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  שיוביץ  - בלקני  יהודית 

  
, )מורדכי(מקסימיליאן , )בצלאל(איגנץ : האחים, אבא, גרנו אמא

גורוד שהייתה אז 'בעיר אוז)  יהודית(ואני יולנה ) לה'אברומ(אלברט 
 -  אחרי הנישואים היא באה ל– הייתה מרומניה – חווה –אמא . כית'צ

 ואת בצלאל  אמא לקחה אותי4 או 3אני זוכרת שבגיל . גורוד'אוז
  .לרומניה לבקר את ההורים

בערב שבת .  סבא שלי היה שוחט–אבא שלה . אמא באה מבית דתי
שני נרות לאמא , אמא הדליקה פמוט גדול שאותו שמה על השולחן

, למורדכי, לבצלאל: נר לכל אחד מהילדים, ולאבא ועוד ארבע נרות
 MARICA – שקראו לה מריקה –הייתה לנו עוזרת .  ולילה'אברומל

  .שבאה כל שבת בבוקר להוריד את הפמוט מהשולחן
. לשוחט) וושט( ווישט -ששחטו עוף אמא שלחה את בצלאל עם ה

  .- כשר –" כושר: "השוחט ניפח את הוושט ואמר
אני זוכרת שבצלאל לקח את הפאה של . לאמא הייתה פאה לשערות
  .אמא לסירוק מעבר לגשר

תי לפעמים למקווה אמא לקחה או. אמא קראה לי רק יטהילה
אמא התכוונה ,  ידיים טמאות–" טומא הנד"אמא אמרה .  להתרחץ

  . לנטילת ידיים בבוקר שקמים
ומורדכי , אמא אמרה שהיא רוצה שיתחתן איתי רק מיליונר אמריקאי

  . עיר בהונגריה–) MISKOLZ( משקולץ -אמר שיתחתן איתי עגלון מ
 אני זוכרת איך אמא –ל  היה לנו לו–אמא גידלה בסוף החצר אווזים 

ואמא העבירה יד על . האכילה אותם ונתנה להם אוכל בתוך הפה
הצוואר של האווזים שהאוכל ירד בסוף שחטו אותם ואמא מכרה את 

  .הכבד שלהם למסעדות בעיר
אמא הרבה הלכה לבקר חולים מהמכרים בעיר שלנו בבית חולים 

  .שהיה גם בעיר שלנו
 אותך שייקח"ברוגז אמרנו בינינו שהיינו ילדים בחצר והיינו 

  ."אמבולנס
 שהייתה איתי באשוויץ אמרה לי –אמא בישלה מאוד טוב ודודה הלן 

אמא גם עשתה ". מה שהיה טוב תמיד היה אצל השיוביצים "–שם 
  . לנו חלב עם אורז

אמא . היה מישהו מהאנשים שגרו קרוב אלינו שהלך לאכול במסעדה
  ".מסעדהמסכן הוא אוכל ב"אמרה עליו 
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וגם הייתה בחצר שלנו שכנה . אמא הייתה אהובה מאוד על השכנות
 וכל השכנות וגם האישה – שהבן שלה היה שגריר מפולין –גויה 

  . הזאת מאוד אהבו לבוא להיות עם אמא ותמיד נכנסו הביתה כולם
   .אמא ידעה טוב מאוד חשבון .אמא אהבה גם אותם

  .דגורו'אבא שמואל נולד גם הוא באוז
 – OS LAKOSשבאו הנאצים ההונגרים אבא אמר תמיד שהוא 

  ".אזרח ותיק"או , " ותיק ותיק"בהונגרית 
 הלכתי כל שבת עם אחי מורדכי אל סבתא  –אני זוכרת שהייתי ילדה 

וסבתא נתנה לנו סוכריות " באביקה"קראנו לה . אמא של אבא
  .אבא שמואל גם מבית דתי והיה דתי  .מהמזנון

ו כל המשפחה יושבים ליד השולחן ואבא שר מהשירים בשבתות היינ
: כך אבא היה שר"  ימים מכל ימיםכובדיום זה מ"לשבת שבסידור 

  .בלשון קודש.." בד מכל יומיםייום זה מכ"
וכשהוא עמד לתקוע . וקע בשופרבראש השנה הוא היה הבעל ת

  ". עכשיו אני הולך לשחרר את הנשים" אבא תמיד אמר –ר פבשו
!" הוילע קאפ"ה שבצלאל ומורדכי בלי כובע אמר להם אבא שרא
  " ראש גלוי: "בעברית

  . בת אחת ויחידה–" ערט טאכ איינציגע אין : "בבית אבא אמר לי 
  : על הבית בחוץ קרוב למדרכה היה שלט. אבא היה קבלן צבע

"SAMUEL SHIYOVITCH FESTO" "שמואל שיוביץ צבעי ."  
הוא קיבל מהעירייה לצבוע בתי . אבא עבד רק בעבודות צבע גדולות

לאבא היו . הוא ידע ללכת על הסולם גם כשהוא היה על הסולם. ספר
  .שני פועלים גויים

אמא ואבא אהבו אחד את השני וחיו יפה . הרבה שרו אצלנו בבית
  . שניהם היו אנשים יפים". שמיל"אמא גם קראה לאבא . ביניהם

. דים גרו מעבר לגשרהיהו. גרנו בדירה שני חדרים במרכז העיר
 הם היו –ו 'גרנו בשכירות אצל משפחת איז. הרצפה בבית הייתה מעץ

הייתה להם גם חנות שהם .  שכל הבניין והחצר היו שלהם–יהודים 
היו להם כמה ילדים ביניהם הייתה להם בת . מכרו דברים בסיטונאות

ותר  היא הייתה קצת י– היא הייתה יפיפייה –ציצה  ו ' איז-קראו לה 
  .הייתה לה בת, ציצה הייתה נשואה לעורך דין. גדולה ממני
  :האחים שלי

אמא רשמה .  ניגן במפוחית פה–אלקו ' אמא קראה לו גם צ–בצלאל 
. את בצלאל לתיכון מסחרי גבוה אבל הוא לא ידע כל כך טוב חשבון

אמא בכל זאת . ובגלל שזה היה תיכון מסחרי הם רצו להוציא אותו
כי של 'חיכתה שיבוא המפקח הצ, ימשיך ללמוד שםניסתה שבצלאל 
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". בצלאל נכשל בחשבון: "בית הספר קבעה איתו פגישה ואמרה לו
  :כית'אמא אמרה בבית שהמפקח אמר לה בצ

"PREPADNEK   TAK   PREPADNEK"   
  .היו הרבה חבריםל לבצלא. ויותר לא המשיך" נכשל אז נכשל"

זה הוא גם ידע להקפיץ את הוא היה נהדר ב. מורדכי שיחק כדור רגל
וכרים בין הילדים שידע לשחק הוא היה בין המ. הכדור על הראש

. הוא מאוד אהב את הקציצות שאמא הכינה. גל ואחד האהוביםכדור
שהוא אוהב את הקציצות כשהוא שיחק כדורגל  החברים שלו ידעו 

: כשהיה חוזר ממשחק אבא אמר לו" טמפו שניצלי"הם צעקו לו 
"YOB LABAT FOL" "רגל ימין למעלה",  
" BAL LABAT FOL "ובדק את הנעליים, "רגל שמאל למעלה .

היו לו הרבה , "יש בוץ במגרש"כשהוא רצה לעשות קקה הוא אמר 
  . חברים

פעם משהו הפריע למורדי בגן ואני שגדולה ממורדי בשנתיים באתי 
ית והם  מורדי היו בתנועת נוער ציונ–בצלאל ומורדכי . לגן והרבצתי לו

 או 1937 -זה היה ב. אמרו לאבא שהם רוצים לנסוע לארץ ישראל
 –אין שם כלום ":הוא אמר להם.  אבא לא נתן להם רשות לנסוע1938

  ". רק עגבניות
 היא מתה קטנה בת שנתיים –ה ' חיהל–אחרי מורדי הייתה לי אחות 

אמא הלבישה אותה בבגדים לבנים לפני שקברו .  מדלקת ריאות–
  .אותה

  .גם לפני בצלאל היה תינוק שנפטר
  .הוא היה לפני בר מצווה. ה קפץ מגובה לנהר' אברומל–אחרי 

למורה שלי בכיתה , לה למדתי בבית ספר יסודי יהודי'טהי ואני יולנה 
אמא רשמה אותי לבית ספר . ידעתי טוב חשבון. קראו רייניץ אולגה' א

מצטיינת אפילו תיכון מסחרי גבוה שאותו סיימתי וקיבלתי תלמידה 
  .שכבר היו ההונגרים הנאצים

" יה'לודז"שיחקתי טוב שחמט וגם אחר כך עם החברים בארץ במפעל 
  .בחולון

 –ופי ' ז– הוינל -בשקה, מיקלוש,  הניה– הניו –היו לי הרבה חברות 
ZSOFI , אחרי השואה היא .  ילדה שלמדה איתי בכיתה–סרן

  .לס'אנגהתחתנה עם בן דודי מוישו הם גרו בלוס 
אהבתי בגדים יפים עוד לפני שנכנסו לגטו קניתי לי נעליים עם עקבים 

  .מפקק
שרצינו . DOKA–דוקה היה –את הילדים שאני זוכרת מהחצר שלנו 

הוא ?  חבר–דוקה BARAT( ?DOKA BA ( שאלנולדבר איתו קודם
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אתה התא הטיפש "למד בגימנסיה העברית וידע להגיד בעברית 
  ".החמור הגדולאתה התא ", "הגדול

 תולי היה הילד הכי קטן –) נפתלי(תולי , )יהודה(היה גם ידו 
  .במשפחה היו להם הרבה ילדים, במשפחה

שבאו ההונגרים הנאצים הם לקחו את בצלאל לצבא להילחם איתם 
.  היינו בביתלה'אברומ יולנה והאחים מורדי ו–אני . נגד הרוסים

  .כספים של המשפחהההורים היו עסוקים ונתנו לי לנהל את ה
ים קבסוף המכתב כתבתי מנש. שלחתי כסף ומכתבים לבצלאל  לצבא

  .לה'יטה, לה'מואבר, מורדי, אבא, אמא: אותך
גם בחצר שלנו גרו עוד כמה . במשך הזמן הזה  כל הזמן הייתה דאגה

: התשובה הייתה" ?מה יהיה עם היהודים: :ושאלומשפחות יהודיות 
  ". ילקקו אותם מאחוריהיה איתם כמו עם הבולים"

וגם שהיו ההונגרים .  הספרSILADY –אבא הסתפר אצל סילדי 
אבא אמר . הסתפר אצל סילדיהנאצים ואבא הלך עם המגן הצהוב ל

  ".אדון שיוביץ"סילדי קורא לו בבית ש
  .אמא אני זוכרת בתשעה באב ישבה עם השכנות וכולם בכו

ד השער קרוב עמדתי לי. פעם יצאתי לחצר עם איזה שהוא אוכל
אחד אמר . עברו שני חיילים הונגרים. למדרכה של הרחוב ואכלתי

 מהשער –יצאתי מהחצר . ועברו" תראה איך היהודייה אוכלת"לשני 
הם נעמדו ליד חלון של . הם הלכו לעיר ואני אחריהם, הלכתי אחריהם
תראה "התקרבתי אליהם ונתתי בוקס לחייל שאמר . חנות והסתכלו
ורצתי מהר בכל הכוחות הבייתה אמא פתחה לי "  אוכלתאיך היהודייה

לא עניתי לה ורצתי ישר לתוך " ?לה מה קרה'יטה: "את הדלת ושאלה
  .הארון

. אהבתי ללכת להצגות גם עם המגן דוד הצהוב הלכתי בערב להצגות
  .כשחזרתי הביתה כולם ישנו ואמא שמה לי כוס חלב חם ליד המיטה

המלמד בא הביתה ולימד אותו לקרוא . לה היה לפני בר מצווה'אברומ
  . בר מצווה בביתלה'אברומאמא ואבא עשו ל. את העלייה לתורה

 בא לה'אברומ שהיא זוכרת איך –דודה הלן אמרה לי במחנה עבודה 
  .להזמין אותה לבר מצווה שלו

  .1944זה היה בינואר 
, אבא,  אמא–אותנו  נכנסו הנאצים לביתנו ולקחו 1944ינואר אחרי 

אחר כך באה . שם עמדנו כל היום,  ואותי לעירייהלה'אברומ, רדכימו
משאית ועלינו כל המשפחה והאנשים שהיו בעירייה והגענו לגטו בעיר 

  . אז היא הייתה עיר הונגרית–שלנו אונגוואר 
.  לשערלה'אברומובצלאל קרא ל, בצלאל בא לבקר אותנו בגטו

ל את אבצלאל ש. דאחד מכל צ,  בא לשער עם שני שומריםלה'אברומ
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רק הראה על .  לא דיברלה'אברומ.  אם יש לו מה לאכוללה'אברומ
  . שיש לו עוגיות של אמאםהכיסים של המכנסיי

  . שר בגטו בעברית את השיר על נמל תל אביבלה'אברומ
  . אמא בגטו אפתה עוגיות ושמה בתוכן כסף

בת ברכ.  הוציאו אותנו מהגטו והעלו אותנו לרכבת משא1944ביוני 
  . הסתכל בכל תחנה ורצה לדעת איפה אנחנולה'אברומ

אחר כך . אבא בכל תחנה זרק כסף מהחלון וביקש שיביאו לו מים
שאבא . נכנסו הנאצים לקרון שלנו והתחילו להוריד זהב למי שהיה

ראה את זה הוא בעצמו הוציא לי את העגילים מהאוזניים שעשו לי 
  . מותאלו היו עגילים עם אבנים אדו. מהלידה

הנאצים . ירדנו מהרכבת כל אחד עם החבילה שלו. הגענו לתחנה
הם . הם הגיעו אליי ואל החבילה שהייתה איתי. חיפשו בחבילות

הם . פתחו את החבילה והיו שם עוגיות שאמא אפתה בגטו ונתנה לי
  -כשהם . בתוכן היה את הכסף שאמא שמה, לקחו וחתכו את העוגיות

 מכות בגב עם 10החליטו לתת לי עונש הנאצים ראו את הכסף הם 
  .גומי

שמורדי שמע את זה הוא הוריד את החולצה שלו ובא אל הנאצי בגב 
הנאצי שמע את מורדי ". תרביץ לי ואל תרביץ לאחותי: "ערום ואמר לו
אחד . הם היו שניים לקחו אותי לצד אחרי המכה השנייה. ודחף אותו
היינו .  שאמא והנשים היוהם החזירו אותי לאן". תפסיק,: מהם אמר
. היה בלאגן והנאצים הסתובבו עם כלבים גדולים ומפחידים. רק נשים

  .אמרו לנו לעמוד בשורה ועמדנו בשורה
  ". תהיי לידי אני צריכה לשמור עלייך: "אמא אמרה לי 

הוא לא דיבר רק עשה עם הידיים ימין . מנגלה בא מולנו ועמד מולנו
שהוא עמד מולי הוא שאל אותי . השניאת אמא הוא שלח לצד . שמאל

   : בגרמנית
"?WARUM BIST DU SO BLASS? BIST DU KRANK"  

"  "?את חולה? למה את כל כך חיוורת
  : ואני עניתי לו בגרמנית

"DAS IST MEINE NATUR ,NEIN"  
  "זה הטבע שלי, לא"

לראות (אמא לא הסתובבה . ראיתי את אמא הולכת עם השורה שלה
  ).אותי

כשיצאתי מהמקלחות . להתקלח,  לקחו אותנו למקלחות,אחר כך
איפה : "אבא שאל. הוא היה לבוש בבגדים עם פסים. פגשתי את אבא

ראיתי שהיו לו . אמרתי לו שאמא הלכה לקלף תפוחי אדמה" ?אמא
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 דורקה הייתה בת דוד –" דורקה כאן: "אמרתי לאבא. דמעות בעיניים
  . יהודייההחברות סידרו לה להיות קאפו. מסלובקיה

נתן לי הנאצי . י קיבלתי מעיל בצבע שחוראנ. אחר כך נתנו לנו מעילים
  :את המעיל אמר לי בגרמנית

"SO EIN SHONER MANTEL HATTEST DU NICHT 
ZUHAUSE"  

  ".כזה מעיל יפה לא היה לך בבית"
  . נידון למוות–אחר כך סימנו על המעיל פס בצבע אדום 

קשרנו חבל סביב . לתי לעקור עציםאני קיב. נתנו לנו עבודות פרך
הגזע של העץ ואחר כל הבנות משכנו את החבל והוצאנו את העץ עם 

דודה הלן קיבלה אותה עבודה . ככה הוצאנו את כל העצים. השורש
דודה הלן ואני היינו יחד כל זמן . והייתה איתי באותה קבוצת עבודה

  . בשחרור וגם אחריו, התקופה של מחנה העבודה
הבנות בצריף אהבו . עבודה חזרנו לצריף ושכבנו על העציםאחרי ה

  .אותי הם קראו לי יולי
כל . פעם אחת בעבודה הלכנו בשורה והייתה לידנו תעלה חפורה

למחרת בבוקר לא . הבנות המשיכו ללכת ואני נפלתי לתוך התעלה
בא . היה לי פלסטר על המצח, נתנו לי לצאת לעבודה ונשארתי בצריף

ושאל למה לא , כנראה לבדוק מה קורה בבוקר, בנאצי שהסתוב
  :אמרתי לו בגרמנית . הלכתי לעבודה

"DER KOPE SCHWINDET MIR"  
"  "הראש מסובב אותי

  : הוא אמר, ראיתי שהוא מחייך קצת
"?VIELEICHT VERDR DV MICH"  

  "?אולי את מסובבת אותי"
  .הוריד את הפלסטר מהמצח והלך, הוא ניגש אלי

אני יצאתי לספירה בחוץ עטופה עם השמיכות . ספירהכל בוקר הייתה 
בהפסקות הוצאנו . ככה יצאנו לעבודה כל יום. שישנתי איתם בלילה
מה שהיה טוב תמיד היה :  "דודה הלן אמרה. כינים ודיברנו על הבית

  . זה היה באושוויץ, "אצל השיוביצים
 אני זוכרת. העבירו אותנו למחנה עבודה קטן יותר ליד אושוויץ

תחזיקו מעמד הרוסים "שלמחנה הזה הפרטיזניות נכנסו ואמרו לנו 
  ".מתקרבים או באים

קרוב למחנה העבודה הזה היה מחנה מעצר לאנשים מספרד 
  .ת לנאציםוליטישהתנגדו פ

הגיעה תקופה והתחיל להיות אי סדר במחנה העבודה הזה שהייתי 
המשכנו ללכת אנחנו . היה שינוי, אנשים השיגו אוכל בקלות יותר. בו
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. מהפרטיזניות שהרוסים מתקרביםאנחנו האסירות שמענו . לעבודה
הם גם . הם התחילו להרוס את המחנה, ראינו שהנאצים לא מתגברים

  .נגמרו להם הזריקות, התחילו לתת זריקות מוות לאסירות
  . לדודה הלן כאבו הרגליים ואני נשארתי לידה
ים הפוליטיים הספרדים יום אחד בא אליי או קרא לי אחד מהאסיר

מחר ! הרוסים מנצחים! הרוסים כאן עוד כמה שעות! תברחי: "ואמר לי
  !" יהיה לחם ומסרק תברחי) הוא הראה איזו אבן(מתחת לאבן 

האבן היה למחרת הלכתי לאבן שהאסיר הספרדי הראה לי ומתחת 
  .לחם ומסרק בדיוק כמו שהוא אמר לי

שים שלא הספיקו להם הנ, ימים אחר כך הנאצים לקחו אותנו
היו איתנו שני שומרים . ויצאנו מהמחנה בשורה ארוכה, הזריקות

לנאצי . אחד בתחילת השורה ואחד בסוף השורה, נאציים עם רובים
הנאצי , "הטוב"קראנו לו , האסירות, שהלך איתנו בסוף השורה אנחנו

לה שיוביץ 'שלום יטה: "דודה הלן הייתה לידי בשורה ואמרה. הטוב
ועוד פעם וכל הזמן אמרה " אחד ' אלהינו ה' ם שמע ישראל השלו

!" אנחנו בורחות: "אמרתי לדודה הלן".  לה שיוביץ שלום'שלום יטה"
פתאום שמעתי את הנאצי הטוב וראיתי . והתחלנו לרוץ אני ודודה הלן

היא בכתה . םחזרתי אליו ודודה הלן ג. ורא לנווק שהוא רץ אחרינו
  :ו אליו קרוב ואמרתי לו בגרמניתחזרנ. שהנאצי קרא לנו

"MEIN HERR OFFIZIER ICH BIN JUNG. ICH WILL 
LEBEN"  

  "אני רוצה לחיות. אלוף אני צעירה- אדוני הרב"
  ".תחזרי לשורה "–" GEH   ZVRUK: "הוא הסתכל עליי ואמר

  .חזרנו לשורה
בינתיים עד שהנאצי רץ אחרינו ודיבר איתנו ראו את זה גם נשים 

הנאצי הזה ראה . ורה וגם הן יצאו מהשורה וברחו גם הןאחרות מהש
אנחנו בורחות עוד "אמרתי לדודה הלן . אותן והתחיל לרוץ אחריהן

אני עם הלחם והמסרק מוחבאים למעלה , לרוץוהתחלנו !" פעם
רצנו כל הזמן עד . רצנו והנאצי לא בא אחרינו, בשמלה למעלה
התחבא ברפת עם נכנסו ל, רפת של פרותראיתי , שהגענו לכפר

אחרי שנה שלא שמעתי ! בבוקר שמעתי את התרנגול מקרקר. הפרות
  ".אנחנו משוחררות"אמרתי לדודה הלן ! אותו

אתן , קומו: "ואמר, כנראה שהפרות היו שלו, פתאום נכנס לרפת איש
 חלק –מכל מיני פינות ברפת קמו נשים !" הרוסים הגיעו, משוחררות

נתן לנו לאכול ואמר לנו , אותנו הביתההאיש הכניס . היו גם מהשורה
". ם שםידיים פה רגליי. ירו בכולם"שמה שקרה למעלה עם הנשים 
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הם לקחו את בעל הרפת לחדר השני . הרוסיםאחר כך נכנסו לבית 
  .וירו בו

ראינו הרבה חיילים , הלכנו בדרך. היינו כולנו יהודיות, יצאנו מהבית
פחדנו מהם ". קדימה לברלין"וב יפ היה כת'יפים ועל כל ג'רוסים עם ג

לא היו בעיות עם . והחלטנו להגיד להם שיש לנו טיפוס שיעזבו אותנו
  . הם לא התעסקו איתנו, החיילים האלו

אני . בסיביר גרנו בחדר ארוך כולנו ביחד. רוסיה, הגענו כולנו לסיביר
זוכרת שבאמצע החדר הייתה אמבטיה והייתה בחורה יהודיה 

  .מה לפני כל הנשיםשהתרחצה שם ערו
 שאמרה –אז היא הייתה זקנה בעיני , הייתה שם גם אישה יהודיה

היא חשבה .  שכזאת בחורה איכותית היא לא פגשה–לדודה הלן עליי 
בסיביר דודה הלן שאלה אותי למה . שדודה הלן היא אמא שלי

כמה וכמה פעמים היא שאלה ? הספרדי נתן לך את הלחם והמסרק
  . את זה

כל הנשים רצו לעזוב , כולנו. ר והגיע שכבר היינו שנה בסיבירהזמן עב
בחרו בי לדבר עם . כל אחת לעצמה, את סיביר ולהיות עצמאיות

 באתי לפגישה איתו ואמרתי לו מה שאנחנו .האיש הכי משפיע שם
 –המילים הראשונות שלו היו אחרי ששמע אותי היו  . רוצות

"YBRAY SPEKULANT "–" אבל נתן לנו , "יםיהודים ספוקלנט
  .רשות לעזוב

כי שתינו , כנראה הסכמתי, אני, דודה הלן רצתה לנסוע לבודפשט
 שדודה הלן – אגושטון –נסענו לבודפשט לבית של בן דודי מצד אבא 
בבודפשט אגושטון אמר . ידעה שהוא נמצא בה ואת כתובת הבית שלו

גושטון א. לי שמורדי אחי ניצל מהשואה והוא בפראג מחפש אותי שם
, תיסעי לפראג אל מורדי, אמר לי מה את צריכה את דודה הלן לצידך

ולדודה הלן הוא אמר שיש רשות לחזור לעיר , הוא מחפש אותך שם
  .אגושטון לקח את דודה הלן לעיר שלה. שמשם הוציאו אותה –שלה 

היא אמרה לי .  מצד אמא– בביתה בת דודה –אני פגשתי בבודפשט 
 בת דודה שאחר כך גרה בבני – וגולדי  את , י מהשואה חזרנו אנ–

  .ברק
 יצאתי מהבית ונורא בכיתי בחדר –היא אמרה לי שאמא לא חזרה 

  . מדרגות
 נתן לי – שהיה צייר אופנה –בן דודי אגושטון , לפני שנסעתי לפראג

 שאחר כך תפרו לפי אלו היו ציורים. חבילת ציורים שאני אמכור אותם
  .זה בגדים

הלכתי .  לי שיש מסעדה ששם ניצולי שואה באים לאכולבפראג אמרו
בחדר המסעדה ליד השולחן ראיתי יושב חבר של מורדי מהבית . לשם
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שאלתי אותו איפה מורדי . הוא ראה אותי והתרגשנו. מאונווגאר
מחפש אותי והם גרים באותו והחבר אמר לי שמורדי כאן בפראג 

למסעדה הזו בשעה אמרתי לו שיגיד למורדי לבוא למחרת . מקום
, בכינו! למחרת באתי למסעדה בשעה שאמרתי ומורדי גם בא . הזו

הוא רצה לראות ,  מורדי ליטף לי את הראש–מאוד בכינו . בכינו מאוד
  .  ככה הוא אמר–שיש לי שערות 

 שגם היא –מורדי אמר לי שהוא פגש בבית הכנסת בפראג את אילי 
אל אותה אם היא פגשה וש, מהכיתה שלי בבית הספר, מאונגוואר

היא פגשה אותי והיינו יחד באותו מחנה , אילי אמרה לו שכן. אותי
אילי אמרה למורדי שלדודה הלן כאבו הרגליים ואני נשארתי . עבודה

  .איתה ושהנאצים ירו בכל החולים
לה 'אבורמ. לה היו יחד'דוד מאייר ואבורמ, אבא, מורדי אמר לי שהוא

: צים שמע את השאלה הזו ואמר  לואחד הנא. "?איפה אמא"שאל 
 אולי עברה שם –והראה על הדרך לתאי הגזים " היא הלכה לשם"

  .13הוא היה בן . לה רץ'ואבורמ" רוץ אחריה "–שיירה של נשים 
 אחרי שאמרתי לו שאמא הלכה לקלף –מורדי אמר לי שאבא בא אליו 

  ".בוא נגיד קדיש על אמא"תפוחי אדמה ואמר לו 
גם דוד . האח האהוב של אבא,  מאיר–ורדי ודוד מאייר מ, נשארו אבא

אבא " ?למי כאן יש מקצוע"הנאצים באו ושאלו . מאייר גר באונגוואר
יכול לבחור אחד שיעזור  האת"הנאצים אמרו לו . "אני צבעי, לי: "אמר
  .אבא בחר במורדי, "לך

מורדי אמר שאבא והוא הלכו את כל צעדת המוות שהנאצים לקחו 
עו יחד למחנה עבודה בתוך גיושאבא והוא ה, וך גרמניהאותם לת
. יום אחד אבא אמר לו שהוא לא מרגיש טוב ולא יצא לעבודה. גרמניה

  .מורדי כן יצא לעבודה ושהוא חזר הוא לא מצא את אבא
מורדי אמר לי שאבא אמר לו במחנה עבודה שאת כל התכשיטים של 

.  מישהו יחזורם א הספרSILADY –אמא הוא נתן לשמור אצל סילדי 
בינתיים שאני ודודה הלן היינו בסיביר מורדי חזר הביתה לאונגוואר 

הייתה רק הספה של , מורדי אמר שהבית היה ריק. היה בתוך הבית
 וסילדי החזיר את כל –מורדי היה אצל סילדי . בצלאל קרועה

מורדי מכר את בינתיים . התכשיטים של אמא שאבא נתן לו לשמור
  .ל אמא בפראגהתכשיטים ש

מורדי אמר לי שבצלאל בארץ ישראל וגם הוא בעצמו מחכה לנסיעה 
יקש ממני לבוא לגור איתו בבניין שהוא גר במורדי אמר לי ו. לישראל

באתי והבאתי את . זה היה בית מגורים לצעירים ניצולי שואה. בו
 למחרת . הדברים שלי ובאתי לגור עם מורדי באותו בניין מגורים

  נבו לי את הכסףראיתי שג
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אחרי כמה שעות מורדי נתן ,  אמרתי לאחי מורדי שגנבו לי את ה כסף
  .כנראה מצאו מי הגנב, לי את כל הכסף שגנבו לי

  .אחרי כמה ימים מורדי עלה על אונייה לארץ ישראל
כית זקנה 'עברתי לגור בחדר שכור בדירה בפראג אצל אישה צ

יא תמות ויראו שהארון שסידרה כל יום את הארון כי היא פחדה שה
  . לא מסודר

שניצלו ) רוברט(בפראג נפגשתי שוב עם בת דודי דורקה ובעלה רובי 
הוא עבד ליד מנגלה . רובי היה רופא צעיר בזמן השואה. מהשואה

והוא לדורקה היה אח שגם לו קראו בצלאל . בזמן מחנות ההשמדה
, "התחצף"ידע שרובי עובד עם מנגלה וזה נתן לו ביטחון והוא אולי 

דורקה . את זה ראה רובי בעצמו וסיפר אחר כך. הנאצי ירה במקום
  .כית'ורובי באו לבקר אותי שגרתי אצל האישה הצ

 התחלתי "?למה את גרה עם הזקנה: "פעם אחת דורקה שאלה אותי
אלו היו . י בית מגורים לבנותלחפש מקום אחר בפראג לגור בו ומצאת

זה היה בניין . כיות שבאו לפראג ללמוד באוניברסיטה'סטודנטיות צ
דיברתי עם מנהל הבית .  עם כל הדברים החדשים שהיו אזמודרני 

הוא רשם אותי . וגם נתתי לו מתנה" אל תשכח אותי: "אמרתי לו
  .בפנקס ואחרי כמה ימים עברתי לגור בבניין

חלתי לעבוד בתור מנהלת חשבונות במפעל לייצור מצאתי עבודה והת
יום . כים ועבדנו בחדר גדול אחד'כל החברים בעבודה היו צ. בגדים

נתתי , אחד פתחתי את המגירה של השולחן שלי ומצאתי עקרב חי
שמנו לך את העקרב "כים אמר לי 'אחר כך אחד מהצ. כזאת צרחה

  :.במגירה כי רצינו לראות את הטמפרמנט שלך
גרתי עם כל , תי כל פעם לבית של בת דודי דורקה ובעלה רוביהלכ

 יום אחד בבוקר הלכתי על .הסטודנטיות ועבדתי בהנהלת חשבונות
בא מולי אוטובוס . המדרכה לעבודה והאוטובוסים נסעו על הכביש

) האוטובוס נסע פתוח(מלא באנשים ועל המדרגות של האוטובוס 
קליין עבד . הכרתי אותו מיד, ותיראיתי אותו והוא ראה א. עמד קליין

 וגר בסוף ו מאונגוואר בחנות סיטונאות שלהם'אצל משפחת איז
קליין תמיד צעק . אני יודעת שהוא ואחי בצלאל לא היו חברים. החצר

  ". אחותך דחליל: "לבצלאל עליי
עמד , בפתח על המדרכה, בחוץ.  למשרד8-למחרת בבוקר באתי ב

. ת קליין והוא שמח לראות ולפגוש אותישמחתי לראות א. וחיכה קליין
.  ואני המשכנו להיפגש– שהיה רופא צעיר –בעלה רובי , דורקה

רובי . הקשר היה חזק וטוב, הייתה בינינו ידידות ואהבה מצידי ומצידם
  . הכיר לי את ההורים שלו ואחותו שניצלו גם הם מהשואה

 10



 –רפפורט ההורים של רובי רצו שאני אתחתן והכירו לי בחור בשם 
  . אבל לא יצא מזה חתונה או משהו

. לא היה שום דבר מפריע. כיות'המשכתי לגור עם הסטודנטיות הצ
את : "שפעם אמרה לי, "מובחרות"מהסטודנטיות הלא , הייתה אחת

  ". אומרים עלייך שאת יהודייה? יודעת מה אומרים עלייך
יה זה ה, המשכתי לעבוד בהנהלת חשבונות במפעל לייצור בגדים

. הצלחתי בעבודה. נפגשנו הרבה, קליין המשיך לבוא. בתוך פראג
רובי ביקש . אחרי זמן שלחו אותי על חשבונם לעיר אחרת ללימודים

בערב קיבלתי . נסעתי ללימודים. "הרמוניקה"אני אביא לו משם תיק ש
 " הרמוניקה"לפני שחזרתי לפראג קניתי לרובי את התיק . סרנדה

   .שהוא ביקש
קליין כל שבת  אחרי . הקשר בינינו היה טוב. יין נפגשנו הרבהי וקלאנ

  .הכרתי לו את דורקה ורובי. הבית כנסת היה בא אליי למשרד
פעם אחרי שקליין היה אצלי במשרד ראה אותו אחד מהבחורים 

 שחקן –היה גם טניסאי , אני זוכרת, הבחור הזה. כיים שעבד איתי'הצ
  ". ובה מגיע לך חתיך יותר'וביצהעלמה שי: "אמר לי אחר כך, טניס

אמרתי לדורקה את " ?אחרי השואה מי רוצה כסף"קליין אמר לי פעם 
: דורקה אמרה לי, "?אחרי השואה מי רוצה כסף: "מה שקליין אמר לי

קליין ואני הלכנו אל דורקה הביתה ושיצאנו קליין  ". אתה, תגידי לו"
  ". רוצה אותהגם אם היא תרקוד עירומה לפני אני לא: "אמר לי

אני . קליין רצה לנסוע לאמריקה וביקש ממני לבוא איתו לאמריקה
  .רציתי לנסוע לארץ ישראל אל האחים שלי מורדי ובצלאל

 שפגשה – ובבריכה ראיתי את אילי הלכתי עם חברה לבריכה בפראג
את , ואמרה לו שנשארתי עם דודה הלןאת מורדי בבית הכנסת 

רופא יהודי גם מאונגוואר שהכרתי אותו והיה איתם , אחותה של אילי
שגם היה במחנה עבודה שאילי ואחותה ראו אותי הם התפלאו ונבהלו 

אמרתי לחברה שהייתה איתי . שאני עומדת בקרבתם בבריכה
שאחותה של אילי היה קאפו יהודייה ושאילי ואני ואחותה מכירות 

במשך כל שהיינו יחד באותו מחנה עבודה וש.  אונגוואר–מהעיר שלנו 
אחותה של אילי , אחת מהן נתנה לי. זמן השואה קיבלתי שתי סטירות
 אל תוותרי לה –החברה אמרה לי . שעומדת כאן עכשיו בבריכה

אמרתי . תחזירי לה צרות והיא באה איתי אל אחותה של אילי
החברה שלי אמרה לי .  את נתת לי סטירה בשואה–לאחותה של אילי 

ולמחרת , את הכתובת שלה, י אותה שאלתתשאלי איפה היא גרה
השומר בכניסה אמר לנו שמוקדם . בבוקר באנו אני והחברה לבית

אילי והרופא היהודי שהיה איתם , אחותה של אילי. בבוקר כולם עזבו
  .בבריכה
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קליין סידר לעצמו נסיעה לאמריקה ואני סידרתי לי נסיעה לארץ 
משכורת של חג רציתי לעזוב את העבודה ואת פראג אחרי ה. ישראל

קליין הפליג לאמריקה . המולד שאז העובדים קיבלו משכורת כפולה
היה לי . ואני נשארתי עם דורקה ורובי וחיכיתי לנסיעה לישראל לאחים

ביום ההפלגה . מקום מוזמן באונייה איטלקית שקראו לה אבציה
דורקה ורובי באו איתי לנמל וחיכו עד שהאונייה הגיעה וחיכו עד 

  .ל האונייהשעליתי ע
. חיפשתי מישהו שיוכל להגיד מי אני. בפראג הייתי בלי ניירות מי אני

מצאתי שהמורה שלימד אותי בבית ספר תיכון  מסחרי גבוה גר 
. כתבתי לו מכתב עליי וגם את מה שאני מבקשת ממנו. כיה'בצ

ל לימדתי אותה "הנ: "קיבלתי ממנו מכתב תשובה בו הוא כותב עליי
ובסוף ". לא ידוע לי על שום דבר שיפגע בשמה הטוב, ואני זוכר אותה

  ". דרישת שלום לאחיך איגנץ: "המכתב הוא כתב
אל ההורים שלו , שהכרתי בבריכה, כי'בפראג הזמין אותי בחור צ
כי אמר שאני נראית שעושה 'הבחור הצ. שהם שחטו אווז לחג המולד

  .מצב רוח טוב
  . רפי– לי דורקה קראה לבחור שההורים של רובי הכירו

 –לא הרגשתי טוב .  הפלגנו כמה ימים–הייתי על האונייה אבציה 
מהאונייה שלחתי . הקאתי וקיבלתי סרנדה, הקאתי וקיבלתי סרנדה

  את היום , למורדי מברק שאני מגיעה לישראת
... בכיתי. לא חיכה לי ולא בא, מורדי לא היה בנמל. הגענו לחיפה

ם שהיו על האונייה לבית עולים ליד  כל האנשי–לקחו אותנו באוטובוס 
למחרת בבוקר ). ימים אחרי זה נודע לי שלעיר קוראים נתניה. (הים

. הוא אמר שהמברק ששלחתי לו הגיע מאוחר. מורדי בא לבית עולים
מורדי אמר שהוא גר . הוא היה בנמל בחיפה אבל אנחנו נסענו משם
". אל תשימי אודםאבל : "בקיבוץ ואני אבוא לגור איתו בקיבוץ והוסיף
  . הוא לקח את המזוודה ושנינו נסענו לקיבוץ

  ". לא רוצה קיבוץ: "אחרי שבוע חזרתי לבית העולים בוכה
  .הלכתי לקטוף לאכול תפוזים כל יום. ליד הבית עולים היה פרדס
. היינו חמש בנות בחדר אחד. בליה ביפו'עברתי לבית חלוצות בג

שטפתי כלים ונשברה .  במסעדהנתנו לי לשטוף כלים. חיפשתי עבודה
בעל המסעדה אמר שיוריד מהמשכורת את הצלחת שנשברה . צלחת

  .הייתי שם יום אחד". לא נתת לי ארוחת צהריים: "אמרתי לו
האיש שקיבל . רציתי לעבוד שם, כית בתל אביב'נסעתי לשגרירות הצ

. אותי אמר שמפראג שולחים את האנשים ולא הם מקבלים אותם
שלחו אותי להיות עוזרת בית ברחוב דוד , ת עבודההלכתי ללשכ

, האישה, בעלת הבית. המלך בתל אביב  אצל משפחת סטרוימן
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: אמרתי לה. היא שאלה מה אני אוכלת בארוחת בוקר. קיבלה אותי
". ?איפה את קונה סרדינים? סרדינים: "היא שאלה". סרדינים"

אמרתי , במה עבדתי בפראגהיא שאלה ". בשוק השחור: "אמרתי
בצהריים בעלי יבוא הוא מנהל : ""היא אמרה. בהנהלת חשבונות

בעלה . בצהריים בעלה בא והגברת סטרוימן הכירה בינינו". מפעל
  כתבתי על נייר בגרמנית ". תכתבי משהו: "אמר

"ICH MOCHTE IN DER BUCHFVHUNG ARBEITEN"  
  "אני רוצה לעבוד בהנהלת חשבונות"

תבואי למפעל : "ה שכתבתי ואמרקרא מ, בעלה לקח את הנייר
  ".יה בחולון'טקסטיל לודז

עשו לי תרגילים , שאלו אותי שאלות. יה בחולון'באתי למפעל לודז
עד . לא רצו לקבל אותי. נתנו לי שאלה וטעיתי בסכום גדול, בחשבון

והם ". היא לא מכירה את העבודה": שאחד מהמנהלים אמר עליי
לת חשבונות  במחלקת התקבלתי לעבוד בהנה. קיבלו אותי

. התחתונים והגופיות באותו חדר עם מיכאל לינה מנהל המחלקה
אני לא יודע עברית והיא לא : "הוא אמר, מיכאל לינה לא רצה אותי

  ". יודעת עברית
היא הייתה צברית . קראו לה מירה, לינה מזכירהמכאל לפני הייתה ל

ליד אדון העבירו אותה לעבוד בהנהלה הראשית בחצר . שוויצרית
  . סטרוימן

  .בערבים נסעתי באוטובוס לבית ספר ברליץ בתל אביב ללמוד עברית
אף . שם היה הבית שלי. בליה ביפו לישון'חזרתי לבית חלוצות בג

  . פעם לא היה לי ריב עם הבנות מהחדר
) 4711(שמתי מי קולון , התאפרתי, התלבשתי יפה, בבוקר לא אכלתי

  .חולוןיה ב'ונסעתי באוטובוס ללודז
  .לינה ואני עבדנו באותו חדר

 בשבילו וכל בוקר הביא גם 'לינה הביא כל יום לארוחת בוקר סנדביץ
  .  בשבילי'סנדביץ

הוא . ראה שאני עובדת ומספיקה הרבה, חיבב אותי, לינה הכיר אותי
הוא גם .  לא חזרולה'אברומאבא ו, שאמא, ידע שאני ניצולת שואה

:  שלינה ראה שאני עצובה הוא אמר. ידע שיש לי שני אחים בישראל
  ...".את יפה... את חכמה? למה את עצובה, יהודית"

הייתי מנהלת החשבונות במחלקת התחתונים והגופיות וגם הכנתי 
בעבודה אמרו לי שאני עובדת . משכורות לכל הפועלים במחלקה

  .במקום שישה אנשים
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נה ואמא קראה בבית קראו לי יול. יה התחלתי לקרוא לי יהודית'בלודז
 אשתו של בצלאל שגר אז בקריית –אמא של חיה , אסתר. לה'לי יטה
  ".בישראל תהיי יהודית: "אמרה, חיים

היה שם . לינה לא היה בחדר עניתי לטלפון במקומוכאשר מכאל 
: כשהררי הבין שזו אני עונה לטלפון הוא אמר. מנהל שקראו לו הררי

  .מט- יחקנו שחש. הררי היה ספרדי טהור". שלום גויה"
פעם שמעתי אותה אומרת . מירה לא אהבה שהעבירו אותה מלינה

  ".היא יודעת טוב חשבון? מה יש ביהודית: להררי
נתנו לי לעבוד יום אחד בשבוע בהנהלת חשבונות בהנהלה הראשית 

  .איפה שעבד סטרוימן, של המפעל
 םי'צסנדבי: "ואמר, באותו יום שלא עבדתי איתו, באותו יום לינה טלפן

 'וקרא לי לקחת את הסנדביץ"  וטרדיציה זה טרדיציהםי'זה סנדביצ
  .   שהביא לי

מהנדס טקסטיל שגר ברחוב שדרות חן . 'לינה היה ניצול גטו לודז
שלינה . אשתו הייתה עורכת דין והיה להם בן בהונג קונג. בתל אביב

  .הייתי צריכה להרגיע אותו' דיבר על מה שהיה בגטו לודז
, ורים בישראל אם לקחת מהגרמנים את הפיצויים או שלאשהיו דיב

  ".הם עשו פשע שישלמו, כן לקחת: "אשתו של לינה אמרה
הוא היה נשוי לחיה והייתה , בשבתות נסעתי אל בצלאל לקריית חיים

  . הכרתי גם את ההורים של חיה. שלומית, להם ילדה קטנה
מה שהיה כל סיפרתי לו . בצלאל חיכה לי בתחנה ולקח את המזוודה

פעם נעלבתי שסיפרתי לבצלאל מה קרה איתי במשך השבוע . השבוע
  .והוא נרדם

כשלא נסעתי לבצלאל לקחתי לשבתות לבית החלוצות את הכרטיסים 
שטלפנו ללינה ושאלו כמה . של הפועלים במחלקה והכנתי משכורות
  . שעות נוספות יש לי הוא הוסיף עוד שעות

. ניצולת שואה הונגריה. י'טוצו לה יה קרא'הייתה לי חברה בלודז
היו לה שני ,  היא מצאה חן בעיני לינה.מנהלת ההגהה של הגרביים

 הייתה דירת חדר בשכונת יוספטל בחולון והייתה י'טוצל. אחים כמו לי
היא ידעה . היא קראה לי אליה להתרחץ באמבטיה. לה אמבטיה

ה מה טוב  שאלה את ליני'טוצאחר כך . שבבית חלוצות יש רק טוש
  ?יותר לעשות אמבטיה או טוש

 באו לבקר אותי י'טוצלינה ו.  ולא באתי לעבודההייתה לי שעורה בעין
שלינה היה לוקח . התביישתי מלינה איפה אני גרה. בבית חלוצות

אותי בגמר העבודה עם האוטו שלו לבית חלוצות הוא אמר בכל 
  ". בליה'היום נוסעים לג"המחלקה 
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א ידישע "האנשים לידי אמרו . לוליות גדולותבחורף ביפו היו ש
  ".מדינה

נתתי לו תחתונים . הוא היה מחיפה, קראו לו ברמן, הכרתי בחור
יה עם יד שבורה 'יום אחד הוא בא ללודז. במתנה אבל לא רציתי אותו

  . אחר כך בחיפה הוא היה שכן של בצלאל. וביקש שאחזור אליו
. ובדים לאכול שם ארוחת צהרייםהלכנו כל הע. יה היה מזנון'ליד לודז

פיש פילה וגמוזה : "ששאלנו את בעל המזנון מה יש לאכול הוא אמר
פיש פילה : "הוא אמר, למחרת שאלנו אותו מה יש לאכול". שניצל

כל פעם . אותו דבר היה גם למחרת וגם שבוע אחריו". וגמוזה שניצל
  ". פיש פילה וגמוזה שניצל"

ראיתי שבצלאל . ם הלכנו למזנון לאכולבצהריי. יה'בצלאל בא ללודז
בעל המזנון אמר לבצלאל עליי . מכירים, ובעל המזנון נפגשים בחברות

  !".זו אחותי: "ובצלאל ענה לו בהונגרית!" זו חברה שלי: "בהונגרית
הם באו ". מכסף"למפעל קראו . יה היה מפעל לכלי אוכל'ליד לודז

לוביץ והיה לאלוביץ עבד שם בחור בשם א. למזנון לארוחת צהריים
ביץ הצעיר יותר מצאתי חן בעיניו והוא אלו. אח גדול שעבד שם כמנהל

אלוביץ קבע מקום ושעה שנפגש . שנהיה זוג, ניסה שיהיה בינינו רומן
  .ואני הסכמתי

רציתי את אחיו . שהגיע הזמן לא באתי לפגישה כי לא רציתי אותו
". לכי לפסיכיאטרת: "אלוביץ פגש אותי אחר כך ואמר. שהיה מנהל

  . שני האחים היו חברים של דורקה
קראו לה גברת , יה באה אישה בזמן קבוע לקנות שאריות בדים'ללודז
  .רוסנק

יה 'בא ללודז, נים בישראליאני זוכרת את שנקר שהיה נשיא התעשי
  . בחגים לאחל לפועלים חג שמח

 לינה עזר". שנקר"יה התחילו להקים את בית ספר לאופנה 'בלודז
  . להקים את שנקר

הם התחתנו בבית כנסת ברחוב בן יהודה . י הכירה רופא גניקולוג'טוצ
  .י ובעלה נסעו לאמריקה'כמה זמן אחרי החתונה טוצ. בתל אביב

היא אמרה לי שיש . אני וגברת רוסנק התחלנו לדבר אחת עם השנייה
וככה הכרתי . הסכמתי. שאכיר אותו, לה חברה בבת ים שיש לה אח

  .  חס שגר אצל אחותואת פנ
לינה . אמרתי ללינה שפגשתי מישהו שיש לו דירת שני חדרים בשיכון

  ". ככה מתחילים: "אמר
. בסוף הפגישה הראשונה פנחס אמר לי שהוא רוצה להתחתן איתי

בסוף כל . יה חולון לתל אביב שם אני ופנחס נפגשנו'מאז נסעתי מלודז
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שנוסע ליפו ופנחס חיכה פגישה אני ופנחס הלכנו לתחנת האוטובוס 
  .איתי עד שבא האוטובוס האחרון ליפו
. והמשפחה שלו בבת ים, ארן, נסעתי להכיר את אחותו של פנחס

שנכנסתי ושושי .  שושי–ובת קטנה ,  דב–בן , לארן היה בעל יהודה
אתם כל כך מתאימים אתם "ראתה אותי היא אמרה לי בהונגרית 

  ".צריכים להתחתן
: לינה נתן לי מתנה עט נובע וכתב בגרמנית. ת יםהאירוסים היו בב

  ".שמחים ביחד איתך"
נסעתי באוטובוס לתל אביב להתאפר , 20.10.1952 - התחתנו ב
  .לחתונה שלי

באו האחים שלי . התחתנו בבית כנסת ברחוב בן יהודה בתל אביב
כל הבנות . והנשים חיה ואדית ושלומית הקטנה והמשפחה שלהם

  . יה'לינה ואשתו וכל האנשים מלודז, תמהחדר בבית החלוצו
  .את מירה לא הזמנתי

הוא עשה צעקות . אחרי שהאנשים הלכו פנחס לא מצא את הכתובה
 פנחס רץ. למחרת החתונה עליתי על האוטובוס וברחתי. גדולות
הנהג ". אשתי, אשתי"צעק לנהג דפק על הדלת של האוטובוס ו, אחרי

  . ספתח את הדלת ופנחס עלה על האוטובו
  .בהרצליה" השרון"נסענו לירח דבש למלון 

  . חנוכייה– שני ואשתו הילדה –קיבלנו אני ופנחס מהבן דוד של פנחס 
  . יה'אחרי החתונה שלי לינה התפטר מהעבודה בלודז

באנו לשכונה . יה'התפטרתי מהעבודה בלודז. באנו לגור בנתניה
 עם לפנחס היה שם בית עם קירות משותפים". שיכון ותיקים"

  . הלכתי שם בחולצות בלי שרוולים. דליךנמשפחת פרוי
  .פנחס לימד בבית ספר תחכמוני

 שרי ובני משפחתה –בליל סדר ראשון היינו אצל אחותו של פנחס 
,  זולי–הזמנו את אח של פנחס . ליל סדר שני היינו בביתנו. בירושלים

גבי אכלה שש ביצים אחת אחרי . אשתו פירי והילדה שלהם גבי
  . שנייהה

מורדי ואשתו אדית מהקיבוץ באו למספר ימים . נולדה חגית חווה
הקטנה הייתה לבד בחולות  שחגית. והראו לי איך לטפל בתינוקת

בור : "והיא ענתה" ?חגית מה את עושה"בשיכון ותיקים שאלתי אותה 
  ". עמוק

  .עברנו דירה. נולדה לאה
בנייה הסתיימה וכשה. בנו קומה שלישית. הבניין היה עוד בבנייה

הבת של הקבלן שבנה את הבניין , נכנסה לגור בדירה מעלינו מירה
  . היא הייתה אחות במקצועה. ובעלה
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  .פנחס קיבל להקים בית ספר תיכון דתי וניהל אותו
חיפשה דרכים לעשות , כמעט מיד אחרי שנכנסה לגור מעלינו, מירה

הפריעה עם . להפריע לנו לגור בבית, שלא יהיה לנו טוב, לנו צרות
בקיצור . הכביסה שלה תמיד טפטפה. הכביסה מעל הכביסה שלי

היא ניסתה לקחת . חזקות, היו מריבות תמידיות בינינו. להרגיז אותי
שהן היו  הבנים שלה רבו עם הבנות שלי. לצידה את שאר השכנים

  .למטה בחצר
  .קראתי לה גורילה

  . רה גורילהאחת אמ, שתי בנות שרבו. גורילה שמעתי באונגוואר
במכולת עבדו דלוגין . מתחת הבניין הייתה חנות מכולת של דלוגין

את . דלוגין לקח את הלחם וחתך באמצע. פעם נתנו חצי לחם. ואשתו
היה לי קרוב וטוב לקנות . הקמח דלוגין שם בשקית נייר חומה ושקל

  . הם היו חברים–אצלם 
.  רבה גם איתםשגורילה שמה לב וראתה שאני והדלוגינים בסדר היא

היא אף פעם לא נכנסה לקנות שם וגם לא שלחה את הבנים שלה או 
  .היא רבה איתם, את בעלה לקנות אצלם

קראו לה , הייתה אישה שהיה לה בית פרטי לא רחוק מהבניין שלנו
היא הייתה , היא שמעה וראתה את גורילה מתנהגת. גברת כרוסט

באה למכלת של דלוגין היא . לא דיברה עם גורילה אף פעם, ידיצל
  .שנפגשנו היינו ידידות.  כמעט כל יום

, הבעל, נתן ליכטינגשטיין. בדלת לידנו גרה משפחת ליכטינגשטיין
על מקל מטאטא , הדגל ביום העצמאות ישרהראה לי איך לתלות את 

  ".שהדגל יהיה גאה"
  . היה לי ניתוח קיסרי. נועה, נולדה לי בת שלישית
יום שישי אחד ". אוי קלט"ה את העיתון ההונגרי כל יום שישי פנחס קנ

בעמוד ". תראי מה כתוב"נתן לי ואמר " אוי קלט "-פנחס הביא את ה
אני מחפשת את יולנה שיוביץ "הראשון של העיתון הייתה מודעה 

אני יולנה : "פר טלפון שהיה במודעה ואמרתיצלצלתי למס". מאונגוואר
אני דודה : " של הטלפון אמרההאישה מהצד השני". שיוביץ מאונגוואר

  ". עליתי לארץ ישראל. הלן
היא אמרה לי שהיא פגשה . דודה הלן באה. הזמנתי אותה לביתינו

יש . שאשתו לא חזרה מהמחנה עבודה, בעיר שלה יהודי ניצול שואה
. כולם עלו לארץ ישראל. והם התחתנו, לו שתי בנות שניצלו מהשואה

הייתי , תי לה שהיה לי ניתוחהראתי לה את נועה התינוקת ואמר
  . בסכנה וניצלתי

  ".ידךאמא שלך הייתה ל: "אמרה בהונגריתדודה הלן שמעה ו
  .דודה הלן ובעלה קנו דירה בשכונה החרדית קריית צאנז בנתניה
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אמרתי ". מדאם"גברת דלוגין קראה לי , שנכנסתי למכולת של דלוגין
גברת יש : " אמרהין דלוג'גב". תגידי גברת, ראי לי מדאםאל תק: "לה

  ". את מדאם,הרבה
. הכביסה של הגורילה טפטפה. היה יום שמש קיץ במרפסת

ראתה אותי , גורילה הייתה גם היא במרפסת, הסתכלתי למעלה
" או רומיאו: "אמרתי לה!" יפיפייה"מסתכלת למעלה ואמרה לי 

  . )מרומיאו ויוליה(
רילה הביציה היום גו, או גורילה: "הכנתי לנועה בבוקר ביציה ואמרתי

: הכנתי לנועה גם מרק עם חתיכות בשר וירקות קראתי לו!". הצליחה
  ).ורצי'לגורילה קראתי לפעמים ג" (אם'אם ג'מרק ג"

דיברנו ואמרתי שאני מחפשת . הייתה לי ידידה קראו לה גברת קסנר
' גב. לקנות דירה חדשה ועד עכשיו לא מצאתי משהו שיתאים לנו

קנו את הדירה : ועוד אמרה לי. תה דירה חדשהקסנר אמרה שהיא קנ
אני ". אני רוצה שאת תהיי השכנה מעליי. מעליי ולא רוצים לגור בה

  .  קנינו אותה, הדירה מאוד מצאה חן בעינינו, ובעלי הלכנו לראות
  .עברנו דירה

  .גורילה עמדה במרפסת מופתעת שאנחנו עוזבים
  ".זכר"לדירה הישנה שלנו קראתי 

  .חגית ובעלה היו בעבודה ואנחנו טיפלנו בהם. נכדיםנולדו לנו 
  .לחגית נולדה בת. היא ובעלה גרים בתל אביב. נועה התחתנה שנייה

  . פנחס נפטר1985בספטמבר 
הנכדים , בעלה היה בעבודה, הלכה לעבודה, חגית הייתה מורה

  .והנכדה היו בהשגחתי כל יום
  .נולדו עוד נכדים ונכדות
, סבתא: "שהוא הלך הביתה הוא אמר,  חולההבן של חגית בא אליי

  ".יך נכנסים חולים ויוצאים בריאיםיאל
ניצחת , סבתא: " בשואהי לו עליסיפרתי אמר לי אחרי שהבן של נועה
  ".את הנאצים

  .  בתאונת דרכים ליד הקיבוץ2001מורדי ואשתו אדית נהרגו בדצמבר 
  . אחרי ניתוח2003בצלאל נפטר באוגוסט 

  ".לניאדו" הייתי ב17.1.05 -ב. עיה עם הרגלייםהתחילה אצלי ב
ליד בית " בית אברהם" נכנסתי לבית אבות סיעודי 2005בסוף ינואר 

  .בסמוך למקום שהיה הבית עולים, בנתניה" לניאדו"חולים 
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  : חגית אומרת
  .שסבתא חווה שמה בעוגיות זהב

  .שסבא שמואל זרק כסף להביא מים רק בתחנה ליד אושוויץ
  
  
  
  

  הסיפור נכתב על ידי לאה בלקני

  2012אוקטובר , נתניה

  

 19



  :הוספות
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לאה , )מחבקת את אמא(עם הילדות חגית יהודית בלקני : מעלהל
והבעל פנחס) הקטנה(ונועה 

 21



  

  בנתניה" בית אברהם"בבית אבות : מימין

   הבת נועהעם: משמאל
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