת דניאל בלטמן ,יד ושם.
 צעדת המוות :מרכז המידע אודות השואה ,יד ושם.
עדויות
 עדות רגינה טסלר :מתוך שפילברג ,אפריל .1998
" הזהו אדם?" מאת :פרימו לוי ,עם עובד  -תל אביב .פרימו לוי מתאר את התקופה בה
שהה כאסיר במחנה המוות אושוויץ.
 אושוויץ" -הפלנטה האחרת" :מתוך עדות יחיאל די-נור  /ק .צטניק ,משפט אייכמן )כ"כ
מידע מספריו סלמנדרה ,בית הבובות ,פייפל ועוד(.
 עדות הרב צבי גוטמן" :קורות השואה במבואות לספרות הרבנית " ,בהפקת המרכז לחקר
השואה  -ירושלים.
 עדויות ניצולים ,מתוך יד ושם.
מחנות השמדה  /ריכוז  /גטאות :יד ושם.

תודה!

מאת :נורית מץ
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