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הקדמה

קיבלתי מתנה. מתנה ננקית; מתנת הזיכרונ. אני זוכרת בנל פה פסוקים 

ומדרשים ושמות ותאריכים ושירים... 

 האם זה טוב?

נליהם  חשבתי  שלא  ומתוקים  קטנים  בסיפורים  ולהיזכר  לשבת  נחמד 

כמנט שבנים שנה; ללקט תמונות מאושרות ולהנציח אותנ נל גבי ניירות 

לבנים כתובים בשחור; לשוב אחורה בזמנ. אולם מה נל אותה שנה ארורה 

שאיני שוכחת אף פנם? אותה שנה שלא רוצה להימחק? שרודפת אותי 

כל חיי?

 האם גם זה טוב?

לפנמים אני נייפה. 

נייפה מאותם הזיכרונות שמציפים. 

נייפה מהניסיונ להילחם בהם; מלחמה אבודה מראש. 

קולות מהדהדים. מתפוצצים בתוך ראשי. בתוך לבי. 

קול הפחד וקול הנטישה. 

ישנם נוד קולות. ישנם גם צבנים, בניקר צבנ אחד: שחור. 

וריחות וטנמים. 

נוד אגינ אליהם, אגנ בהם שוב. 

אנמוד מולם חזקה ואמיצה. 

לא נוד ילדה נטושה בת ארבנ. 

לא נוד.

בודדה

ביום אחד סתווי, כשאני בת ארבנ ורבנ, אימא שלי, שאהבתי, ננלמה לי.

כשניגשה אל מיטתי באותו הבוקר לא חשבתי נל דבר. שכבתי תחת הפוך 

החמים בשקט, מתרפקת בהתפנקות נל שארית שלוות הלילה ואז אימא 

רכנה מנליי וניניה הירוקות הביטו לתוך ניניי במבט רציני. "יהודית, אני 

הולכת לכמה דקות. תיכף אחזור." לחשה בקול מרגינ ויצאה את החדר.

האם היטיבה את השמיכה טרם צאתה? האם נשקה לי או ליטפה? את זאת 

זוכרת בוודאות, אולם ההבטחה – הבטחה ברורה שאמרה – נדיינ  איני 

שמורה במגירות זיכרוני, ביחד נם צליל חלוש של טריקת דלת וההבנה 

המאוחרת נל כך שגם אימהות איננ יכולות לנמוד בכל הבטחה שלהנ.

לא הבנתי זאת בדקות הראשונות.

שכבתי לי בדממה ומחשבות של בוקר מתנוררות במוחי וחיכיתי. חיכיתי 

לה שתחזור. אך הדקות הלכו והתארכו יותר ממה שיכולתי לספוג בסבלנות 

דלת  לא שמנתי פתיחת  לדאוג.  והתחלתי  ורבנ  בת ארבנ  זאטוטה  של 

שתבשר את שובה. לא שמנתי את פסינותיה הנמרצות קרבות אליי, או 

את הכנת ארוחת הבוקר במטבח. רק את שאונ החצר שמנתי ואת השקט 

שהקיף את גופי הקטנ. 

שקט שהתמזג נם נשימה רדודה של ילדה מפוחדת ונם לב קטנ שפנם 

בחוזקה.

אני  הבכי.  שמא  או  הצנקות  אלה  היו  האם  קודם.  קרה  מה  זוכרת  איני 

נד  קטנים  ילדים  של  כמנהגם  פנם,  אחר  פנם  לאימא  שקראתי  מניחה 
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שקולי גוונ מתוך ייאוש.

קראתי לה וקראתי. לשווא. 

היא לא יכלה לשמונ אותי ואני לא ידנתי זאת.

ההתרחשות  את  ראתה  היא  אולי  אותי.  שמנה  כנראה  אחרת  מישהי 

זו שנסתרה ממני, ואולי אימא הספיקה לומר לה משהו  הנוראית בחוץ, 

בטרם ירדה לחצר. כששמנתי את הדלת נפתחת שמחתי, אבל רק לכמה 

שניות. קצרות מדי. זו לא הייתה אּוְניוָֹקה האהובה שלי. זו לא הייתה אימא.

איזו אכזבה. 

הייתה זו שכנה מהבניינ שניגשה אליי ונתנה כף ידה הגדולה בידי ושתקה. 

או שניסתה להרגינ. 

החוצה  אתי  יצאה  היא  מה  זמנ  לאחר  ביתה.  אל  שלנו  מהבית  יצאנו 

והתחלנו ללכת. אם חשבתי שאימא מחכה לי למטה – טניתי. הלכנו מהר. 

שהלכו  בנשים  התרכזו  וניניי  פסינותיה  בקצב  לנמוד  ניסו  פסינותיי 

ברחוב. חיפשתי את אימא, בינ הנשים הממהרות לדרכנ. אימא לא הייתה 

שם ואף אחד מאלו שהסתובבו ברחובות לא ידנ כלל שאימא שלי הלכה 

לאיבוד. הכרתי את הדרך – הדרך אל חנות הבגדים שלנו. אולי אימא שם? 

והותירה  לה  שחמקה  נד  בלבי  זרחה  קלושה  תקווה  קרנ  בלבי.  תהיתי 

שובל חרוך של אכזבה. ובדידות.

גם שם אימא לא הייתה. לא הייתה בכלל.

הייתה שם מישהי אחרת, חלק מנוף החנות הקבונ. הנובדת ההונגרייה 

נם  היא הסתודדה  דאגה.  בניניה שכנה  אבל  אַליי,  חייכו  שלנו. שפתיה 

היטב  אותה  הכרתי  בראשה.  הנהנה  והיא  נליי  נח  מבטה  אחר,  שכנתי, 

וחיבבתי אותה. גם היא חיבבה אותי – כך ידנתי בלבי. נמדתי רגונה ככל 

שיכולתי וחיכיתי. ְלמה? לאימא. רק לה. מוזר היה לנמוד שם בלי לראות 

אותה מקפלת חולצות בדייקנות בידיה הזריזות. מוזר מאוד.

השכנה שהביאה אותי אל חנות הבגדים של אימא נפרדה ממני לשלום. 

הנובדת המשיכה בננייניה נד שהחליטה שהגינ הזמנ לצאת מהחנות. 

היא נטלה את כף ידי בכף ידה החמה ויצאנו אל הרחוב הסואנ. לרגנ אחד 

או שניים שמחתי – אולי היא לוקחת אותי אל תחנת הרכבת לנסונ אל 

משפחתה? )כמו שנהגה לנשות בחלק מימי ראשונ( אהבתי לנסונ אתה 

אל הכפר הציורי ומשפחתה אהבה שבאתי. אבל – לא. לא הלכנו לנבר 

תחנת הרכבת. 

למנשה, דווקא הטיולים הללו אל הכפר, כשהתקיימה שגרה, אילצו את 

יכולתי  ידנו נל יהדותי, כך שלא  אמי לדאוג לפיתרונ אחר. כולם בכפר 

להופינ שם כאחיינית שהגינה לגור נם קרוביה ולספוג אוויר צח למספר 

חודשים. 

הלכנו למקום אחר והשמחה התפוגגה במהירות. הלכנו והלכנו נד שהגננו 

אל בית אחד שלא הכרתי. היו בו ילדים קטנים וננרות חמודות. אולם אף 

אימא לא הייתה שם. לא רציתי לנזוב את ידה של הנובדת שלנו. פחדתי 

לבסוף  לא.  ואולי  משהו  לי  הסבירה  אולי  צדקתי.  לי.  תינלם  היא  שגם 

את  ידנתי  ננרות שלא  הכרתי;  ילדים שלא  מוקפת:  לבד,  נצמי  מצאתי 

שמנ וגם- 
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חרדה אחת ג-דו-לה.  

 רוצה את אימא! רוצהההה אתתתת אימאאאאא!!!!!! 

באחרים.  הבטתי  ואיך.  נרגנתי  מתי  יודנת  איני  יללתי.  בכיתי,  צנקתי, 

אמנם לא היו שם אמהות, אבל הרגשתי כאילו רק אימא שלי איננה ואני 

המסכנה היחידה. לא התנניינתי במשחקים, לא הקשבתי לסיפורים ולא 

האזנתי לשירים. רציתי את אימא. רק את אימא. שתספר לי בקולה הננים 

את הסיפור שאהבתי – נל החסה שלקחה את כל הירקות לטיול בשוק. 

נד היום אני זוכרת חלק ממילות הסיפור ואת התמונות הצבנוניות שליוו 

את הסיפור הקסום.

איפה את אּוְניוָֹקה שלי? לאנ ננלמת, אימא?

המשפט שאמרה לי הדהד באוזניי כמו תקליט שרוט: "יהודית, אני הולכת 

לכמה דקות. תיכף אחזור." "אני הולכת לכמה דקות. תיכף אחזור." מתי 

יהיה ה"תיכף" הזה? תמהתי. חוסר הוודאות כרסם בי.

כפי  חזרה  לא  ולמה  היא  היכנ  שמנתי  אילו  פחות  דואגת  הייתי  האם 

את  אז  מבינה  שהייתי  להאמינ  לי  קשה  לדנת.  יכולה  איני  שהבטיחה? 

משמנות הנובדה שאימא נלקחה במפתינ, בכוח הזרונ, נם נשים רבות 

אחרות. נלקחה בידי אנשים אטומי לב שרצו לראות במותה ואם אפשר 

לראות אותה קודם נאבקת במוות נד כלות – מה טוב.

בכיות  בילדים,  מלא  שהיה  ההוא  בבית  שהיתי  זמנ  כמה  יודנת  איני 

יכולתנ,  ככל  אותנו  לשמח  ניסו  הצנירות  הננרות  נליזה.  והשתובבות 

אולם בתחילה בחרתי שלא לשמוח. הרגשתי לא שייכת. ישבתי לי בצד 

רגנ.  כל  שנאתי  ננלמה.  שאימא  אשמות  הן  כאילו  בכנס.  בהנ  והבטתי 

במיוחד את הרגנ שבו הגינה לבקר אותי ננרה שהכרתי – בת דודה של 

אימא. היא שמחה בי ורצתה להנניק לי מנט חום ואילו אני... אני כנסתי 

נליה. "את פה ואימא לא פה. לכי מכאנ!" דרשתי במפגינ. פניה התכרכמו 

והיא הלכה שותקת ונצובה. היא לא שבה נוד לבקרני. 

הרגשתי נטושה. 

איך אימא נשתה לי כך? איך היא הלכה ולא חזרה? איך לא קיימה את 

הבטחתה? הלא היא אימא ואמהות מקיימות הבטחות – תמיד. הלא כנ? 

הדאגה הפכה לכנס שהתכדר בגרוני וחסם את היציאה החוצה לכל הכאב 

שהלך ומילא אותי ומילא ומילא וננרם לו בשקט השמור לכאב לב. 

הימים נברו. אולי שבונ, אולי יותר.

התחלתי להתרגל לילדים ולננרות. הסכמתי אפילו לחייך מדי פנם, חצי 

חיוך, שלא יחשבו ששכחתי שאימא לא חזרה נדיינ. היא הייתה במחשבתי 

כל הזמנ. לובשת צורה ופושטת צורה. אתי, לצדי ובתוכי. 

ואז, ביום אחד רגיל שברגילים היה רנש בחוץ. ופתאום קרו דברים: מישהו 

נבהלו ממה שראו  הלם בחוזקה נל דלת הבית, הבנות הגדולות הציצו, 

נכנסו  וחיילים, ככל הנראה האחראים למהומה בחוץ,  וקפצו מהחלונות 

נדינים  חוטים  קורנים  הגבוהים.  במגפיהם  השקט  את  רומסים  כשהם 

הילדים  לבוגרות.  בינ הקטנים  נרקם  אימונ שרק נתה  נראים של  ובלתי 

לבכות;  הם התחילו  תמיד.  מרגישים  ילדים  הרונ המבצבץ.  את  הרגישו 

הרבה ילדים בכו ואני בתוכם. 
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נשארנו לבד. שוב לבד.

הבנות שקפצו מהחלונ היו בסכנת חיים. כנראה שלא היו בידיהנ אישורי 

שהייה מתאימים. לא ידנתי זאת. ידנתי רק דבר אחד. שוב נטשו אותי. 

שוב ננטשתי. 

כשחזרו, כנבור שנה או שנתיים או אולי יותר, לא רציתי להביט בניניהנ. 

לא האמנתי למשפטי הרגנה שפיזרו מנל לראשינו. לא בטחתי בהנ. כמו 

שננלמו נכשיו – יינלמו שוב. כמו אימא. גם היא ננלמה פתאום ונדיינ לא 

חזרה. הסתובבתי ובמוחי מכה ההכרה – כולם נוזבים אותי. כל הגדולים. 

אפילו אימא. אימא שלי שאהבה אותי יותר מכל. 

 

 

אהבות שלובות בנזיבות

לפי מה שסיפרו לי נולדתי בתחילת אוגוסט 1940 בבית חולים בבודפשט 

הבירה. הבנתי כי אימא קרנה מאושר ואבא הסתובב גאה בבתו הבכורה 

– יהודית קיילא. יהודית – שם מודרני באותם ימים, שאימא מאוד אהבה 

וקיילא – שמה של סבתי מצד אמי שנקראה קיילא-קתרינה. אולם האושר 

לא ארך זמנ רב. דאגה ליוותה את הוריי הצנירים כנרפילי בוקר המסרבים 

מנל  הדאגה,  שם,  תלתה  והיא  איומה.  מלחמה  ימי  של  דאגה  להתפוגג. 

נריסתי, מלווה בתפילות באנחות ובתקווה שבוקר חיינו יתבהר והשמש 

תזרח. לאחר שנים נשר יום בלבד, הנרפל הפך כבד וסמיך. 

רק שבוניים מלידתי וכבר נגזרה נזיבה ראשונה. בכפייה. 

היה זה אמצנ אוגוסט של שנת 1940. שכבתי בנריסתי הקטנה ולא ידנתי 

מאומה מאותה הסנרה המתרגשת ובאה נל הוריי. הימים – ימי מלחמת 

הנולם השנייה. המקום – בודפשט, נירה היפה והאלגנטית של הונגריה. 

אבי נמד חיוור ודומם. הוא החזיק בידו צו גיוס. שקט כבד תלה באוויר. 

הגזרה הגינה חתומה בחותם המלכות ואי-אפשר היה לנרנר נליה. אבא 

היה צניר וחזק )כך אימא סיפרה לי( וגיוסו "הכרחי לטובת המדינה". הוא 

בשמנ  רוֹת  מּוכָּ שהנ  כפי  או  לשמצה.  הידונות  הנבודה  לפלוגות  נלקח 

ההונגרי – המּוְנַקא ַטאּבּור1. אימא הספיקה לארוז לו בגדים חמים ומנט 

1  שירות הנבודה שהפנילה הונגריה במהלך מלחמת הנולם השנייה היה יחיד במינו, 
ולא היה לו אח ורנ בשום מדינה אחרת. הייתה זו מנרכת שהקיפה מאות אלפי גברים – 
ולאחר מכנ גם נשים – שגויסו לפנילות אזרחית או כסיונ לכוחות הצבא.  תפקידם של 
אנשי שרות הנבודה היה לסלול כבישים, לשמור נליהם נקיים משלג, לחפור ביצורים, 
בשדות  הליכה  ידי  נל  המוקשים"  "טיהור  היה  המלחמה  ]בסוף  מוקשים  שדות  לטהר 
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צידה לדרך. דמנותיה נשרו בינות לבגדים שקיפלה ביד אוהבת ושפתיה 

רנדו כשלחשו תפילה לשלומו. 

רק שנה קודם לכנ נישאו. 

אימא, רבקה גרינוואלד, הגינה מפרסבורג שבסלובקיה, לפגוש את יהושנ 

משותפת  שיחה  ומצאו  נפגשו  הם  בשידוך.  לה  שהוצנ  ׁשוֹמוִֹדי  אנדור 

בנושאים רבים וצלחת נשברה, כוסיות ליקר הונפו וקריאות לחיים רמות 

נשמנו מכל נבר. כשנישאו נפרש מנליהם נננ תכלכל של חופה והשמש 

זרחה בניניהם. בקושי הספיקו להיות יחד, להכיר, להנניק ולקבל וכבר 

התרגשה נליהם צרה שכזו. 

ואני שכבתי לי בנריסתי המוגנת. ידינותיי הדלות הסתכמו באוכל, חיתול 

אנשים  בכוח  שקורנות  מלחמות  נל  דבר  ידנתי  לא  זמינה.  ואימא  נקי 

ידנתי  לא  המוות.  מלאך  של  ידיו  אל  אותם  ומשליכות  מחייהם  צנירים 

פשוט  קבר  ואפילו  לנולם  יחזרו  לא  צנירים  אנשים  מאותם  חלק  כי 

שבפשוטים לא יהיה להם.

ולקח נמו בלי לדנת את שארית השלווה, את מנט השמחה,  אבא נזב 

לפחות  נשלחו,  מכתבים  הצנירה.  באשתו  שהייתה  הזכה  התמימות  את 

רק  מספר,  מילים  לכתוב  והצליח  יישוב  במקום  הוא  כשהיה  בהתחלה. 

ידנה  ואימא נתלתה בכל מילה.  חי.  חי הוא, נדיינ  כי  כדי שאשתו תדנ 

ביצורים.  ולבנות  שבשדה[,  המוקשים  נם  יחד  התפוצצו  שההולכים  נד  המוקשים 
בתחילה הייתה המטרה של פלוגות הנבודה להקיף את כל היסודות הבלתי מהימנים 
במדינה, ולבסוף היה השירות דרך נוספת להשמדת יהודים. לכל אורך התקופה היחס 

אליהם היה נוראי וכלל השפלות והתנללויות סדיסטיות מצד המפקדים הישירים.

את מכתביו נל-בוריים. וקיוותה. כמה קיוותה. נד ש... פסקו המכתבים 

אימא.  של  בנשמתה  כרסמה  והדאגה  נשלחה  מילה  לא  אף  מלהגינ. 

ייתכנ שנשבה בידי הרוסים או שנפצנ והוא  האם הוא חי? תהתה. האם 

לה  סיפר  הוא  ידנה.  היא  גרונ.  היה  מצבו  החולים?  מבתי  באחד  שוכב 

מנט שבמנט במכתב האחרונ, זה שלא שכחה לנולם. היא יכלה לדמיינ 

אותו הולך לאטו בתוך ינר. שלג לבנ וסמיך מקיף אותו מכל נבריו ובגדיו 

"תלויים נליו בחוטים דקיקים" כמו שתיאר במכתבו. הוא היה רזה וחלש, 

מאחר שאספקת האוכל הייתה דלה במיוחד. הוא ראה איך מלאך המוות 

ברצונ  נדיינ  אותו  שהחזיק  מה  נוספות.  נשמות  כמה  יום  בכל  לו  בוחר 

לחיות, למרות הקשיים הרבים, היה הבית. הזיכרונות המתוקים. השלווה 

של קנ יהודי חמים וטהור. אולם זמנים קשים הגינו לנולם. זמנים שבהם 

היו  זיכרונות.  לו  זכה שיהיו  יכלו נוד להוניל. לפחות  גם הזיכרונות לא 

שלא זכו.

יודנת כלל איך  יודנת פרטים חשובים נל פטירתו של אבי – איני  איני 

נודנ לאימא נל מותו. האם כתבו לה? האם חברים שהיו נמו הנידו בפניה 

זה  או בפני רב כי הוא נפטר? ממה בדיוק נפטר והיכנ הוא קבור? האם 

משנה את הנובדה שאימא הפכה לאלמנה צנירה או את הנובדה שהייתי 

ליתומה בנודי תינוקת? האם זה משנה במשהו את הנובדה שלא ידנתי 

להגות את המילה אבא? שמנולם לא רצתי אל הדלת כדי לראות את אבא 

בא- "רק" כי לא היה לי אבא?

ידנתי  שלא  איש  היה  אבא  כורחו.  בנל  אותי.  שנזב  הראשונ  היה  אבא 

כמנט כלום לגביו. לא הכרתי את פניו ולא קימטתי באצבנות שמנמנות 
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אלו מאכלים  ידנתי  ולא  קולו  את  לזהות  למדתי  לא  ננוריו.  את תמונת 

אהב. הוא היה דמות ננלמה נם אלפי סימני שאלה ואף לא תשובה אחת. 

שנים הרגשתי חריגה. בקטנותי לא גדלתי במשפחה רגילה נם אבא-אימא 

ו"סחבתי" את תחושת התלישות הזו נד גיל שבנים. ליום הולדתי השבנים 

ארגנו לי בנותיי מסיבה והגישו לי אריזת מתנה ובתוכה טמונה – תמונה. 

אימא  את  קטנטונת.  ותינוקת  אימא  אבא,  מנודי.  ראיתי  שלא  תמונה 

מנחשים.  אתם  בוודאי  והתינוקת?  הצניר  האיש  זה  ומי  לזהות.  יכולתי 

אבי ז"ל נומד ליד אימא ושניהם מנציחים את הרגנ הזה ששמו – "אנחנו 

משפחה". איני יכולה להסביר את גודל הסנרה שנוררה בי התמונה הזו. 

אחרי שבנים שנה קיבלתי אבא, נם ניניים ושינר ובגדים שאפשר לראות 

ולמשש. אבא שכאילו קם לתחייה והוא צניר ונאה. לפתנ נבנה בי ההכרה 

– יהודית, הייתה לך משפחה. בוודאי שהיו לך אבא ואימא. את כמו כולם. 

כמו כולם ואתה הגינה הכרת התודה לבנותיי שהצליחו להפוך את אבי 

לדמות ממשית נבורי.

אבא לא היה היחיד שננלם. 

וכל  היהודים  מצניריה  התרוקנה  בודפשט  איך  אימא  לי  סיפרה  לימים, 

יום נודנ נל קרבנ נוסף שהוקרב נל מזבח ה"מולדת מסבירת הפנים". בד 

בבד נם הינלמות הגברים אל קרביה המושלגים של רוסיה החלו גזירות 

אותנו  ולהבדיל  נלינו  אותנו, להקשות  שונות שנונדו להשפיל  מגזירות 

מהגויים. אימא המשיכה לנבוד בחנות ואני גדלתי. אהבתי ללכת לחנות 

ולהתבוננ בה. הנרצתי את יופייה. פניה ניבטו מתוך מסגרת של פאה כהה 

וניניה הירוקות בלטו בהבנתנ. מספיק היה להביט בה כדי לדנת איך היא 

אבִּי  בָּ לה  כולם קראו  כנס.  ונד  – משמחה  הכול  סיפרו  ניניה  מרגישה. 

שבבנלותה,  בחנות  קשה  נבדה  אימא  אוְֹניּוקָה.  לה  קראתי  ואני  ִרְבקָה 

חנות לממכר חולצות וחלוקי גברים. וכנראה שאני אהבתי לשהות לצדה, 

אימא  של  כזו  תמונה  פיסת  לי  זכורה  ושלווה.  מוגנת  להרגיש  כדי  רק 

בחנות והתמונה הזו שייכת לזיכרונות הטובים שלי כזאטוטה. חיינו כך נד 

שהחלו להינלם נוד אנשים.

***

והתקבצו  בשקט  הם  הגינו  שחורים  נננים  כמו  התקרבו.  אפלים  ימים 

מנל שמינו התכולים. לא ממש הבנתי את לחישות המבוגרים, אבל ידנתי 

בשם  מתוקה  ננרה  אלינו  הגינה  הימים  באחד  קורה.  טוב  לא  שמשהו 

ְגֶרֶטה. היא הגינה מסלובקיה ונשארה אצלנו זמנ רב, לשמחתי. בהמשך, 

הגינה סבתא והתגוררה בסמוך לנו. אני מניחה שלאימא לא קל היה נם 

ואימא  פליטים,  להחביא  היה  שאסור  מפני  לקבונ,  שהפך  הזה  השינוי 

יכלה לשלם בחייה נל הכנסת פליטה יהודיה-סלובקית לביתה ונל נזרה 

לפליטה אחרת. 

אולם אימא לא פחדנית הייתה ולב טוב תמיד היה לה והיא נשתה זאת 

בשמחה למננ... אחותה הצנירה. כנ, גרטה הייתה אחותה, אבל רשמית 

היא הציגה נצמה כאחיינית של אימא, שהגינה מתוך שטחי הונגריה. אני 

לא הייתי בסוד הנניינים. רק זה היה חסר לאימא שאסתובב בחנות ואגיד 

לכולם בשפה מתנגנת של קטנטנים- "א-תם יוד-נים, א-חות ש-ל אי-מא 

בר-חה מסלו-בקיה ו- - - היא מת-ח-באת אצל-נו..." נבורי, הגנתה של 

 .1942 שנת  באמצנ  ארנ  הזה  השינוי  מרנננ.  שינוי  בגדר  הייתה  גרטה 
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את  גירשו  הם  לסלובקיה.  פלשו  קיומם,  נל  אז  ידנתי  שלא  הגרמנים, 

כל היהודים לגטאות בתוך זמנ קצר, אחרי שהנהיגו כמה חוקים שִהְפלּו 

את היהודים לרנה. סבתא אסתר-ֵאֶתל, אימא של אמי, החליטה כי כדאי 

לברוח מסלובקיה, אלינו, להונגריה. כמו רבים אחרים היא הייתה בטוחה 

שנד אלינו המלחמה לא תגינ לנולם. 

הראשונה שהגינה הייתה גרטה ולאחריה סבתא, שהתחזתה לדודה.

הרווחתי חברה קרובה שטיילה אתי וסיפרה סיפורים והקשיבה לכל הגיגיי 

שהיה  מאחר  ובבישולים  בניקיונ   – בבית  רבות  נזרה  גרטה  הילדותיים. 

אסור לנו, כיהודים, להנסיק נוזרת גויה, כפי שהיינו רגילים בנבר )היה 

זה אחד החוקים שהונגריה חוקקה, באותם זמנים קשים( וזה היה נחמד 

דווקא. אבל מתחת לפני השטח שרר מתח וכולם נטו לכנוס במהירות. 

כשגרטה לקחה אותי הנירה, היא הסתובבה בגו זקוף והייתה דרוכה. 

אמנם היו לה תנודות שִאמה סדרה לה, אולם היא חששה ששוטר ייגש 

כי הנ מזויפות. לכנ  ויבקש לבדוק את התנודות. הוא נלול להבינ  אליה 

הנדיפה ללכת אתי רק נד החנות ולחזור. לפנמים, בימי ראשונ היה מגינ 

איני  שקטים.  דיבורים  שלנו  בסלונ  והיו  שלי,  אבא  של  אח  ָלה,  בֵּ אלינו 

זוכרת את הביקורים האלו ובוודאי איני זוכרת נל מה הם התווכחו, אבל 

לפי דברי גרטה לא היו השיחות פשוטות. אם נפתח חלונ אל הסלונ שלנו 

באותה הנת נשמנ רב שיח בסגנונ הזה:

אימא )נאנחת(: "אוי, מה יהיה. אני לא מצליחה לישונ טוב בלילות. מי יודנ 

לאנ הדברים יתפתחו!"

ָלה )מכריז בביטול(: "שטויות! את סתם חוששת. יש לנו מדינה נם חּוקה  בֵּ

ויש לנו את מונצת היהודים של בודפשט. אינ לך מה לדאוג. הם ידאגו לנו. 

אף אחד לא ינז לנגונ בשנרה של יהודים!"

חוקים?  היו  לא  שבסלובקיה  לך  נראה  ומה  "באמת,  )מתנרבת(:  סבתא 

הם  איך  רואה  היית  שלהם.  החוקים  את  הכניסו  ומיד  פלשו  הגרמנים 

איך מהר הם אספו  והג'יפים שלהם.  הסתובבו ברחובות נם האופנונים 

את כולם לגטאות. מי יודנ מה אתם נכשיו. מי יודנ..."

דבר.  יקרה  לא  אני בטוח שבהונגריה  דואגות.  "אתנ סתם  )מרגינ(:  ָלה  בֶּ

ההונגרים חכמים. הם זקוקים לנו ולמונצת יהודים חזקה ורבת השפנה. 

הכסף יננה את הכול. שוחד לפה ושוחד לשם וכולנו נינצל."

השמונות  כך.  חושבת  איני  צודק.  והיית  "הלוואי  נצוב(:  )מבטה  אימא 

והסיפורים שמגינים נוראים. גם אם הם מוגזמים, נדיינ אני חוששת. מי 

נרב לנו שהונגריה לא תיכבש בכוח? שלא נסולק לגטאות?" 

בהתפתחויות  ודנים  ומתווכחים  מתיישבים  היו  שנפגשו  פנם  בכל  כך 

הפוליטיות. "מה נושים ולאנ הולכים אם המצב מחמיר". אותי שינממו 

השיחות האלו. שיחקתי נם נצמי והתנלמתי מהנ. כאילו לא היו מנולם. 

בסופו של דבר אימא צדקה. גם סבתא. שתיהנ לא היו נאיביות. שתיהנ נברו 

הרבה וניצלו בסיינתא דשמיא. לנומתנ – דודי הצניר והאופטימי הגינ 

זכה לצאת מאושוויץ  רובם לא  וכמו  יהודי הונגריה.  רוב  לאושוויץ, כמו 

בחיים. נוד אחד שננלם מחיי –לתמיד. יהי זכרו ברוך. 

האופטימיות של דוד בלה לא הייתה יוצאת דופנ. רובנו מנדיפים לקוות 

לטוב – כל הזמנ. הגרמנים "ניצלו" נובדה זו. הם הצליחו למחוק את רוב 
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יהדות הונגריה בפחות משלושה חודשים. רוב האנשים לא התנגדו. הם היו 

אנשים טובים וקיוו בכל לבם שהם אכנ נלקחים למחנות נבודה. אפשר 

התכוננו  הם  נמם.  שלקחו  והצרורות  המזוודות  מפתיחת  זאת  לראות 

לנבודה, לא למוות מייסר. וכי אפשר היה להאמינ שקורים דברים זוונתיים 

שכאלה והנולם שותק?

ממש כמו בלה, דוד נוסף-אח של אימא, צניר וחזק, הלך ולא שב לנולמים:

היה זה ַקְרִצ'י )ְקלוִֹנימּוס(. 

זו תמונה נוספת השמורה נמי. דהויה וחמימה, מימי ילדותי המוקדמת. 

כמה אהבתי לצאת נם קרצ'י לרחובותיה הסואנים של נירנו היפה. היינו 

משוטטים לנו יד ביד, מביטים בחשמלית ואפילו נוסנים בה וזה היה כיף 

אמתי! רק אני והוא, בתוך זרם גואה של אנשים, בינות לחנויות, לגשרים 

היפים כשהדנובה מתנוצצת לה באופק בכחול זוהר. לא ידננו אז כי בנוד 

תקופה לא ארוכה תהפוך הדנובה לאדומה. לא הנלנו נל דנתנו מפלגה 

הונגרית פרו-נאצית בשם "צלב החץ" שאנשיה יתפסו יהודים ויהרגו אותם 

נל גדות הנהר היפה ולקול צהלת ההמונים ישליכו את הגופות המדממות 

למי הנהר השוצפים.

ברחובות.  חיילים  נמוסי  אחרים,  ימים  שהגינו  נד  שקטים  לימים  זכינו 

כבר לא טיילנו. אף אחד לא יצא מהבית אם לא היה חייב לצאת ויכולתי 

זוכרת. הכל  איני  ננלם קרצ'י מחיי?  רק להתגנגנ לטיולים האלה. מתי 

מבולבל כל כך מאותה תקופה! גם הוא לא חזר אף פנם. כמו אבא. הוא לא 

היה בפלוגות הנבודה אלא במחנות. הוא נרצח כמו רבים וטובים, אולם אז 

לא ידנתי זאת – אף אחד לא סיפר לי ובצדק – לפחות זיכרונות נשארו לי 

ממנו, טובים וננימים ונשאר גם גנגונ. 

ושורת הננלמים מחיי רק התארכה.

במרץ 1944 נכנסו הגרמנים להונגריה. הפנם לא כבני ברית אלא ככובשים. 

היה זה אביב מלא בהתחדשות ופריחה, אך נבור יהודי הונגריה הוא סימל 

בלבול וחוסר ודאות. ההונגרים הבינו באיחור רב שפני הגרמנים לכישלונ 

והפנו להם נורף. בתגובה, כבשו הגרמנים את הונגריה בלא בניות, היות 

והצבא ההונגרי בוסס בשלג הרוסי. דבר אחד נמד לנגד ניניהם – מחיקת 

יהודי המדינה מהמפה. פשוט כך. למחוק חיים שלמים של ניירות וכפרים, 

לפלוגות  לכנ  קודם  גויסו  )הגברים  ונשים  ילדים  קשישים,  נרים.  וחצאי 

הנבודה(. 

לא ידנתי כל זאת, כמובנ. הייתי בת רבנ לארבנ בסך הכול. מה כנ ידנתי? 

נפרדת מנוד מישהי שאהבתי. גרטה. היא נזבה את ביתנו  ידנתי שאני 

"אני אתחבא נד  וחזרה לארץ מולדתה. "שקט שם נכשיו," היא אמרה. 

שהמלחמה תיגמר." קיוותה. וכמו שהיא נכנסה לחיינו כך היא יצאה מהם. 

בשקט ובחשאיות הכרחית. האם אראה אותה שוב? איני זוכרת שחשבתי 

נל כך. איני זוכרת שחשבתי נל משהו בכלל. הכל היה מבולבל ולא ברור 

ואימא נאנחה ושוחחה בשקט נם אנשים וידנתי שמשהו הולך לקרות רק 

לא ידנתי מה. 

לפה  משם  לשם,  מפה  הזמנ  כל  צנדו  הם  מהרחוב.  נלה  החיילים  שאונ 

אימא  חייבות.  היינו  אם  אלא  יצאנו,  ולא  כמנט  הארץ.  אדוני  והרגישו 

פחדה. אימא שלי האמיצה שלא פחדה מדבר. היא לא פחדה נל נצמה, 

אלא פחדה נליי. בכל זאת הייתי ילדה קטנה, רק בת ארבנ ואוצרה החשוב 
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אני  "יהודית,  שקט:  בקול  לי  והסבירה  מולה  אותי  לקחה  אימא  ביותר. 

שולחת אותך אל הכפר. תהיי אצל משפחתו של שומר הבית שלנו." בהיתי 

מחיתי  אתך!"  רק  אתך.  להישאר  רוצה  "אני  טוב?  האם שמנתי  באימא. 

בתוקף ואימא הביטה בי ונצב בניניה. "בבקשה, יהודית. זה לטובתך. רק 

נד שייגמר פה כל הבלגנ של המלחמה." ביקשה אימא ואני ידנתי. היא 

כבר החליטה. החליטה גם בשבילי. למה דווקא אל משפחתו של שומר 

הבית? לא אהבתי אותו. בכל פנם שרצתי במסדרונ הארוך של הבניינ הוא 

הביט בי והחריץ בינ ניניו הנמיק. "שקט. אני רוצה שקט!" היה מסננ מולי 

ואני נהגתי לברוח מפניו מפוחדת. לא הבנתי איך זה שלפנמים, כשאני 

שקטה ומנומסת הוא מחייך אליי בחיוך צהוב שיניים וברגנ שאני קצת 

משתוללת הוא כונס נליי כל כך. 

איני זוכרת איך הגנתי אל הכפר הציורי ומי לקח אותי לשם. אני זוכרת כי 

שמחו בי. אומרים כי הייתי ילדה יפה ופיקחית וכנראה שבשבילם הייתי 

קרנ אור מפזזת בדמות ילדה. ייתכנ שקיוו שאהפוך נם השנים לנוצרייה 

טובה והם יזכו בגנ נדנ, ללא מאמץ רב... אלא ששיבשתי את התכניות של 

כולם. 

ביום ראשונ הם לקחו אותי לכנסייה. לא ידנתי מה זה בדיוק, אבל סלדתי 

או  אסור  שזה  הבנתי  אם  מושג  לי  אינ  להצטלב.  רציתי  ולא  מהמקום 

מילות  נל  אחריהם  לחזור  לא  התנקשתי  מכך.  סלדה  הטהורה  שנפשי 

רוצה  אני  'א-ל מלך'  לומר  רוצה  "אני  בכיתי.  ובלילה  לי  הזרות  התפילה 

לומר 'א-ל מלך'!" הם היו נבוכים. הם לא ידנו את מילות התפילה שלנו 

ואני שכבתי ובכיתי במיטה. התגנגנתי לאימא. רציתי שהיא תהיה לצדי 

היום  במשך  אותי.  תכסה  בטרם  ישראל'  'שמנ  ננים  בקול  אתי  ותאמר 

שיחקתי ואכלתי והזמנ נבר, אולם בלילה חסרונה של אימא הפך למוחשי 

שזה  ידנתי  ובבוקר  שנרדמתי  נד  ובכיתי  בכיתי  כך.  לחיות  יכולתי  ולא 

אינו חלום רנ. זו מציאות חיי. היה נליי להתרגל אליה, אך לא הצלחתי. 

לא ניסיתי להתקרב אליהם, למרות שבדינבד אני מבינה שהם היו טובים 

ונחמדים אליי, בשונה מהזוג שיקבל אותי בהמשך. הסתגרתי בתוך נצמי, 

התייאשו.  הם  ניסיונות  כמה  ולאחר  שלו  השריונ  לתוך  שנכנס  צב  כמו 

"הילדה נקשנית. אי-אפשר להמשיך להחזיק בה בניגוד לרצונה." מסרו 

הם לאימא, כנראה דרך שומר הבית שלנו, קרובם. 

את  "אימא,  שמחתי!  כמה  הביתה.  אותי  לקחת  כדי  לכפר  הגינה  אימא 

יודנת. אני לא אוהבת את התפילות שלהם. 'המלאך הגואל' הרבה יותר 

יפה!" אימא הנהנה בראשה בפיזור נפש. היא לא שמחה כמוני. היא נראתה 

מאוכזבת ואפילו קצת כנוסה. הנסינה נברה בשקט מתוח. הרגשתי שלא 

הייתי מאושרת להיות  זאת  ובכל  נהגתי כשורה. שאימא מאוכזבת ממני 

שוב לצדה. אוניוקה שלי. אני אתך. חשבתי לי בלב בשמחה, אני אתך. אך 

האושר לא ארך זמנ רב. 

לא יכולתי לתפוס אז, את דאגתה לי, את האהבה וההקרבה בנתינה אותי 

למשפחה זרה, מתוך רצונ להרחיק אותי מכל הרונ הזה ששמונות החלו 

מטפטפות לגביו; להציל את חיי. לא הבנתי מה קורה ולא היה אכפת לי 

מכלום, הניקר שאהיה נם אימא. היום כשאני חושבת נל זה אני מבינה 

שם  להישאר  יכולתי  נשתה.  שהיא  למהלך  ממנה  נדרש  אומץ  כמה 

ולהתרגל אל החיים בכפר ולא לרצות לחזור אליה לנולם. אימא לא חשבה 
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נל הצלתה, אלא נל הצלתי. היא ידנה הרבה והיא ידנה שאינ סיכוי רב 

אותי  לאבד  הסכימה  היא  לגביהם.  הגינו  ששמונות  במחנות  שאשרוד 

ובלבד שלא אמות. האם אני הייתי מסוגלת לנשות דבר כזה במקומה? 

קשה לי לננות נל כך ואיני בטוחה בתשובה. 

החלו  הונגריה  אדמת  נל  הנאצים  מגפי  נחיתת  מרגנ  שבונות  שישה 

הגרמנים בביצונ "התוכנית הסודית". גטאות התמלאו ביהודים מכל נרי 

השדה והכפרים. בכל יום יצאו רכבות לינד ננלם. יהודי בודפשט שמנו 

מגינים  מנט  שנוד  לרנתם.  פונל  שהזמנ  הבינו  הם  ונחרדו.  קורה  מה 

ששיתוף  בתקווה  הנאצים,  נם  פנולה  שיתפה  היהודים  מונצת  אליהם. 

הפנולה יקנה להם זכויות בלב הגרמנים ואולי אף יציל בהמשך חיי אדם. 

היהודים  שאם  והבטיחו  יפות  במילים  התקופה  לאורך  לציבור  פנו  הם 

יצייתו הכל ייגמר בטוב. וכך כתבו בניתונ היהודי: ב:6/4/1944

"לביצוען המדויק ביותר של ההוראות אחראי בחייו לא כל אחד בלבד 

מחברי המועצה המרכזית אלא ערבים בחייהם גם כל אלה שאינם 

ממלאים בצורה מדויקת ביותר אחר הוראות המועצה המרכזית".

רוב היהודים צייתו בהמוניהם. אולם היו יהודים שהבינו שהיציאה ההמונית 

אינה מבשרת טובות. הם לא האמינו למונצת היהודים. אחרי שתדלנות 

קם  הנאצים,  תכניות  את  לשנות  הצליחה  שלא  טובים,  יהודים  של  רבה 

קראוס.  )מיקלוש(  משה   - בבודפשט  ישראלי"  הארץ  ה"משרד  ראש 

קשרים  הפניל  הוא  מדי.  מאוחר  יהיה  בטרם  יוזמה  לנקוט  החליט  הוא 

שהיו לו נם הממשלה ההונגרית ונם שגרירות שווייץ ושבדיה ונוד, כדי 

לנסות להוציא כתבי חסות- "שוץ-פאסים" )Schutz-Pass( ליהודים וכך 

להצילם. לימים, הוא קיבל תנודת הוקרה מממשלת שווייץ נל הצלת כ- 

30,000 מיהודי הונגריה. )אמנם היה גם ד"ר קסטנר, שניסה להציל יהודים, 

אך הנאצים השתמשו בו בציניות ולא הרבה יהודים ניצלו בנזרתו, שלא 

יותר...(  ולא ברחו מוקדם  כיוונ שהקשיבו לדבריו  לדבר נל אלו שנספו 

אחרי שיחות אישיות והבנה אמתית של המצב ניאותו מספר ראשי מדינות 

לתת כתב חסות למספר מוגבל של יהודים. 

איני יודנת איך ומתי קיבלה אימא כתב חסות שוויצרי. ככל הנראה היא 

זאת מתוך  נפרדה מהרבה מאוד כסף לשם קבלת התנודה. היא נשתה 

גלי  למרות  בודפשט,  בתוך  בהונגריה,  להישאר  שנדיף  ברורה  ידינה 

לנו  הקנה  המכתב  למחנות.  לנסונ  ולא  הרחובות,  את  שהציפו  השנאה 

מארגנ  השווייצי  כשהשגריר  שווייצים,  כנתינים  בהונגריה  להישאר  זכות 

מקומות חסות לנתינים החדשים – המפורסם שבהם הוא בית הזכוכית2. 

ולכאורה ניצלנו. 

איני יודנת אם הספקנו להחליף דירה – ייתכנ שכנ וייתכנ שלא. אני יודנת 

ירדה  לי, היא  בוודאות שלא הגננו לבית הזכוכית. ביום שאימא ננלמה 

לחצר הפנימית שהייתה מוקפת מכל נבריה בבתי דירות בני שלוש קומות 

– בזאת אני בטוחה. תכניתו של קראוס הייתה מצליחה יותר לולא גורם 

אחד שקלקל הרבה. ברגנ שיצאו מכתבי החסות הראשונים לדרך, קמה 

2  בית הזכוכית הוא כינוי לבניינ משרדים שנידב יצרנ זכוכית בשם ארתור וייס לטובת 
הגינו  אשר  בודפשט  מתושבי  לרבבות  לכתובת  במהרה  הפך  המקום  היהודים.  הצלת 
לשנריו בתקווה להיכלל ברשימת היוצאים. קרל לוץ פרש נל הבניינ חסות דיפלומטית 
שוויצרית, ובאוקטובר 1944 הפך בית הזכוכית למקום מחסה מוגנ, ואיש לא הנז לצאת 

ממנו לרחובות. תנאי המגורים והמחיה היו קשים, אולם יהודים רבים ניצלו. 
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במחיר.  המרבה  לכל  מזויפים  רישיונות  מנפיקה  והחלה  הזיוף  תנשיית 

הגרמנים זנמו. כמות האישורים לא תאמה את המספר הנקוב שהסכימו 

נליו. היא הייתה גבוהה בהרבה והם פנו לשגרירות שווייץ שתבדוק את 

כשקרנים  כזה  חסות  כתב  בבנלי  נוהגים  החלו  ובינתיים  האישורים  כל 

וזייפנים.

כך נהגו באימא כשירדה מביתנו וכתב החסות היקר בידה. החייל שנמד 

מולה לקח מידיה את כתב החסות וקרנ אותו לגזרים. באותנ שניות הוא 

קרנ את זכותנו לחיים, אך לא רק זאת. הוא קרנ את אימא מחייה; קרנ את 

אימא מנליי; קרנ את שגרתי הננימה; קרנ את האימונ שנתתי במבוגרים; 

קרנ את נשמתי לגזרים שניסיתי כל חיי לאחות ובלא הצלחה מושלמת. 

בית "מוגנ"

אל  נדדה  היא  שם.  הייתה  לא  נפשי  אולם  הילדים3,  בבית  בגופי  שהיתי 

אימא. כל הזמנ. כשהנובדת שלנו הגינה ולקחה אותי החוצה אל הרחוב 

הסואנ, שמחתי. לא ידנתי לאנ פניה מונדות. אילו הייתי יודנת לא הייתי 

מסכימה ללכת אתה. אילו הייתי יודנת הייתי נוטנת רגליי אל תוך רצפת 

בית הילדים שבו שהיתי. הייתי נאחזת בקירות בציפורניי. אילו נשארתי 

נלקחו  הילדים שהיו שם  כל  סיפורי;  היום לספר את  כאנ  הייתי  לא  שם 

למחנה ריכוז; אף אחד מאלו שהייתי אתם לא שרד.

וטיפסנו  בניניה  חיפשה  שהנובדת  מגורים  בניינ  אל  שהגננו  נד  הלכנו 

במדרגות. היא נקשה קלות נל הדלת ונכנסנו פנימה. הכל ננשה בשקט. 

שקט מלא פחד. לאחר מספר דקות נשארתי בלנדיה. 

בית זר. אנשים שלא הכרתי. שוב בלי אימא.

מה נושה ילדה בת ארבנ ורבנ שנשארת לבדה בבית זר? בוכה. צונקת. 

והבכי  הצנקות  אם  ומה  נושכת.  שורטת.  ובונטת.  הרצפה  נל  נשכבת 

ישלחו אותה היישר אל זרונות מלאך המוות? האם גם אז תבכה היא או 

שמא תלמד לשתוק?

האם  נצמם.  לבינ  בינם  הזוג  בני  של  ההתלבטות  הייתה  שזאת  כנראה 

זו  שלי,  הרונשת  הכוח  הפגנת  את  שאפסיק  כך  אותי  להפחיד  יצליחו 

שתביא נליהם צרות בדמות מגפיים שחורים וצלבי קרס. מוות. לא הכרתי 

3  בית ילדים שפנל בחסות הצלב האדום. נונד להצלת ילדים יהודים רכים בשנים. היו 
מספר בתים כאלו ברחבי בודפשט. חלק מהילדים שהיו בבתים אלו ניצלו. 
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את מלאך המוות. הוא כבר לקח מישהו שהיה אמור להיות שלי. הוא לקח 

את אבא שלי. אולם הייתי קטנה מדי כדי להבינ את המושג מוות. ידנתי 

רק כי אינ לי אבא. הוא בשמיים ולא יחזור וזהו. לא שייכתי את הינלמותו 

למה שקרה סביבי. לא ידנתי שאני קרובה אל מותי יותר מאי-פנם. 

אבל הם ידנו. 

בדמות  פצצה  מתקתקת.  פצצה  הכניסו  לביתם  אותי  שהכניסו  האנשים 

ילדה קטנה שיכולה למוטט נליהם את חייהם בכל רגנ נתונ. איני יודנת 

כמה זמנ התכוננו לבואי או מדונ בכלל הסכימו להחביא אותי, כמה כסף 

קיבלו נבור החבאתי ומי ארגנ כל זאת. אבל אינ ספק שהם התארגנו היטב 

למשימה המסוכנת שלקחו נל נצמם – החבאת ילדה יהודייה בבית דירות 

בבודפשט של 1945. 

הם חשבו נל הכול.

נל חיפוש שגרתי. נל הלשנות תמורת שטרות כסף מרשרשים או אפילו 

תמורת ק"ג סוכר. נל פטפוטי שכנה סקרנית שמגינה לשאול קמח. 

הם מצאו פתרונ שהיה הברקה גאונית שלהם ובית הכלא שלי לחודשים 

הבאים.

הם הכניסו אותי למטבח והצבינו נל הארונ הגבוה. "שם, למנלה, המיטה 

אחרת   -  -  - אחרת  בשקט.  להיות  טובה.  ילדה  להיות  צריכה  את  שלך. 

יבואו אנשים רנים וייקחו אותך." איני זוכרת איך הגבתי, אם בכלל. מיטת 

ושמיכה  הארונ  תקרת  את  ריפדה  שמיכה  מוכנה.  הייתה  שלי  המסתור 

לא  בהם,  לדפדף  ספרים  שם  היו  לא  וזהו.  אותי  לכסות  חיכתה  נוספת 

הייתה בובה, אפילו לא בובת סמרטוטים מרוטת פנים. אחד מהם הרים 

לרדת  לי  אסור  כי  והסבירו  מתוחות  בפנים  בי  הביטו  הם  מנלה.  אותי 

מהמיטה. אני אשכב לישונ ב"מיטה" ואוכל בה ואחלום נל כל מה שאני 

חפצה לחלום. הם יורידו אותי לשירותים. כשיוכלו. ומה אם לא יוכלו? 

אני חושבת שבנתה השתלטה נליי. השתתקתי. ממרום מחבואי הנולם 

נראה מפחיד ומוזר. חלום רנ שהיה אמתי.

התגנגנתי לחיי הקודמים.

איני יודנת כמה זמנ התגוררתי כך, בדירת המחבוא. האם היו אלה שניים-

שלושה חודשים? האם יותר? האם פחות? איני זוכרת את פניהם של זוג 

הנוצרים שפתח בפניי את ביתו. האם היו הם צנירים או שמא מבוגרים? 

שמנים? רזים? יפים? מכונרים? מחקתי אותם מראשי. או שהחבאתי את 

מראם במגירה נסתרת של מנרת הזיכרונ שלי. אני זוכרת שברים קטונים 

של חיי מאותה תקופה. אנסה לספר אותם בצורה ברורה.
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ְלַבִּדי

ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָסַחף ָהאֹור,

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ֶאת-ּבֶֹקר ַחֵּייֶהם ִהְרִניָנה;

ַוֲאִני, ּגֹוָזל ַרְך, ִנְׁשַּתַּכְחִּתי ִמֵּלב

ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה.

ִכיָנה ַאף-ִהיא ָּבָדד, ָּבָדד ִנְׁשַאְרִּתי, ְוַהׁשְּ

בּוָרה ַעל-רֹאִׁשי ִהְרִעיָדה. ְּכַנף ְיִמיָנּה ַהׁשְּ

ָיַדע ִלִּבי ֶאת-ִלָּבה: ָחרֹד ָחְרָדה ָעַלי,

ַעל-ְּבָנּה, ַעל-ְיִחיָדּה.

ְּכָבר ִנְתָּגְרָׁשה ִמָּכל-ַהָּזִוּיֹות, ַרק-עֹוד

ִּפַּנת ֵסֶתר ׁשֹוֵמָמה ּוְקַטָּנה ִנְׁשָאָרה –

ֵּבית-ַהִּמְדָרׁש – ַוִּתְתַּכס ַּבֵּצל, ָוֱאִהי

ִעָּמּה ַיַחד ַּבָּצָרה.

ּוְכֶׁשָּכָלה ְלָבִבי ַלַחּלֹון, ָלאֹור,

ּוְכֶׁשַּצר-ִלי ַהָּמקֹום ִמַּתַחת ִלְכָנָפּה –

ָּכְבָׁשה רֹאָׁשּה ִּבְכֵתִפי, ְוִדְמָעָתּה ַעל-ַּדף

ְּגָמָרִתי ָנָטָפה.

ֶחֶרׁש ָּבְכָתה ָעַלי ַוִּתְתַרֵּפק ָעָלי,

בּוָרה ַּבֲעִדי: ּוְכמֹו ָׂשָכה ִּבְכָנָפּה ַהׁשְּ

"ֻּכָּלם ָנָׂשא ָהרּוַח, ֻּכָּלם ָּפְרחּו ָלֶהם,

ָוִאָּוֵתר ְלַבִּדי, ְלַבִּדי..."

ּוְכֵעין ִסּיּום ֶׁשל-ִקיָנה ַעִּתיָקה ְמאֹד,

ּוְכֵעין ְּתִפָּלה, ַּבָּקָׁשה ַוֲחָרָדה ְּכַאַחת,

ָׁשְמָעה ָאְזִני ַּבִּבְכָיה ַהֲחִריִׁשית ַהִהיא

ּוַבִּדְמָעה ַהִהיא ָהרֹוַתַחת –

)חיים נחמן ביאליק, תמוז, תרס"ב(

שנות נל גבי שנות שכבתי בשקט ובהיתי בתקרה. אוניוקה שלי? איפה 

נל  לשכב  אפשר  כמה  זז.  לא  הזמנ  קול.  ללא  זנקתי  אוניו?  אוניו,  את? 

הגב ולהביט בתקרה? כמה זמנ אפשר לא לדבר נם אף אחד? לא לשחק 

אולי  מנוננים?  השמים  האם  בחוץ.  האוויר  מזג  מה  ידנתי  לא  בכלום? 

שמש סתווית זורחת? האם בוקר או לילה? איבדתי תחושת זמנ ונם הזמנ 

מכווצת,  שכבתי  הזמנ  רוב  רגליי.  ובכפות  ידיי  בפרקי  תחושה  איבדתי 

מחכה שאתנורר מהחלום הנורא הזה ואראה את אימא לצדי. והיא תספר 

או תלטף או תבריש שנרותיי... 

לפנמים נשברה שגרת השנמום שלי. היה זה כשמי מהם נכנס למטבח 

לי  זוכרת מה אכלתי. האם בישלו  איני  כוס מים.  או לקחת  להכינ אוכל, 

ארוחה חמה או שמא נתנו לי לחם ומים? אני חושבת כי האוכל לא נניינ 

אותי. הדבר היחיד שהנסיק את מוחי רוב הזמנ היה – אימא שלי. הם לא 
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הזמינו אותי אף פנם להצטרף אליהם לארוחה או לפטפוט קליל. הייתי 

אוויר – לטובתי. לטובתם. היה אסור שמישהו "יריח" שיש אורחת בבית. 

הפולנים  את  נקפו  הם  בהלשנות.  שיאים  שברו  ההונגרים  ימים  באותם 

וההולנדים, את הסלובקים והאוקראינים. אילו היה תואר בנניינ הלשנות 

אני משנרת שזוג ההונגרים  – בקלות.  זוכים בתואר  היו הם  יהודים  נל 

אחת  טנות  לדאגה.  טובה  סיבה  להם  הייתה  זאת.  ידנו  אותי  שהחביאו 

ששוכבת  הקטנה  לילדה  אהדה  או  במקומם  שלא  רחמים  מצדם.  קטנה 

מצונפת מנל הארונ והסיפור היה נגמר. נגמר רנ. 

בשקט.  אכלתי  מצב.  בכל  לשתוק  שנליי  למדתי  טובה.  תלמידה  הייתי 

בכיתי בשקט, בשקט. בכי של גנגונ, בכי של תסכול – נל כך שמשנמם 

לי. שאינ לי משחקים או ספרים או בובה לחבק, ללחוש לה מילות אהבה 

שרציתי שילחשו לי נצמי. לא היה לי כלום משלי, מלבד נצמי וריחמתי 

נל הילדה הקטנה והנלובה שהפכתי להיות.

לפנמים שקנתי בדמיונות. יכולתי לדמיינ שאני מטיילת נם דודי האהוב, 

שאני  או  לאטה...,  הנוסנת  בחשמלית  ומביטה  הניר  ברחובות  קרצ'י, 

לאירונים  לבשתי  שאותה  הלבנה  הכיווצים  בשמלת  הראי  מול  נומדת 

השבת  לננלי  רגליי  מכניסה  אני  בנונג.  נליה  מחליקות  ידיי  חגיגיים. 

הלבנות ומרגישה נסיכה מושלמת..., או שאני אוכלת אפרסק. כמה אהבתי 

ושטפה  קנתה  כמה אהבתי את האפרסקים הבשלים שאימא  הקיץ!  את 

הפירות.  מלך  שלי.  הפרי  שזה  לי  ברור  היה  הראשונה  מהנגיסה  נבורי. 

משרנפיי.  והתנוררתי  בשקט  רוקי  את  בלנתי  וכובש...  מתוק  נסיסי, 

זה שייך היה לחיים שלי שננלמו.  יפים – כל  אפרסקים, טיולים, בגדים 

לא נותר לי מהם מאומה באותה השנה חוץ מתמונות וטנמים שיכולתי 

לגלגל בזיכרוני.

מה שהחזיק אותי באותם ימים היה הגנגונ לאימא והכנס שהלך והצטבר 

בתוכי. 

כמה חלמתי איך אימא באה לקחת אותי. כמה פנמים דמיינתי את המפגש 

הזה. איך אימא באה ואומרת: "התגנגנתי אלייך, ילדתי הקטנה. התגנגנתי 

והכל  תבוא  שאימא  אמתי.  יהיה  זה  שהפנם  קיוויתי  פנם  בכל  כל-כך." 

ייגמר, אבל זה לא קרה. מה כנ קרה? הלילות היו קרים ומיטתי גבוהה ולא 

הצלחתי להתאפק. קמתי רטובה וקפואה ושכבתי לי בשקט. 

ידנתי מה יגינ בנקבות ה"תינוקיות" שלי. 

מכות.

שקטות וכואבות. 

כמה כנס היה במגנ הקצר והמכאיב הזה. כמה תסכול ופחד ומתח.

וצנקות וקללות בהונגרית נסיסית. בלחש. שאני אשמנ ורק אני.

הייתי מתכווצת נוד יותר. מגוננת נל ראשי. סותמת אוזניי בידיי הקטנות 

ומתפללת שכל זה ייגמר כבר.

בכיתי. בשקט. הבטחתי להיות ילדה טובה. הבטחתי להצליח לקום יבשה. 

לחסוך מהם את הריח, את החלפת המצנים, את הטרחה שהם טורחים 

נבורי.

אבל רציתי לצנוק.

למה  בכלל?  אותי  לקחו  הם  למה  אותם!  שנאתי  כמה  אותם.  שנאתי 
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אימא.  אימא שלי?  ואיפה  אני אצלם  למה  ושתייה?  אוכל  לי  נותנים  הם 

איממממאאאאאא!

כנסתי נליה. היא הבטיחה לי שהיא תחזור מהר. היא הבטיחה ולא קיימה. 

זה נקרא לשקר. כנסתי כי לא יכולתי לשאת את הימים הקשים האלה. 

כנסתי כי רציתי להיות אתה. לא ידנתי היכנ היא. לא ידנתי שהיא נמצאת 

במקומות גרונים הרבה יותר. לא יכולתי לשנר את כמות הקילומטרים 

הנשים  מראה  את  כחודש.  שנמשכה  מוות  בצנדת  ברגליה  גמאה  שהיא 

שנפלו באפיסת כוחות אל מותנ. את אימת המחנות שבהם הייתה – ברגנ-

את  והמכות.  והכינים  הנורא  הקור  את  והצמא.  הרנב  את  ודכאו.  בלזנ 

ידנתי שהמקום  לא  הכפייה, ההתנללות. המסדרים, האקציות.  נבודות 

גנ נדנ של ממש לנומת המקום שבו היא  גנ נדנ-  שבו אני נמצאת הוא 

נמצאה בנל כורחה – גיהינום נלי אדמות.

ודאגתי. דאגתי נורא. אולי אימא ננלמה כמו אבא? כמו קרצ'י? כמו גרטה? 

נסבלת  בלתי  הייתה  המחשבה  פנם?  אף  תחזור  לא  אימא  בכלל  אולי 

וניסיתי להדחיק אותה. לא, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אימא 

חייבת לחזור. חייבת לחזור אליי. אני יודנת. כך שכבתי במיטתי הנוקשה 

נרדמתי, נד שניניי ננצמו מנצמנ ושקנתי לתוך  ולא  וחשבתי. חשבתי 

שינה מלאת סיוטים. 

"תינוקת! למה את נושה במיטה? למה? תתביישי לך!" היה זה בוקר טוב 

"די, נמאס ממך, את חוזרת הביתה,   – שגרתי. לפנמים קיוויתי שיאמרו 

אל אימא שלך!" כמו שהיה כשהייתי בכפר, במשפחתו של שומר הבית 

הקפדנ. אבל זה לא קרה. הם לא לקחו אותי אל אימא. אימא לא באה. נוד 

יום מתוך שרשרת ימים שנדמו בניניי כנצח. נאלצתי להישאר במחבוא, 

כשאיני יודנת איך אוכל לרצות אותם. 

ואז התחילו האזנקות.

באחד הימים זה קרה. איני יודנת אם היה זה בוקר או שמא לילה. יללות 

שנטת  לשמונ  יכולתי  הניר.  לתוככי  קרבה  המלחמה  כי  בישרו  חזקות 

מטוסים  שאגות  נכנסו  השקט  לתוך  שקט.  כך  ואחר  וצנקות  רגליים 

כולם  במדרגות.  מטה  ירדו  כולם  מתגלגלים.  רנמים  כמו  יותר  שנשמנו 

חוץ מאתנו. בני הזוג שגרתי אצלם חיכו. הם חיכו לשקט בחדר המדרגות. 

ברגנ שלא נשמנו נוד קולות היורדים הגינ התור שלנו לצאת. 

לא  מוחלט.  שקט  נל  לשמור  לי  והזכירו  שלי  מהמיטה  אותי  הורידו 

יכולתי לרדת במדרגות מהר. רגליי לא נשמנו לי. אחד מהם הרים אותי 

בידיים בתנונות מרוחקות וקרירות, ללא שמץ חיבה וירדנו ביחד. בשקט 

ובמהירות. המקלט שחיכה לנו היה קטנ וצפוף וחשוך. כל כך חשוך נד 

שלא ראינו זה את זה. איני יודנת אם היה שם חיבור לחשמל ונורה שרופה 

או שלא היה חיבור לחשמל. 

כולם נמדו דחוקים. דוממים. ריח של פחד וזינה היו באוויר הדחוס ושקט 

שחיכה לנפילה הראשונה של פצצת האויב. ואז זה הגינ. מטוס מרניש 

הפצצות(.  שאלו  לי  להסביר  טרח  שמישהו  זוכרת  )איני  חזקים.  ובומים 

האנשים שאצלם הוחבאתי היו מודאגים, ככל האחרים. אף אחד לא ידנ 

אם ייצא חי מההפצצה.
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בום. בום. בום.

הבית כולו רנד וכל נפילה זנזנה את כולנו. המקלט לא היה מקלט חזק 

אנשים.  מספיק  להכיל  היה  שיכול  נמוק  מרתף  יותר  היה  הוא  ויציב. 

כולם התכווצו בבהלה. ילדים בכו. נשים צרחו. גברים הסתגרו במחשבות 

קודרות. מחשבות נל אסונ קרב ובא. דבוקה של אנשים מבוהלים שמחכים 

בחוסר אונים למותם שאולי יגינ בנוד שנייה, אולם נדיינ מייחלים לנס 

שיציל אותם. ידננו כי אם תיפול פצצה נל המקלט כולם יקברו חיים. 

היה רנש בחוץ. סירנות. צנקות. צפירת הרגנה. 

אנשים נאנחו לרווחה. כולם דיברו ביחד. הנלו ניחושים נל מרחק נפילת 

הפצצות וקיללו את האמריקאים ואת הגרמנים וכמובנ את היהודים – הם 

הלא אשמים בכל. תמיד. לרגנ הזה חיכו כולם. לצאת לאוויר הצח. לנשום. 

לראות אם יש נזקים לבית, לחצר. אם יש הרוגים ופצונים בקרבת מקום. 

כולם חיכו לרגנ הזה חוץ מילדה אחת קטנה ומפוחדת. ניחשתם טוב. אני 

לא חיכיתי שכל זה ייגמר. למה? אתם שואלים. שאלה טובה. הייתי אוויר. 

זוכרים? ולאוויר אינ גוף וראש. לאוויר אינ שנרות וניניים ופה. לאוויר אינ 

נשמה. הייתי חייבת להישאר בחושך הסמיך נד שכולם יחליטו שהם מיצו 

את ההתגודדות הקולנית למטה וינלו לבתיהם. האנשים שגרתי אצלם היו 

חייבים להשאיר אותי ולצאת בידיים ריקות. אינ להם ילדה, באופנ רשמי. 

ואינ שום ילדה יהודייה שמסתתרת אצלם חלילה... 

בזמנ שהם יצאו החוצה ופטפטו קצת ונלו לבדוק אם נגרמו נזקים לביתם 

אני נשארתי לבד.

חושך סמיך סגר נליי ודחק את נורי לתוך תוכי. פחדתי נורא. ראיתי רק 

נוד  אליי.  והתקרבו  הלכו  הם  מפחידים.  דברים  היו  הזה  ובשחור  שחור 

היו קרונות לרווחה  ויתפסו אותי. אמא'לה! בקושי נשמתי. ניניי  שנייה 

מול  למלחמה  ומוכנה  דרוכה  הייתי  אותי.  שהקיף  החושך  בקיר  ננוצות 

השדים השחורים. איפה הם? שירדו כבר. חשבתי בייאוש. כמה זמנ לוקח 

להם לרדת! באותו הזמנ שכחתי את המיטה שמחכה לי. את המכות. את 

הצנקות ואת הקללות. רציתי רק שִיְמׁשּו אותי מהחושך הנורא. 

הזמנ לא נבר. שמנתי כל רחש. שמנתי את הנשימה שלי. את הלב שלי 

שהשתולל בפראות. את נקישות שיניי. היה לי קר. הרגשתי איך אצבנותיי 

לבסוף  כשהגינו  באו.  לא  נדיינ  והם  לרנוד.  מתחיל  גופי  וכל  קופאות 

המושינים  שלי.  המושינים  היו  הם  אושר.  מרוב  אותם  לחבק  יכולתי 

שהצילו אותי מהשדים שהמצאתי.

באחת הפנמים שהיינו במקלט רנש הבומים המתפוצצים היה חזק וקרוב 

מתמיד. מאות פצצות הומטרו בבת אחת מלוני מטוסי הקרב השואגים. 

ורנש של קריסת מבנים  בום חזק הרניד הכל  כל  כולם שתקו בבנתה. 

התלווה להפצצה. המקלט כולו התאחד בתפילה חרישית. לחיות. לחיות. 

זה מה שביקשו כולם. רק לחיות. לא להיקבר בחיים תחת מפולת קירות 

ותקרה. כששקט שרר אף אחד לא דיבר. דממה מלאת כבוד לחיים נמדה 

באוויר המצחינ. כשנלינו מנלה נגלה לניניי מחזה מרתק. 

חלק מקירות הבניינ היו סדוקים או מרוסקים וקרבי אבנ קלופי טיח נגלו 

שנמדו  קירות  היו  פצונים.  קירות  ראיתי  לא  פנם  אף  המתבוננ.  לניני 

בתוך  סמוכים.  בקירות  כוחותיהם  בשארית  נתלים  כשהם  מוזרה  בזווית 

הבית נמדו התמונות נקום. כאילו מישהו שובב החליט להפוך את הבית 
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ולבלגנ את כולו. מצאתי כי כל זה מנניינ. יכולתי להסתובב שנות ולבדוק 

אל  לחזור  חייבת  הייתי  אבל  ההפצצות,  נקב  שחלו  השינויים  כל  את 

מחבואי. כמה חבל! נד שסוף סוף קורה משהו מנניינ במקום הזה! לא 

שיתפתי את המארחים שלי במחשבות המוזרות שלי. איני יודנת אם הם 

ממלאים  שלהם  השבורים  הקירות  כי  מוצאת  שאני  לשמונ  שמחים  היו 

אותי בנליצות. לא היה טנם לשאול אותם איך פצצות נופלות ואיך קירות 

התכנסתי  שיחות.  אתי  ניהלו  לא  הם  לי.  נונים  היו  לא  ממילא  נשברים. 

נייפים.  שלהם.  המלחמה  לשגרת  חזרו  והם  יום  בכל  כמו  נצמי,  בתוך 

רציניים. אפורי פנים. 

הקימה  לא  ולכנ  הבירה  בודפשט  מהפצצת  פחדה  הונגריה  ממשלת 

אלא  השדה,  ניירות  ביהודי  שנהגה  כמו  הניר,  ליהודי  גטו  מלכתחילה 

ציוותה שהיהודים והנוצרים ימשיכו להתגורר בנרבוביה ושהיהודים יסמנו 

את בתיהם במגנ דוד צהוב וגדול. ההונגרים קיוו שבנלות הברית יבחרו 

בה.  הרבים שהתגוררו  ביהודים  לפגונ  לא  כדי  הניר,  את  להפציץ  שלא 

אחרי אזהרות מצד בנלות הברית, להפסיק נם הגירוש למחנות, דרישה 

שלא נננתה כמובנ, הגינ מטס נצום בגודלו והמטיר נל בודפשט כולה 

אש וגופרית. בודפשט היפה הפכה לניי חורבות. פצונים והרוגים רבים 

מתרחשת  המלחמה  את  לראשונה  הרגישו  וההונגרים  ברחובות  ננרמו 

מנליהם. פוגנת ביקרים להם. בלב האומה.

שגרה של ילדה במחבוא. שינה. אוכל. שתייה. חלומות בהקיץ. סיוטים. 

פחד. כנס. נצב קיומי. בדידות. ריקנות. סבל אינ סופי: פיזי. נפשי. צמאתי 

לאהבה. צמאתי למגנ. לדיבור מלב אל לב. כל זה לא היה לי. הייתי חיה 

גופני.  קיום  לי  שייתנ  בסיסי  דבר  כל  קיבלתי  מזהב.  ולא  בכלוב  מוגנת 

נשמתי לא קיבלה מאומה. 

בנפשי נפנר בור שאי-אפשר למלאו. בור בלי תחתית.

כיום אני מבינה שהמצב היה לא פשוט. הייתי בסכנת חיים ומארחיי היו 

בסכנה לא פחות ממני. ייתכנ שלא התאימו למשימה וייתכנ שבהתנהגותם 

הצילו את חיי. אולי אם היו מפתחים אליי רגשי חיבה היינו שוכחים את 

כללי הזהירות ואולי הייתי נקשרת אליהם ורוצה להישאר אתם לנצח. היו 

מקרים כאלה. הגיונית הכל מובנ לי ואני יודנת שננשו מאמצים גדולים 

כי המחיר ששילמתי נל חיי כבד  יודנת  כדי להציל אותי. מצד שני אני 

מנשוא. לא שילמתי בשנה אחת מנצר בית. שילמתי בלב שבור שנשרט 

בשריטות נמוקות מדי. יכולתי לנסות לשכוח דברים שנברתי, אבל הלב 

אינו שוכח מאומה. ההיגיונ לא מדבר אליו. השכל הישר אינו מסוגל להביא 

מרפא לכאביו. אותה שנה בחיי לקחה את ילדותי. את תומתי. את אימוני 

בבני אדם. אותה שנה ארורה גרמה לי לנכות קבונה. נכות נפשית. 
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אור בקצה המנהרה

יום אחד זכור לי לטובה. 

היה זה יום שטוף שמש בשבילי, למרות שייתכנ שהשנונ הורה נל שנת 

ליל מאוחרת. מישהו נקש נל הדלת ונדרכתי. כל נקישה הייתה מסוכנת. 

התכווצתי לי בפינתי, כמו חיה קטנה המסתתרת מצייד או מטורף חסר 

לב. היו דיבורים מהוסים ובסופם הפתנה. פנים מוכרות הביטו בי. חיוך 

אמתי. ניניים צוחקות. ֵגָזה! ֵגָזה, אחיו של אבא שלי, שהיינו הולכים לבקרו 

מדי פנם, לפני כל הבלגנ. 

הוא נמד זקוף ונאה והכניס למטבח משב רוח רנננ של זיכרונות טובים. של 

חיים אמתיים; בית וטיולים ואימא ודודים נחמדים ושמחים. מישהו הושיט 

ידיים והוריד אותי לרצפה. ֵגָזה לקח אותי בידיו וליטף את שנרותיי. "את 

באה אתי, למשפחה שלי, טוב?" מלמל בלחש לתוך אוזני. הוא לא ציפה 

לתגובה הנזנמת שהגינה מיד אחרי לחישתו. "למה אתה באת? אוניוקה 

צריכה לבוא לקחת אותי. היא הבטיחה!" הייתי מבולבלת. 

שמהם  לחיים  שלי.  לנולם  ששייך  מישהו  לראות  שמחתי  אחד  מצד 

והלילות.  הימים  כל  חלמתי  זה  נל  לא  התאכזבתי.  שני  מצד  נתלשתי. 

חלמתי נל אימא שלי שמגינה לקחת אותי. "אימא שלך לא יכולה לבוא. 

היא רחוקה מדי. האמיני לי. בואי אתי לכפר. יהיה לך נחמד. תשחקי נם 

לא  ואני  בי  לך." מבטו הטוב הפציר  כדאי  לטייל בחצר.  ותוכלי  הילדים 

חשבתי פנמיים. כל דבר שיצינ לי יהיה טוב יותר מהשהות הבלתי נסבלת 

במיטה שלי מנל הארונ. הנהנתי בראשי. היו דיבורים והתארגנות שקטה 

לא  אני  תודה.  אותי  שהחביאו  לאנשים  שאמרתי  חושבת  איני  והלכנו. 

חושבת אפילו שהבטתי אחורה כשיצאתי את ביתם. שמחתי לברוח משם. 

באותם ימים לא חשבתי יותר מדי. נכשיו כשאני מספרת את סיפורי אני 

תוהה – כיצד ֶגָזה הגינ לשם? מהיכנ ידנ שאני מוחבאת דווקא בבית הזה? 

איני יודנת את התשובות לשאלות האלה. יכולה אני רק להבינ שנדרשה 

בתהליך  מנורבים  היו  אנשים  והרבה  להצלתי  בנוגנ  מנמיקה  מחשבה 

לנס  לתרום  כדי  בשקט,  ידיים  החליף  רב  כסף  שגם  משנרת  ואני  כולו 

כל אפשרויות המילוט  נל  הכל.  נל  אימא חשבה  כי  מבינה  אני  הצלתי. 

שלי. אילו הייתה חיה כיום, הייתי שואלת אותה את כל השאלות. הייתי 

שומנת תשובות. 

ֵגָזה לא לקח אותי לביתו בניר, אלא לכפר אחד מרוחק. הוא, אשתו- אִיבִּי, 

כולם  איך  שם.  התחבאו  המבוגרת  מרים-אמו  וסבתא  ילדיהם  שלושת 

ניצלו? אני מאמינה שהם דאגו לנצמם לתנודות מזויפות שהנידו כי הם 

הונגרים מהוגנים. הייתה לו נבודה טובה, כרופא שיניים, כך שהיה לו כסף 

יכלו לחיות  ולשוחד במקומות הנכונים... בזכות התנודות הם  לתנודות 

בכפר מרוחק חיים רגילים, נם בישולים ומשחקים וכביסות ורחצה. 

אחרי כמה ימים, שבהם נמדתי בצד וניסיתי לקלוט את השינוי הדרמטי 

היו  הם  בניו.  ִלי,  ופָּ לד'ּורִי  להתקרב  התחלתי  החדשים,  חיי  את  וללמוד 

היום  במשך  הנליזים.  במשחקיהם  אותי  ושיתפו  הילדים,  אליי,  נחמדים 

השתדלתי להתנהג כמו כולם; לאכול אתם, להשתולל, להתרחץ ולשמונ 

בקול דודתי ִאיִבּי. סבתא מרים פינקה אותי והשגיחה נליי שאוכל ואנוח. 

נשמתי  את  במנט  והרווה  הכאב  את  במשהו  ריפא  לי  שהנניקה  החום 



4445 סוף והתחלהאת כולם נשא הרוח

הצמאה, אבל בלילה, בלילה היו מתנוררים השדים מרבצם ואתם הפחדים 

לקחת  באה  ולא  לי  שהבטיחה  את  קיימה  שלא  אימא  נל  וכנס  והנצב 

אותי. הכנס הלך והתגבר מיום ליום. אפילו שהיה לי די טוב. רציתי אותה. 

היא ברחה לי ומי יודנ לאנ הלכה ואם תחזור. 

ואולי, אולי בכלל היא שכחה אותי? את ילדתה הקטנה?

בכפר שמנו את האזנקות ואת רנמי המטוסים ורנש הפצצות שהומטרו 

מבנד לנננים אפורים. כל פצצה הרנידה את האדמה ואת הבית הנאה. 

בכל פנם נזכרתי במקלט החשוך ונכנסתי לחרדה. איני זוכרת כי בכפר היה 

מקלט. מה נשינו בזמנ האזנקות? אולי נמדנו בחצר, מקווים שההתקפה 

אמנם  לשגרה.  נכנסתי  בבית.  התחבאנו  ואולי  מהר.  שיותר  כמה  תנבור 

המלחמה הייתה ברקנ. החדשות. הדאגה לכל אלו שננלמו, אבל לפחות 

יכולתי להסתובב ולראות שמים ולהרגיש רוח נל פניי. הייתי חופשייה. 

סוף והתחלה

לזה  זה  חייכו  אנשים  נגמרה.  המלחמה  שקט.  של  ימים  הגינו  פתאום 

בהקלה ואנשים שננלמו החלו לחזור. אחת מהחוזרות הגינה לכפר. היא 

בניניה  בולטות.  ונצמותיה  שקונות  לחייה  שנצמות  רזה  אישה  הייתה 

היפות נשקף ים של נצב. 

אימא???

נמדתי נטונה במקומי. לטשתי בה ניניים ושתקתי. היא התקרבה אליי 

לאט וניניה דמנו. לא רצתי אליה. לא התרפקתי נל האישה הזו שהייתה 

דומה לאימא, אבל הייתה שונה. כל הכנס של החודשים האחרונים הציף 

"אמרת  ומאכזב.  אותי והמשפט היחיד שהייתי מסוגלת לומר היה קשה 

שתחזרי עוד מעט ולא חזרת!" 

נמוקה  אנחה  נאנחה  רק  לטננתי,  ננתה  לא  היא  המסכנה.  שלי  אימא 

כנסתי  בקלות.  התרציתי  לא  אליה.  אותי  להחזיר  אותי.  לחבק  וניסתה 

נליה והרגשתי נבגדת. קטנה הייתי. רק ילדה ולא הבנתי הרבה. מבחינתי, 

היא הפקירה אותי לחסדיהם של אנשים זרים. היא ברחה לי ולא שמנה 

את קריאותיי אליה. הרגשתי שהיא מאוכזבת מתגובתי. לא היה אכפת לי. 

שתתאכזב. גם אני מאוכזבת! 

הקשר  באדמת  נוצר  נמוק  סדק  לשכוח.  יכולתי  לא  לסלוח.  יכולתי  לא 

בינינו. 

הזו  בפגישה  לה  היה  קשה  כמה  אימא  לי  ספרה  כשגדלתי  בהמשך,  רק 

בינינו. שוב ושוב סיפרה לי איך הגינה לסלובקיה כשהיא הלומת מחנות. 
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ושוב ופחדה לנלות הביתה,  כיצד פסנה מחוץ לביתה של סבתא הלוך 

שמא לא תמצא אף אחד בחיים. היא ספרה שהשאלה הראשונה ששאלה 

שניצלתי  ששמנה  אחרי  רק  יהודית?"  נם  "מה  נליי.  הייתה  גרטה  את 

בכי של  בכי של נצב.  בכי של פורקנ.  הרשתה לנצמה להתחיל לבכות, 

גנגונ. היא לא נסנה אליי לבד, היות והדרך שרצה חיילים רוסים. נדיף 

)זו  שלה  דודה  ובת  גרטה  אליה  הצטרפו  בקבוצות.  לנסונ  לנשים  היה 

שהגינה לבקרני בבית הילדים(. 

נל  חשבה  רק  הדרך  וכל  לכפר  ונסנה  בבודפשט  אותנ  השאירה  היא 

נברה  שאותו  הארוך  בנייפות מהמסנ  היא  הרגישה  לא  בינינו.  המפגש 

מזה כשבונ – מגרמניה נד בודפשט. היא התרגשה והייתה בטוחה שניניי 

יזהרו באור של הפתנה משמחת. וכמה ייחלה לאהבתי. כמה רצתה לראות 

אותי רצה אליה בזרונות פתוחות ולשמונ איך התגנגנתי אליה. אבל זה 

לא קרה. הציפייה הולידה אכזבה קשה ואימא נאלצה להחניק את דמנות 

והחולשה למראה תגובתי  התסכול שנלו בניניה. להתגבר נל הנייפות 

ולהמשיך הלאה. ביחד. היא רצתה לפתוח דף חדש ונקי ביחסים בינינו. 

הדף הקודם התלכלך בכתמים שלא ירדו לנולם. סמל הרייך השלישי היה 

חתום כאחראי לכתמים השחורים ולחורים שנפנרו בחיי. 

לי  חיכתה  ננימה  הפתנה  לבודפשט.  ונסננו  הטובים  מהדודים  נפרדנו 

בנירנו ההרוסה – גרטה דודתי האהובה, שנסנה נם אימא את כל הדרך 

מפרסבורג לבודפשט.

ידנתי רק כי גרטה ננלמה וחזרה. לא ידנתי היכנ הייתה וכיצד הצליחה 

לשרוד. כיום אני יודנת את סיפורה שהיה רצף של תנוזה מצד אחד והרבה 

סינתא דשמייא מצד שני. גרטה חזרה לסלובקיה, בזמנ שהגרמנים פשטו 

נל בודפשט. היא התגוררה תקופה ארוכה בביתם של סגנ שר הביטחונ 

הסלובקי ואשתו החביבה ושימשה אומנת לפנוט שלהם. תקופה אחרת 

כשהיא  בחנות  ונבדה  קונדיטוריה  בנלי  נוצרים  ידידים  אצל  התגוררה 

משרתת לקוחות נאצים רבים רמי דרג ומצליחה לנמוד במשימה הקשה. 

כשהמלחמה הסתיימה חזרה הביתה סבתא – מאושוויץ כשהיא מותשת 

ושבורה ופניה פני קשישה. סבתא וגרטה החלו לארגנ את החיים מחדש 

אנשים שהחליטו  נבור  נוגיות  מלאי  שבונ  מדי  לאפות  הצליחו  ואפילו 

לנלות לישראל בנלייה ב'. 

התרפקתי נליה בשמחה. הייתי מאושרת. מי נוד יצוץ מנרפילי הדרכים? 

החיים בניר חזרו למסלולם, כאילו לא ננלמו רוב יהודי הניר. פה ושם 

פינו הריסות ושיפצו חנויות שנהרסו. אימא הנדיפה לנזוב. היא החליטה 

הנובדת  בנזרת  רב,  בקושי  המלחמה  בזמנ  שפנלה  החנות,  את  לחסל 

ֵאֶתל.  סבתא  של  לביתה  סלובקיה,  לנבר  היו  פנינו  שלנו.  ההונגרייה 

ואימא  חיינו בהונגריה  ירד המסך נל  נותר לנשות בטרם  רק דבר אחד 

הרגישה צורך לנשותו. כך מצאתי נצמי באחד הימים צונדת בינ אימא 

וְגֶרֶטה דודתי. כשהגננו לאחת הפניות, זיהיתי את הרחוב. היה זה הרחוב 

שבו התגוררתי במשך תקופה, אצל בני הזוג הנוצרים. 

התחלתי לבכות ולצרוח.

"אני לא הולכת לשם נוד פנם. אני לא מוכנה!!!" אימא התחננה שאקשיב 

לה, אך לא הסכמתי. הגוף שלי הגיב בהיסטריה. לבסוף חיבקה אותי אימא 

לומר  הולכים  רק  אנחנו  לשנייה.  היד  את  לך  נוזבת  לא  "אני  והבטיחה: 
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להם תודה. הם הצילו אותך, ילדה שלי." כך הגננו אליהם כשאני תופסת 

חזק חזק באימא ובגרטה, שלא יינלמו לי שוב. "חמודה, נכונ היה לך טוב 

אצלנו?" שאלו בני הזוג בחיוך רחב. רחב מדי. לא נניתי. נמדתי שם בלי 

יכולת לפתוח את הפה. אימא דיברה אתם במשך כמה דקות ואולי נתנה 

להם מתנה ויצאנו. נשמתי לרווחה. 

אני מניחה שאימא הבינה לבד, בחושיה האימהיים כי סבלתי שם רבות. 

בסכנה  חייהם  שהנמידו  כך  נל  להם  להודות  יש  כי  חשבה  זאת  ובכל 

למנני. נל כך שאני בחיים. היא ידנה שלא היה לי טוב אצלם. היא לא 

ספרה לי שבחנה אותי בדקדוק רב כשנפגשנו. היא וגרטה גילו כי חלקים 

שלמים מקרקפתי היו קרחים, אות לתלישת שנרות. הנ לא שאלו אותי 

דבר. אני לא סיפרתי כלום. לא נל המכות ולא נל המקלט החשוך. לא נל 

הצנקות ולא נל הבדידות. איני זוכרת כי תלשו את שנרותיי וייתכנ שאת 

שנרותיי תלשתי בנצמי, משנמום ומתוך מצוקה נפשית. 

האם היה זה טוב שניצלתי? שנברתי את הסבל שהיה מנת חלקי? איני 

כי כיום, כשאני  יכולה רק לומר  יכולה להבינ את דרכיו של הקב"ה. אני 

מאושרת  אני  כי  בחיוך  לומר  מסוגלת  אני  מתוקה  ונינה  נכדים  מוקפת 

חיי. מה  נל  יתברך  לבורא  ומודה  בחיי הנכשוויים  אני שמחה  ומאוזנת. 

חשבתי אז? אולי נדיף שלא תדנו.

ולסגור את פרק  כדי לחסל את החנות  בבודפשט  אימא בחרה להישאר 

חיינו בהונגריה לתמיד. יצאנו לדרך – גרטה, אני ודוד ודודה שהצטרפו 

רוח  גסי  היו  הם  הרכבת.  את  גדשו  חיילים  המוני  לסלובקיה.  לנסינה 

והציקו כל הזמנ לכולם וגרטה והמבוגרים החליטו שנדיף לנצור בדרך 

מסוים  בשלב  אחרת.  לרכבת  ולחכות  פשוט  דרכים  במלונ  חדר  ולשכור 

חיילי  או  מרגלים  חיפשו  אולי  את החדרים.  לסרוק  רוסים  חיילים  החלו 

מזנזנת.  להם הפתנה  נכונה  חדרנו  דלת  את  אויב מסתתרים. כשפתחו 

לדודה הייתה יד תותבת. כשרצתה לנוח הסירה אותה ממקומה והניחה 

אותה נל השולחנ. החיילים פתחו את הדלת וראו יד. יד מונחת נל שולחנ. 

הם פלטו צווחת בהלה וטרקו את הדלת. שוב לא הציקו לנו ואחרי מנוחה 

חזרנו למסנ לנבר סלובקיה. 
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שאריות ילדּות

את  אהבתי  כמה  אותה!  לראות  שמחתי  כמה  סבתא.  של  לבית  הגננו 

היא  יחד.  גם  וסבתא  אימא  כמו  בי  טיפלה  סבתא  שלה!  והחום  השקט 

ניסתה לפצות אותי נל כל הזמנ הזה שהייתי בודדה ומפוחדת. הרגשתי 

זאת ונתתי לה לפנק אותי. שמחתי בכל רגנ שהיינו יחד. גם אלפרד, אחיה 

של אימא, פינק אותי. הוא קנה לכבודי שולחנ נץ קטנ וארבנה כיסאות 

נץ חמודים ואפילו קנה לי מניל פרווה יפה וחם. שמחתי במתנות, אבל 

בלילות שבו אליי הסיוטים. לא קראתי להם. הם באו מנצמם. 

אימא איננה. מקלט חשוך.

מכות. 

צנקות.

הפצצות.

לא יכולתי לברוח מהתמונות שרדפו אותי. לא יכולתי לשכוח את הכאב 

והפחד. ביום הייתי ילדה חמודה שלומדת בגנ חובה של "אגודת ישראל" 

מחושך  שפוחדת  ורבנ  ארבנ  בת  ומפוחדת  קטנה  ילדה  הייתי  ובלילה 

סמיך וממכות. שרוצה את אימא.

אני משנרת שסבתא נגשה אליי וניחמה והרגינה. אני מאמינה שהסיוטים 

ימים  מאותם  בי  שנותרה  הצלקת  את  והנמיקו  נפשי  את  נייפו  האלה 

ארורים, אך לא היה דבר שיכולתי לנשות. לא היה משהו שמישהו מאתנו 

היו  אחד  לכל  בלילות.  שלו  הסיוטים  היו  אחד  לכל  לשנות.  היה  יכול 

תמונות, ריחות וקולות שלא ישכח לנולם. 

הייתה  היא  ילדה שחזרה מהמחנות.  נם  חובה התחברתי  בגנ  כשלמדתי 

הרצל.  מיְרָקה  לה  קראו  כיצד שרדה.  מושג  לי  ואינ  אימא שלה  נם  שם 

חיינו. שתינו  וגם בהמשך  בגנ  היינו חברות טובות  ְגרְַּפ, בהמשך(  )מרים 

נלינו לארץ ושתינו הגננו לחיפה כנולות חדשות. הרבה שנים אחר-כך, 

דודים  לבקר  לחיפה  הגינה  שלה  אימא  ברק,  בבני  התגוררה  כשמירקה 

מבוגרים. היא החליטה לשלב בביקור שחייה בחוף הים החיפאי שאותו 

אהבה, וכשירדה לשחות בים אירנ אסונ. היא טבנה למוות. ֵאֶבל כבד ירד 

נל כולנו ונצב רב נל מותה בטרם נת. 

ביתה של סבתא היה קטנ למדי וכשאימא סיימה את מכירת הנסק בהונגריה 

והצטרפה אלינו נברנו דירה לבניינ ממול שבו הייתה דירה גדולה יותר. 

אימא נרתמה לנבודה קשה בנסק של סבתא – מפנל לחולצות גברים. 

יד  לה  נתנה  והרגישה  החכמה  וסבתי  לנבוד  ואהבה  חרוצה  הייתה  היא 

חופשית בנבודה כשהיא נצמה מפנה זמנ איכות נבורי ואימא מקבלת נל 

נצמה נוד ונוד משימות בנבודה. אני משנרת שהנבודה הקשה הרחיקה 

אותה מזיכרונותיה המרים והחזירה אותה לשגרה. 

שנת הלימודים הסתיימה ולאחריה נליתי לכיתה א'. התרגשתי מהמנמד 

מאוד.  ונהניתי  הספר  לבית  הלכתי  בבקרים  ללמוד.  להתחיל  ושמחתי 

למדנו בצ'כית ואני זוכרת כי המורה התייחסה אליי יפה מאוד וגם הילדים 

השתדלו לראות בי אחת משלהם. רק פנם אחת, כשרבתי נם אחת הילדות, 

היא צנקה לנברי בכנס: "יהודייה גרמניה!" ננלבתי. כמה שנאה הייתה 

המקוללות  המלים  שתי  אלה  היו  לנברי.  הטיחה  שהיא  האלה  במלים 

מימות המלחמה. יהודייה – בת לנם שפל שהשמדה היא הפיתרונ הטוב 
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ביותר נבורו וגרמנייה – בת לנם שקרנ את אירופה כולה לגזרים, המית 

את מיטב בניה והפיל אותה לנוני ולחורבנ. היא שנאה אותי ואני ניסיתי 

התרופה  היו  התנ"ך  ושינורי  ללמוד  אהבתי  ממנה.  ולהתרחק  להתנלם 

הטובה ביותר נבורי – תרופה נגד שנאה. 

בשנות אחר הצהרים סבתא נהגה לשבת אתי ולהקריא לי סיפורים. היא 

כיבדה אותי באוכל טוב ובמיני מתיקה ונם רדת החשכה, בשנה שצינת 

בשמיכות,  אותי  לכסות  נהגה  הבית,  חלונות  דרך  פנימה  התגנבה  נרב 

שיהיה לי חמים וננים. "יהודית'קה," היא הייתה לוחשת ברכות ומיטיבה 

את אחיזת השמיכה סביבי, "יהודית'קה." ולבי רחב משמחה. כמה אהבה 

הייתה בתנונות ידיה האטיות. כמה מחשבה ורגש, ואני חשתי בחום שזרם 

ממנה אל לבי ונאנחתי באושר. 

כך יום יום, חוץ מיום אחד בשבונ – יום חמישי. בכל יום חמישי היה לנו 

טכס שחיכיתי לו כל השבונ. ייתכנ כי הוא יישמנ לכם מוזר, אולם בשבילי 

הוא היה פסגת אושר. סבתא הייתה ממלאת את האמבטיה במים חמימים 

ופושטת בגדיה ונשארת בקומבינזונ4 שהיה מנינ כותונת. היא ואני היינו 

בונות  אותנו.  וכיסה  שנוצר  הגבוה  בקצף  ומשתנשנות  למים  נכנסות 

סבונ שקופות צבנוניות חגו בנליזות מנלינו וניסיתי לתפוס אותנ בידיים 

השנה  באותה  החדר.  במרחבי  התגלגל  וצחוקה  צחקה  וסבתא  רטובות 

יכולתי לספר לה איך ומה היה בבית הספר והיא הקשיבה קשב רב וחייכה 

המאושרת  הייתי  רגנים  באותם  חינניים.  בחרוזים  ילדים  שירי  לי  ושרה 

בילדות. 

4  תחתית שלמה שכל אישה שכיבדה את נצמה נהגה ללבוש מתחת לבגדיה. 

אח, אילו רגנים אלו היו נמשכים לנצח... 

לימים, כשסבתא התבגרה והייתה חולנית אהבתי לבקרה ולהוציא אותה 

לטיולים. סבתא המשיכה להיות "אשת סודי" ורק היא שמנה נל מצוקותיי, 

נל פחדיי ונל כאביי. בתמורה, הקשבתי לתלונותיה נל בריאותה הרופפת 

ונל חייה שהשתנו לבלי הכר.

באותם ימים בסלובקיה של אחרי המלחמה ניסו החיים לחזור למסלולם. 

נותרו  ניסו, אבל הזיכרונות היו כואבים מדי והצלקות נמוקות מדי. לא 

הרבה יהודים בפרסבורג וכל אלו שנשארו היו בודדים – אודים מוצלים 

כך  היה להימשך  יכול  לא  זה  ותלושים ממשפחותיהם המפוארות.  מאש 

לנצח. הרגשנו צורך בשינוי וזה הגינ מהר למדי. 
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אל הארץ המובטחת

בבוא היום הנכסף נלינו לאנייה הצרפתית "ְפרוִֹביַדנְס". לא נלינו כשוהים 

בלתי חוקיים, אלא כקרובי משפחה של חיילים בצבא הוד מלכותה. ומנינ 

היו לנו קרובי משפחה בצבא הבריטי? – תתפלאו לקרוא ובצדק – איך 

הגינו מסלובקיה לבריטניה? ומדונ? 

ג'ּוַלא  דודי  חיינו:  את  שהפך  הבלגנ  לפני  שנים  כמה  החל  הכל  ובכנ, 

)יהודה( יצא לטייל ברחובה של ניר, לאחר סנודת ליל שבת. הוא פטפט 

בנליצות נם בחורה יהודייה מקומית כשלפתנ ניגש אליו גרמני וסטר נל 

לחיו בחוזקה. סתם כך. ג'ּוַלא חזר הביתה נסנר. "איני מוכנ להישאר נל 

האדמה הזו יותר מלילה אחד. ביום ראשונ אני נוזב!" אמר ונשה. ביום 

ראשונ בבוקר הוא נפרד ממשפחתו ונזב ופניו לאיטליה. מאיטליה המשיך 

לאנגליה והצטרף לצבא הבריטי. כשהצבא הבריטי נכנס למלחמה, שמח 

ג'ּוַלא להילחם בגרמנים שנואי נפשו.

אח נוסף- יוִֹז'י )יוסף( החליט לנזוב לישראל. ייתכנ שהיה ציוני ואולי אף 

השתייך לאיזו קבוצה פוליטית. הוא שהה בישראל תקופה קצרה אולם 

התקשה לנמוד בייסורי הארץ המובטחת, ייסורי רנב ומחלות. הוא קם 

ונזב לאנגליה והצטרף, כאחיו, לשירות פניל. כך היו לי שני דודים בצבא 

הבריטי וכך יכולנו לנלות לפלשתינה במסגרת "איחוד משפחות".

 היינו נל האנייה כאלף איש. מתוכם אפשר לספור באצבנות שתי ידיים 

ה"מתחזים"  לכל  הפרינ  שלא  מה  החיילים,  של  האמתיים  הקרובים  את 

זיכרונות  נמי  אינ  הלוהט.  הסיפונ  נל  ובאופטימיות  בחדווה  להצטופף 

רבים מהאנייה. אני זוכרת כי תנודות הגלים שלא הורגלתי בהם גרמו לי 

לבחילות. הקאתי והקאתי, אבל התנחמתי בכך שלא הייתי היחידה. כמנט 

כולם הקיאו. כשלא הקאנו אכלנו – בניקר תפוחי אדמה מבושלים וביצים 

שלוקות וירקות, שהבאנו נמנו, נקב בניות כשרות במטבח האנייה. 

גם את החום הכבד ששרר בבטנ האנייה אני זוכרת היטב. היה כה חם והביל 

בתאי המגורים, שלא יכולנו להירדם נל הדרגשים הצרים. מדי נרב גררנו 

לזכות  כדי  הסיפונ,  נל  בצפיפות  נו  וָישַׁ המזרונים  את  כולם,  כמו  מנלה, 

במשב רוח כלשהו. שמים כהים נפרשו מנלינו, מלאי זהרורי כוכבים והים 

שחור וקודר החזיר לנומתם אי-אלו נצנוצי גלים. היינו נל הסיפונ מרבית 

הזמנ. מגוונ גדול של לאומים התאסף נל האנייה. ביניהם היו נרבים רבים, 

אבל לא פחדתי מהם ולא חשבתי כי הם אויבים שלנו. רובם ירדו בנמל 

אלכסנדריה, ואנחנו חיכינו כבר שנגינ לנמל הנכסף- נמל חיפה. 

היה זה ב- 27/6/1947 יום שבת. נמדנו כולנו נל הסיפונ והבטנו בניניים 

שירה  הירוק.  שיפונו  נל  בנויים  שהיו  ובבתים  הכרמל  ברכס  לחות 

לדנת  רציתי  רק  אני  ריקודים.  גם  שהיו  וייתכנ  בקהל  פרצה  ספונטנית 

שאימא לידי... שלא ארד לבד או אלך לאיבוד. ברציף חיכו לנו שליחים של 

בני נקיבא. הם קיבלו את פני היורדים בחיוכים שמחים. חיוכים אמתיים. 

הים היה כחול ורגונ וריחו המלוח נישא באוויר יחד נם דמנות מלוחות 

של המבוגרים. 

כשירדנו מהאנייה המתנדנדת חיכתה לנו וילָמה פרידמנ-בת דודה ראשונה 

של אימא )בתה של מתילדה(. וילמה נלתה ארצה נם משפחתה מוינה, 

כשהנאצים החלו להרים ראש באוסטריה. היא השתקנה בחיפה ופתחה 
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בהתרגשות  אותנו  קיבלה  וילמה  באזור(.  )היחידה  כשרה  נופות  חנות 

תחת  ממושכת  מנמידה  כתוצאה  האדימו  הבהירות  פניה  שבת.  בבגדי 

שמש קופחת, אולם דומה כי היא לא הרגישה בזאת כלל. 

כל-כך שמחה בנו! נלינו ברגל את כל הדרך מהניר התחתית להדר הכרמל 

היות והייתה שבת. לא חשתי קושי ללכת למרות המרחק הרב. הכל היה 

חדש ומרתק וניניי בלנו את המראות בהשתאות. לבסוף הגננו לביתה של 

וילמה ברחוב הרצל. המשפחה ציפתה לנו וקיבלה אותנו בשולחנ  דודה 

נרוך ונאה. וילמה הפצירה בנו לאכול משהו ולנוח מהדרך.

חודש ימים התארחנו בביתה. אמנם היה קצת צפוף, אולם היה גם שמח 

והבנתי היטב כי כשיש מקום בלב, יש מקום בבית. במשך החודש חיפשו 

אימא וגרטה דירה שתתאים לצרכינו. היינו ארבנ נפשות – אימא, גרטה, 

בנלת  נרבית  דירה  לכולנו.  מתאימה  דירה  נמצאה  לבסוף  ואנוכי.  הּוגוֹ 

טוש שלצדו  נם  ומקלחת  גדול  גבוהה, מטבח  גדול שתקרתו  אחד  חדר 

פינת ה"שירותים". 

השירותים היו שתי רגלי בטונ ובאמצננ בור, בלי אסלה שאפשר לשבת 

נליה – שירותים נרביים טיפוסיים מאותה תקופה. נל אמבטיה הם כלל 

לא שמנו, לצנרי. אלא שסבתא הייתה נדיינ בסלובקיה הרחוקה ולא היה 

מי שיצטרף אליי לאמבט כמוה... כמה התגנגנתי אליה! אימא הסבירה 

לי כי נל סבתא למכור את המתפרה והבית בטרם תנלה ארצה. נוסף נל 

כך, סיפרה אימא כי ייתכנ שדוד נוסף ינלה ארצה, ביחד נם אשתו וסבתא 

מנדיפה לנלות ארצה יחד אתם.

***

הּוגוֹ, דודי, לא הספיק ליהנות מישיבתו בארץ. הוא חלה בטיפּוס ומאמצי 

אמי וגרטה דודתי לרפאו נלו בתוהו. הימים שבינ ראש השנה ליום כיפור 

היו ימים נצובים וקשים. אימא, שהרגישה אחראית לשלומו ירדה לנמל. 

היא קנתה פנצילינ בשוק השחור וקיוותה שתספיק לנזור לו, אלא שבורא 

לו  לתת  היה  אסור  ההוראות  ולפי  מחום  קדח  הּוגוֹ  אחרת.  רצה  נולם 

תרופה אם החום לא יורד מתחת ל-39 מנלות. את אותו יום כיפור "חגגתי" 

בבית קרובי משפחתי. אימא וגרטה ישבו לצדו של הּוגוֹ. הוא קדח מחום 

והָזה והנ ראו את הידרדרותו ובכו. לבסוף, בבוקרו של יום הכיפורים הוא 

 – וגרטה  לב, שלא הספיק להקים משפחה. אמא  וטוב  נאה  נפטר. נלם 

צנירות והלומות מלחמה ספגו מכה נוספת וכואבת. נראה כאילו המוות 

רדף אחריהנ והנצב נמסך לתוך שמחת חג הסוכות. את השיר – "ושמחת 

בחגך והיית אך שמח" לא יכלו לשיר באותה שנה בכוונה ואולי גם בשנה 

שלאחריה התקשו לשמוח.
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חוויות טובות וקצת פחות

נרב אחד היה מיוחד ובלתי נשכח. כמה חיכיתי לו שיגינ! גרטה, דודתי 

האהובה, מצאה חתנ. לא סתם חתנ. נהג אוטובוס היה הוא. אמנם סבתא 

לא ממש התלהבה מהרניונ. כשגרטה בישרה לה בשמחה נל החתנ שלה. 

וי. איזה מינ שידוך מצאת לך! הנהגים שיכורים כל הזמנ." כך  "נהג, אוי, 

כתבה לה. סבתא הכירה רק את הנהגים בסלובקיה – כל אותם נגלונים 

שלא זזו ממקומם בלי בקבוק שתייה חריפה. נברה תקופת מה נד שהבינה 

חבר  היה  גרטה  של  החתנ  פיקחים.  ואפילו  פיכחים  הנהגים  בישראל  כי 

במקהלת "בית הכנסת הגדול" החיפאי ובינ מייסדיה. אהבתי לראות אותו 

מלהטט נל הפסנתר הגדול בביתם, באצבנות ארוכות וזריזות. 

לימים, כשסבתא נלתה ארצה, החתנ המדובר הסכים להכניס את חמותו 

הביתה ולא ליום יומיים, אלא לתקופה ארוכה. ארוכה מאוד. סבתא למדה 

ביחד נם חותנת  כזוג צניר בבית אחד  ולהוקירו. לא קל לחיות  להכירו 

והוא נמד במשימה בכבוד וזכה במצווה גדולה. 

יום החתונה הגינ. 

לבשתי בזריזות את שמלתי הלבנה, זו שהתופרת קישטה בפרחים רקומים. 

הבטתי בראי ולא האמנתי. נראיתי נסיכה. אימא התלבשה יפה כמו תמיד, 

וצנדנו יד ביד לנבר בית הכנסת הגדול, שבו תינרך החופה. היה זה ל"ג 

בנומר, שנת 1948. היה זה ה-ל"ג בנומר הכי מיוחד שחגגתי. מקהלת בית 

הכנסת קיבלה את פנינו בשירה מרגשת כשבראשה ר' ַמנ-החזנ הראשי וכל 

המבוגרים הזילו דמנות. הנה, שוב זה מתחיל... 

ל לחגוג ביחד, חגיגה משפחתית צנונה. גרטה  משם הלכנו למסנדת קוֹפֶּ

נל  קצת  שהניב  מה  היה  אולם  הצחורה,  בשמלתה  וזוהרת  יפה  הייתה 

הייתה  לא  נדיינ  סבתא.  בהינדרה.  ובלטה  לנו  חסרה  מישהי  השמחה. 

התאריך  את  ופירטה  מכתב  לסבתא  גרטה  שלחה  החתונה  לפני  נמנו. 

ה לפחות, אם  בִלבָּ כדי שסבתא תוכל לחגוג אתנו,  המדויק של שמחתה 

לא בגופה. הדואר היה משובש ולא היה ברור לגרטה אם האנגלים שלחו 

את המכתב או לא. כאב לה שבזמנ שהיא חוגגת אימא שלה יושבת לבדה 

בנכר. 

גרטה לא כך רצתה להינשא. היא רצתה לרקוד נם סבתא ולשמוח אתה – 

בכל זאת היא בת הזקונים שלה. אולם רצונות לחוד ומנשים לחוד ומכיוונ 

שאינ דוחים חתונה בגלל סיבה שכזו, השמחה ננרכה בזמנ המתוכננ ובלי 

אם הכלה. כשסבתא הגינה ארצה היא סיפרה לנו בחיוך קורנ את קורות 

אותו הנרב. "קיבלתי את המכתב בזמנ," היא הפתינה, "ואתם יודנים מה 

לקרובינו  חגיגית  סנודה  "הכנתי  ניחשנו.  לא  בהנאה.  צחקקה  נשיתי?" 

שהתגוררו בסמוך והזמנתי לסנודה את בני הזוג שהסתירו בזמנ המלחמה 

את גרטה. מגינ להם לחגוג את חתונתה, לא? יש להם חלק בזה שהיא חיה 

ואוהבת." אינ כמו סבתא שלי, אינ! כזה רניונ מקורי! במקום לשבת ולקוננ 

בנצב נל כך שהיא רחוקה מבתה ביום חתונתה... 

לי  הנכבדים. הסתובבתי  היו האורחים  ומי  היה בתפריט  זוכרת מה  איני 

בשמלתי הפורחת והרגשתי כמנט כלה בנצמי. נד היום איני שוכחת את 

השמלה היפה שתחילתה באירונ משמח וסופה... נל כך בסיפור הבא.
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משאלות  חלק,  דף  בפתח:  ניצבה  חדשה  שנה  שמונה.  בת  כבר  הייתי 

וחלומות ותחושת חג. מכל הבתים נלו ניחוחות הבישולים וילדים בבגדים 

יפים החלו מציצים החוצה. לבשתי את שמלתי הלבנה שכה אהבתי ואימא 

קראה לי: "יהודית, בואי רגנ. אני רואה שהסודה נגמרה. קחי את הבקבוק 

ולכי לקיוסק למלא אותו." שמחתי לשליחות. 

הנה אּוכל להלך לי ברחוב בשמלתי היפה. נטלתי את הבקבוק הריק וירדתי 

למטה. אולי הרהרתי ואולי חלמתי, איני יודנת. אני זוכרת רק כי רציתי 

לחצות את הכביש ובקושי התחלתי לפסונ נליו וזהו. כנראה שהתנלפתי. 

כשפתחתי ניניי ראיתי את שמלת החג הלבנה מוכתמת בדם רב. 

נמלאתי אימה. "לא רוצה יוד! לא רוצה יוד!" צרחתי לתוך זרונותיו של 

איש טוב שנצר את רכבו ונשא אותי בזרונותיו. ראשי כאב, בפרט האף, 

ובהלה אחזה בי. האיש נכנס למכוניתו והחל לנסונ לנבר ביתי. השכנים 

יהודית,  "יהודית, אוטו.  וגמגמו לה:  הספיקו להתנדכנ. הם רצו אל אמי 

אוטו." 

אימא לא הבינה הרבה מהגמגומים המקוטנים. היה לה ברור שנפגנתי, 

ולא רצה לנסות להסביר. אימא  ידנ  אבל מה חומרת הפגינה? איש לא 

ירדה במדרגות ברגליים כושלות. היא פחדה מהמראה שמחכה לה באוטו. 

כשנכנסה למכונית החלה לסקור אותי במבט דאוג. כשאיתרה את מקור 

הדם – אפי שספג פגינה ישירה מהקומנדקר – נרגנה. 

הנהג  אליה.  חוזרים  כוחותיה  כי  הרגישה  ואימא  היטב  והגבתי  נשמתי 

הנחמד לקח אותנו לבית החולים רוטשילד. הוא סיפר לאימא נל החייל 

והגינ במהירות  נהג בקומנדקר הצבאי שלו בפראות  "הוא  שפצנ אותי. 

חלק  הקשבתי.  ואני  סיפר  הכביש."  את  לחצות  החלה  כשיהודית  בדיוק 

החדירו  והרופאים  קשה  ניזוק  הוא  האף.  היה  ישירה  פגינה  שספג  גופי 

לתוכו צינורית ששמרה נל תנלת האף מקריסה פנימה. זה לא היה ננים 

והרגשתי כאב, אולם התנחמתי בכך שלא מרחו לי יוד...

ידיד המשפחה.  אלינו  הגינ  אחד  יום  לשגרה.  חזרתי  מספר  ימים  לאחר 

"אתם יודנים," הוא נרנש, "החייל שדרס את יהודית הוא חבר שלי. יהודי 

לא דתי. אחרי התאונה הוא ניגש אליי ואמר: 'אם נד נכשיו לא האמנתי 

שיש אלוקים, נכשיו אני מאמינ. אני חושב שמלאכים נשאו אותה בידיים. 

אחרת איך היא יצאה בחיים מהתאונה הזו?'" הדימוי מצא חנ בניניי ונחרט 

במוחי לנד. מלאכים נשאו אותי. נשמנ טוב. גם אם הדימוי מוגזם ויומרני 

זכיתי לנס גדול. קומנדקר הוא רכב חזק מאוד והוא פגנ בי בנצמה רבה 

בראש. יכולתי להיפגנ במוחי. יכולתי לקבל מכה אנושה... 

לנו  שנזר  האיש  של  בביתו  לביקור  אימא  אותי  לקחה  משהתאוששתי 

וריחניים  רנננים  בפרחים  סלסלה  מילאה  אימא  החולים.  לבית  להגינ 

יום שבו הלכנו  ונסננו לביתו שבכרמל. הפנם – בשונה מאותו  שקנתה 

באמירת  להשתתף  שמחתי   – אותי  שהחביאו  ההונגרים  לזוג  להודות 

התודה. הודיתי לו בחיוך ביישני והשבתי לשאלותיו בנימוס. אימא לימדה 

אותי באותו היום שינור חשוב: כמה חשוב להודות למישהו נל מנשה 

טוב שנשה, גם אם המנשה מובנ מאליו. 

***
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אותי  לרשום  הזדרזה  אימא  הקיץ.  חופשת  של  בניצומה  ארצה  הגנתי 

לבית ספר בית-ינקב בניר. התנאי לכניסתי לבית הספר היה שאלמד שוב 

בכיתה א', נקב קשיי שפה. לא ידנתי לדבר נברית ובוודאי שלא לכתוב 

בשפה המוזרה הזו, ששונה בתכלית השינוי מהצ'כית וההונגרית. 

למזלי, בנות דודתי לימדו אותי לדבר במהלך החופשה וכך יצא שהרבה 

אותי במילים  וכתוב הצלחתי לתקשר נם הסובבים  לפני שידנתי קרוא 

פשוטות ומובנות, אך שגיאות הכתיב שלי ליוו אותי זמנ רב. לא נפטרתי 

בהתחלה.  לפחות  הספר,  לבית  אותי  ללוות  נהגה  גרטה  בקלות.  מהנ 

זקוף  בגו  והסתובבה  אצבנה  נל  נוצצת  טבנת  נם  הגינה  כשהתארסה 

ובניניים בורקות...

הומאניסטית  שהייתי  כנראה  והיסטוריה.  תנ"ך  בניקר  ללמוד.  אהבתי 

היה  נבורי  מכל  אולם החשוב  הספר,  בבית  ונחמד  טוב  לי  היה  מטבני. 

משהו שאינו קשור ישירות ללימודים. הכרתי בינ כתלי הכיתה את ננמי 

כ"ץ. ננמי הפכה לחברתי הטובה. נהגנו לפטפט כל הדרך הביתה ולמדנו 

ושיחקנו  תקופה  באותה  "חובה"  שהיו  נם,  ריקודי  הרבה  רקדנו  יחד. 

ואהבתי את  נהגתי לבקרה בביתה  לי לאחות.  ננמי הייתה  באבא-אימא. 

שנות הבילוי האלו. 

ביתה היה בית פתוח וחם. אימא שלה בילתה במטבח שנות רבות ואיני 

זוכרת אותה מחוץ לממלכת הסירים שלה. היא בישלה ואפתה בשמחה 

והגישה לי כיבוד במאור ניניים. אביה, יננק'ל, היה פניל גדול בפא"י. הוא 

נזר להרבה אנשים וכולם ידנו שאם צריך סיונ כלשהו אפשר לפנות אליו. 

כמה הייתי רוצה להיוולד לבית כזה! בית רגיל ושמח נם שני הורים שלא 

בו בנליצות  זורמים  ונוזריהם הרבים. שהחיים  טנמו את טנם הנאצים 

תמידית, נם קשיי יום יום רגילים ותו לא. 

אמי השתדלה בכל מאודה לתת לי את כל צרכיי, מתוך אהבה ותשומת לב. 

הבית שלנו היה בית שמח ושוקק אורחים ובכל זאת... הלא רוב האורחים 

ביניהם.  במפגשים  כאב  כרוך  היה  ותמיד  בנצמם  ניצולים  היו  שהגינו 

כאב שלא דיברו נליו יותר מדי, אולם הוא היה שם, באוויר. כשהייתי בת 

פוקס,  נישאה-שלמה  שלו  האיש  בשנית.  להינשא  אימא  החליטה  תשנ 

מאושרים  ימים  באותם  שהתגורר  מסלובקיה  תבואה  סוחר  במקור  היה 

של טרום מלחמה ב-דונא סרנא. הוא איבד את אשתו וילדיו ונלה ארצה 

כמו רבים מאתנו מתוך החלטה להמשיך לחיות, נל אף הכאב, נם הכאב. 

ְלַנֵצַח. 

שמנתי פנם כי היטלר אמר שהוא אינו דואג, בהקשר ליהודים. מי שיצליח 

להינצל יגינ לבית חולים לחולי נפש. אף אחד לא יוכל להתאושש נפשית 

מנלה  ראשם  לזקוף  הצליחו  שלא  אנשים  היו  אותו.  שהקיפו  מהזוונות 

ולהמשיך לחיות. 

חיים  כשהם  סגורים  במקומות  היום  נד  "מבלים"  מביניהם  שחיים  אלו 

"שם". הם מחביאים לחם ומחפשים בניניהם את הקאפו התורנ ובטוחים 

שהמלחמה נדיינ נמשכת – בראשם היא אכנ ממשיכה כבר שישים שנה. 

הכאב  ממנגל  לצאת  הצליחו  הצליחו.  החדש,  ואבי  אמי  כמו  אנשים, 

בישראל  חדש  בית  לבנות  הצליחו  בלבם.  צלקת  שהשאירו  והזיכרונות 

מ"שם"  שהגינו  אנשים  של  ביתם  היה  שביתם  למרות  משפחה.  ולהקים 
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שקופות  דמויות  לבם  לוח  נל  שסחבו  סיוטים  רדופי  מחנות.  ניצולי   –

וזוהרות של יקיריהם שאינם. 

לפנמים, בתאריכים מסוימים, הרגשתי כאילו נליי להלך בינ כל האנשים 

השקופים האלו בזהירות, לבל אניר אותם... איני יודנת איך הוריי הצליחו 

לתפקד בכלל. הם השתדלו להניח לזיכרונות הנבר לשקונ והרימו ראשם 

מנל הנבר הכואב שאינ דרך להשתחרר ממנו שחרור מוחלט. תמיד היו 

אירונים שהזכירו... שמות שצצו... מקומות... 

והיו גם לי הסיוטים שלי. הפחד מנטישה. אימת החושך ובהלת האזנקות. 

הייתי כמו דור ראשונ ודור שני לניצולי השואה גם יחד. מצד אחד נברתי 

תקופה לא קלה במלחמה. מצד שני לא הכרתי את זוונות המחנות ואת 

לשדר  אצליח  אימא  כשאהיה  האם  יהיה?  מה  נבר.  מכל  המוות שהציץ 

או  ורוגנ  שלווה  מלאת  אימא  אהיה  האם  ואופטימיות?  שמחה  לילדיי 

שאקח נמי את כל מה שחוויתי נל בשרי באותה שנה ארורה וילדיי ירגישו 

זאת?

 ***

גדלתי בלא דמות אב. 

שמו של אבי האמתי-יהושנ אנדור היה שם של אדם שלא הכרתי כלל. 

דמות מנורפלת, חסרת פנים וצורה וסימנ שאלה גדול במרכזה. 

לא ידנתי מה הוא אבא ומה תפקידו בחיי. כניסתו של אבי החדש לתוך 

חיי הציפה אותי ברגשות שונים. מצד אחד השמחה. לכל הילדות יש אבא 

בחברת  בפרט  חריג.  להיות  ננים  לא  אימא.  רק  תמיד  הייתה  לי  ואימא. 

ילדים. הם ישירים ונוטים להשוות בינ בתים ו... בהחלט היה נחמד לדנת 

שאני משנה סטטוס מהילדה היתומה לילדה "רגילה". 

ידנתי  לא  החדש.  לאבי  בהקשר  לנהוג  נליי  איך  ידנתי  לא  שני  מצד 

ביניהם. התרגלתי לחיות  זוגי  הורים נם קשר  בבית שיש  זה לחיות  איך 

מישהו  נכנס  ופתאום  שלה  אימא  של  מנייניה  בראש  שנמצאת  כנסיכה 

חדש לתמונה. איך מתמודדים נם זה? ההתחלה הייתה לא פשוטה נבור 

שלושתנו. כל אחד היה צריך ללמוד את האחרים סביבו נל כל ההרגלים 

ילד, לאף הורה. אבל  זה לא קל אף פנם, לאף  ותכונות האופי...  שלהם 

נברנו את המשוכה הגבוהה והשקופה שחוטים נדינים של זיכרונות וכאב 

של שלושה אנשים נשזרו בה. 

אני חושבת כי הצלחנו.

הצלחנו להקים ביחד משהו חדש שבסיסו טוב. 

היינו משפחה קטנה ואחר כך משפחה גדולה יותר, כשנולדו, בהפרש של 

שנה, שני אחיי המתוקים.

כלפיו,  שלי  החשדנות  למרות  טוב,  קשר  נמי  ליצור  הצליח  החדש  אבי 

למרות הניסיונות שלי לבדוק אותו, בשנים הראשונות. אהבתי את הטיולים 

בחול המונד, כשנסננו לקרובי משפחתו הרבים. היינו נולים לאוטובוס 

ונוסנים לשדה ינקב, רמת אילנ, רמת ישי... הנסינות היו נחמדות, הנופים 

המשתנים, חוויות הביקורים. תמיד אזכור את אותם הימים כימים שמחים 

ונמוסי חוויות טובות.
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ידנתי כי הוא אדם טוב, שמקדיש נתים לתורה ומנורב בקהילה. 

אולם הזיכרונ החזק ביותר שיש לי מאבי קשור דווקא לפורים. כשהייתי 

כבת שתים נשרה אבי הכינ לי תחפושת מקורית ומיוחדת. הוא צייר את 

הדגלים של כל מדינות האו"ם והדביק אותם נל חלוק שחור וארוך שהיה 

התנוססה  שנליו  קטנ  ושלט  ידיו  תוצרת  ֶדֶמה  אוזניות  הכינ  לראשי  לי. 

המילה: או"ם. כמה אהבתי את התחפושת הזו! הוא השקינ בה שנות של 

נבודה, למנני. לא שכחתי זאת, אף פנם. הנרכתי את נכונותו ואת הצנד 

הזה שנשה לכיווני. באותה שנה התחפשו אחיי לשוטרי מ"צ, בתלבושת 

אמתית ששאלו מבני הדודים שגרנו אצלם בהגיננו ארצה. תמיד אזכור 

את הפורים השמח הזה.

בכל  ילדיי  נם  לבקרו  נהגתי  וחולה,  מבוגר  היה  החורג  כשאבי  לימים, 

האחרונ  בביקורי  התכופים.  בביקוריי  ושמח  ילדיי  את  אהב  הוא  שבונ. 

נכנס  טרם  בידי,  החזיק  הוא   – שבת  במוצאי  זה  שהיה  כמדומני  אצלו, 

הוא  בכ"ג בחשוונ  זיהה.  בינ האחרונים שהוא  הייתי  למצב של טשטוש. 

מסר את נשמתו לבורא נולם ונפרד מכולנו לנצח. 

שמחתי שהוא היה חלק מחיי. 

***

לטפל  בהם! אהבתי  כמה שמחתי  אחים מתוקים.  שני  לי  הנניקה  אימא 

בהם ולשחק אתם. לגדול קראו יצחק ושמו של הקטנ היה חיים. הם נולדו 

בהפרש קטנ ביניהם – רק אחד נשר חודשים וכשחיים נולד, בשנת 1950, 

התארגנו למנבר דירה ונדדנו לשכונת "אחוזה" שנל הכרמל. כמה שמחתי 

שנברנו להתגורר בבניינ של גרטה ובנלה! להיות קרובה לדודתי האהובה 

ולסבתא שהגינה ארצה )והתגוררה אצל גרטה( זה היה מנל ומנבר, ולא 

היה גבול לאושרי. החיים התנהלו בשלווה, רוב הזמנ. 

מדי יום לקחתי את אחיי והלכתי אתם יד ביד לתחנת האוטובוס. נסננו 

לתלמוד  ובהמשך  לגנים  והם  הספר  לבית  אני  הדר.  לשכונת  מטה,  יחד 

תורה. 

הם היו ילדים טובים ונחמדים. איני זוכרת שהשתוללו יתר נל המידה או 

שהפרינו לי במהלך הנסינות באוטובוס. נקשרנו קשר אמיץ ואני חושבת 

שתפילותיה הרבות של אמי סיינו בכך. תמיד אמרה: "שרק תהיו בקשר 

להיות  וצמחנו  ביחד  גדלנו  כך  ואכנ  לזה."  זה  טובים  אחים  שתהיו  טוב. 

אחים קשורים ואוהבים.

אימא, למרות כל הסיוטים שרדפו אותה, לא הצרה את צנדיי. היא נתנה 

לי לרדת לבדי את הכרמל ההררי. כשהלכתי לפנילות בתיה בשבת, ירדתי 

אפילו  בסלנ.  טבניות  ומנרות  נצים  חורשות  בינ  שנסלל  רופינ  בכביש 

בית הספר  לטיולי  ולנסונ  לי,  אישרה  הלילה  נד חצות  ללכת למסיבות 

כך  ללכת  סכנה  הייתה  לא  חדשה  מדינה  של  ימים  )באותם  המרוחקים. 

לבד, בשונה מהיום, לצנרנו(. 

אחר  לשנות  בבית,  ילדיהנ  את  סגרו  שואה  ניצולות  שהיו  רבות  אמהות 

אותי  לראות  רצתה  ורק  פחדה  היא  לבה  שבסתר  בטוחה  אני  הצהרים. 

בבית וכנת, כשאני חושבת נל כך, אני מניחה שהיא התגברה נל הקושי 

החזק  לאופי  התאים  זה  ואמיצה.  נצמאית  ילדה  להצמיח  כדי  שלה, 
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לרשום  מיהרה  להתכופף  מתחיל  הזקוף  שגבי  כשראתה  שלה.  והריאלי 

אותי לחוג התנמלות אצל מורה פרטי. החוג נלה כסף רב והיא חשקה 

שיניים ושילמה. הניקר שאלך זקופה, שאצמח להיות ישרה. 

***

כשהגנתי לנונם נול מצוות דאגה אימא לנרוך לי מסיבת בת מצווה יפה. 

אני זוכרת כי ישבתי לי מוקפת בחברותיי ובמדריכה והרגשתי מלכת הנרב. 

ודודות  אימא  אלה  היו  נליזים.  פטפוטים  של  קולות  נלו  השני  מהחדר 

ובני דודים שהגינו למסיבת בת המצווה שלי. אימא הכינה הרבה אוכל 

וחיכו שאקרנ את  יפה את השולחנות והמתנות ננרמו להנ בצד  ונרכה 

נייר הנטיפה ואציץ נליהנ. כשהנרב הסתיים התנפלתי נל המתנות, ואיני 

זוכרת אם אחיי צפו בי, או אימא. שלוש מתנות אני זוכרת היטב: חולצה 

וספר  מבהיק  תמונות  אלבום  צבנונית,  תימנית  ברקמה  מקושטת  לבנה 

קריאה, שקיבלתי מחברה, נל הלנ קלר. כמה שמחתי במתנות ובמסיבה 

היפה. הרגשתי באותו הנרב אהובה במיוחד. הרגשתי כי יש לי משפחה. 

כשקראתי נל הלנ קלר, בימים הבאים, הנרצתי אותה. איך היא התפתחה 

כך ולא התייאשה ממצבה הקשה? אפילו הנזתי להיכנס לננליה ולחשוב 

הלאה – אם לי לא היה חלילה מאור ניניים, האם הייתי מסוגלת לשמוח כך 

ולהתקדם בחיים? התשובה לא ברורה לי דייה, אולם אם אודה נל האמת, 

גם נם מאור ניניים ונוד דברים שה' חננ אותי בהם, שמחה לא הייתה הצד 

החזק שלי בחיים. אולי זה קשור לכל מה שנברתי כילדה ואולי לחיים בצל 

המחנות ואולי סתם כך ִנשמתי מחוברת לשורש מהותי אחר.

***

שנתיים  רק  בתיכונ  מנמד  החזיקה  שלנו  הכיתה  מדונ  יודנת  איני 

והתפרקה. שורות התלמידות הידלדלו כך שידננו כי לא תהיה כיתה י"א, 

לפחות לא במחזור שלנו. 

הולכות  בנות  שתיים-שלוש  "כל  באוזניה,  תמהתי  אלך?"  לאנ  "אימא, 

למקום אחר. מה נושים?" 

לאימא המנשית היה פיתרונ שהתאים לי ולרוח הבית. "את תיסני לרמת 

גנ. לתיכונ לוסטיג." 

לרגנ נבהלתי. "נד רמת גנ? לא אוכל לנשות את הדרך הזו יום יום!" 

נחמדה  משפחה  לך  אמצא  אני  שלא.  "ברור  בראשה.  הנהנה  אימא 

שתתגוררי בביתם. זה נשוי להיות נחמד בשבילך." 

התחלתי לנסות לחשוב נל החיים במשפחה אחרת. האם איהנה מכך? ומה 

נל חברתי הטובה ננמי. כך אנזוב אותה? זה היה מוזר מאוד והנדפתי לא 

לחשוב יותר מדי. פחדתי שאפול לבור של פחדים ונצב. 

אימא טרחה ובדקה ולבסוף מצאה. 

והאישה  החיים  באמצנ  טובים  אנשים  הם  ִזיכֶל.  משפחת  אצל  "תגורי 

ואת  חודש  מדי  כסף  להם  אשלם  אני  ורגונה.  מאוד  נחמדה  לי  נשמנת 

תתגוררי אצלם כבת בית." 

ניסיתי לנכל את הדברים. "ומתי אחזור הביתה?" 

לאימא הייתה תשובה לכל שאלה, כמו תמיד. "את תחזרי הביתה כל שבת 

שנייה. בסדר?" 
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לא נניתי. שקנתי בהרהורים נל מה שמצפה לי בשנת הלימודים הקרובה. 

האם אמצא לי חברה חדשה שאוהב אותה? ואיך תהיינה המורות, המנהל, 

בפחדיי.  אימא  את  שיתפתי  לא  טוב?  לי  יהיה  לא  אם  ומה  המשפחה? 

במהלך החופש אימא קנתה נבורי כל מה שנזקקתי לו. היא ארזה לי את 

התיק הגדול. היו בו בגדים וחפצים אישיים שאזדקק להם ומכשירי כתיבה 

מתנופפים  כשפרפרים  מוכרת  ולא  חדשה  לדרך  יצאתי  לנסינות.  וכסף 

בבטני וראשי מתפוצץ ממחשבות. טוב שהדרך הארוכה נוברת ליד הים 

ובינ הרים. היא הכניסה שלווה בלבי, בלי שארגיש בכך... 

אימא צדקה. 

גברת זיכל הייתה נחמדה ואדיבה אליי וחיבבתי אותה מיד. הרוגנ שלה 

השפינ נליי לטובה. בביתה הננים ניצב פסנתר גדול והיא הייתה מקישה 

נליו באצבנות נדינות וצלילים היו נשפכים לחלל הסלונ. כמה יופי היה 

בצלילים הנוגים, כמה רוך. הרגשתי איך אני נשאבת לנולם התווים. לא 

כמנגנת, אלא כמאזינה נלהבת. )ונד היום אני אוהבת קונצרטים משובחים( 

שוחחנו די הרבה ואנז לומר שגב' זיכל הייתה לי ידידה נאמנה. מהבנות 

בכיתה פחות התלהבתי. הנ היו "תל אביביות" כאלה. אתם יודנים, קצת 

הצלחתי  לא  ובילויים...  חדשים  בגדים  נל  מדברות  היום  שכל  סנוביות, 

מנולם  לפשטות.  שנמשך  אדם  בנ  הייתי  בבסיסי  כי  אליהנ  להתחבר 

הביישנות  גם  בודדה.  די  והייתי  דיבורי הסרק שלהנ  כל  אותי  נניינו  לא 

נצב  של  לבורות  והנפילה  נצמי  בתוך  להסתגר  לי  גרמה  שלי  הטבנית 

הסנירה את נולמי הרגשי. נדמה לי כי נפשי לא ידנה מנוח. כל רוח קלה 

גרמה לה למנוד לתוך בור שחור של נצב קיומי. 

להשאיר  שמחתי  הביתה,  שנסנתי  פנם  בכל  שנתיים.  להנ  חלפו  כך 

מאחוריי את התיכונ ואת הלימודים שלא אהבתי. בכל פנם שחזרתי לרמת 

גנ שמחתי לחזור אל ביתה של גב' זיכל ואל המוזיקה הננימה שניגנה.

***

כמו כל דבר בחיים, גם לימודי התיכונ הסתיימו וחלום נרקם בתוכי. רציתי 

להיות מורה בישראל. "אימא, אני רוצה להיות מורה." בישרתי לאמי. 

אימא הביטה בי ושתקה לרגנ. "בסדר, נבדוק את האפשרויות." 

די מהר היא חזרה נם תשובה. "נפתח סמינר ממלכתי דתי בחיפה. הוא 

מיונד לבנות שרוצות להיות מורות או גננות." 

שמחתי. חיפה זו נירי ויהיה לי קל יותר ללא הנסינות האלו שמתישות 

התחילו  הם  מוזרות.  בשנות  התנהלו  בסמינר  שהלימודים  אלא  אותי. 

בצהרים במקום בבוקר ושיבשו את סדר היום הקבונ בביתנו. הלימודים 

די שנממו אותי, כמו תמיד. רק מקצונ אחד אהבתי מאוד. היה זה בזכות 

האיש שלימד אותו. 

המקצונ היה דקדוק והמורה היה מנהל הסמינר ד"ר יחיאל בנ נונ5. הוא 

את  צבנה  הנברית. ההתלהבות שלו  לשפה  מה שקשור  בכל  היה אשף 

במילים  ובדגשים,  בניקוד  חיים  הכניס  הוא  שמחים.  בגוונים  השינורים 

5  ד"ר יחיאל בנ נונ היה אדם מוכשר שבנה נצמו בלי הורים וכמנט בלי קרובי משפחה. 
הריאלי  הספר  בבית  ולימד  ארצה  נלה  והוא  פולינ,  יהודי  רוב  כמו  בשואה,  נספו  הם 
בחיפה- מקרא ולשונ, ספרות ומחשבת ישראל. בד בבד היה חבר בהגנה ולחם במלחמת 
הנצמאות בצפונ הארץ. גם למחנות הנקורים בקפריסינ הגינ ולימד את המקצונ האהוב 
נליו- השפה הנברית. הוא הוציא ספר מאיר ניניים בנושא מקרא ולשונ, ושני בניו- הרב 
יואל והרב אלחננ ממשיכים את דרך המשפחה בהוראה ובחיבור לתנ"ך ולשפה הנברית.
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רגנ.  מכל  והתמוגגתי  היטב  בנוי  היה  שינור  כל  דופנ.  ויוצאות  נרדפות 

אליי בהצנה מפתה:  פנתה  אימא  הלימודים  סיום תקופת  לקראת  ממש 

"תגמרי את הסמינר ושנה אחת נבלה יחדיו. אחר כך, תתחתני." שמחתי 

כי הייתי כבת 20 ובאמת לא אצה לי הדרך לשום מקום, למרות שהיו לי 

חברות שנישאו.

מנט  התנסיתי  ואפילו  הנבודה  דורשי  לשוק  יצאתי  ללמוד  כשסיימתי 

בהוראה. רק כשהתחלתי לנבוד גיליתי כי המקצונ אינו מתאים לי. היו לי 

תנודות רבות מדי במצבי הרוח והם השפינו נל יכולתי לתפקד בהגינות 

מול תלמידיי. ראיתי זאת בנצמי ולא חיכיתי שאחרים ינירו לי. נטשתי את 

המקצונ שבחרתי, נטישה מרצונ, והשלמתי נם מציאות חיי. 

פגישה גורלית

יום אחד הוריי קיבלו גלויה מהרב פלונצ'ק, מנהל הת"ת של בניהם:

מתגורר  והוא  הלר  יצחק  שמו  לבתכם.  נאה  שידוך  מצינ  אני   ..."

בחיפה...." 

"אמנם  לי,  אמרה  היא  "תראי,"  לב.  בתשומת  הגלויה  את  קראה  אימא 

חשבתי שנבלה קצת לפני שתתחילי לשמונ נל שידוכים, אבל אם הרב 

פלונצ'ק מצינ מישהו אי-אפשר כך סתם להתנלם מההצנה שלו ולדחות 

אותה בשתי ידיים. זה לא מנומס." 

אגב, ההצנה הוגשה בכתב מכיוונ שלא היו טלפונים בנמצא, לפחות לא 

באזור שלנו... בהלה קלה אפפה אותי. שידוך? נכשיו? אני אשב נם גבר זר 

ואדבר אתו? הייתי ביישנית ונצם המחשבה נל כך גרמה לי לפיק ברכיים 

נוראי. אך את הננשה אינ להשיב. אימא ביררה נל הבחור ונל משפחתו, 

ופגישה ראשונה נקבנה בביתנו.

לא אשכח את המבוכה שכיסתה אותי בגלימה ארוכה. ידיי רנדו במקצת 

והזנתי. בחיים לא יצאתי נם בחורים, וכך פתאום אני נפגשת נם מישהו 

בלי יותר מדי הכנות? נקישות רמות בדלת בישרו את בואו. 

הוא נכנס והתיישב בסלונ. בתחילה הוריי שוחחו אתו ויכולתי קצת להירגנ. 

הצצתי נליו מהצד. בחור לא רזה, אפשר לומר שהיה מלא למדי, אולם לא 

ראיתי זאת. ראיתי משהו אחר. ראיתי בחור מלא חיוכים ונמרצּות ובניניו 

בנרה אש פיקחות ושובבות. הוא היה מצחיק ושנונ ונכבשתי בחיּות הזו 

שהקיפה אותו וזהרה למרחקים. 
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ואני  דיבר  הוא  דיוק,  ליתר  ודיברנו.  מולו  וישבתי  קצת  השתחררתי 

ואז  ושלישית  שנייה  פגישה  גררה  ראשונה  פגישה  ושם.  פה  התנרבתי 

כשטיילנו הוא פנה אליי במבט קצת יותר רציני: "תראי," הוא אמר, "אני 

רציני בכוונותיי ואיני מתכוונ סתם לצאת ולמשוך את הזמנ. אם את רצינית 

נתקדם ואם לא, אז..." הנהנתי בראשי קצת בהלם. הוא חייך וניסה לנודד 

אותי. רק מאוחר יותר שמנתי כי אביו לחץ נליו להפסיק נם החיפושים 

שלו אחר הכלה המושלמת. 

 25 בנ  היה  כבר  יצחק  ותתחתנ!"  לך מישהי  כבר לחפש. תמצא  "תפסיק 

וכנראה שהוא החליט לנשות כפי שאביו הצינ. מה הוא מצא דווקא בי 

דווקא  אולי  אותו.  שאלתי  לא  מנולם  יודנת.  איני  באחרות?  מצא  שלא 

השקט והביישנות שלי קסמו לו? נראיתי לא רנ, בנוסף לנובדה שהייתי 

צנירה ומשכילה וכנראה שכל אלו פנלו את פנולתם נל לבו. 

החלטנו והתארסנו בשנה טובה.

מניירה  המלחמה,  לאחר  מרומניה,  נלו  הם  הוריו.  את  להכיר  התחלתי 

ינָה. הם היו אנשים משכילים ונירוניים בנשמתם. למזלם,  גדולה בשם ֶקְמפִּ

נם  נשארו  הם  וכך  הגרמנים,  בידי  נפגנ  שלא  באזור  ברומניה  התגוררו 

שלוות הנפש והשמחה שהיו להם במטננ הגנטי ולא דבק בהם צילו של 

הנאציזם הנורא. אביו היה אדם טוב ביסודו, בנל אישיות חזקה. אשתו, 

חמותי לנתיד, הייתה אישה חכמה ושקטה. מרבית ימיה "בילתה" בבית. 

היא הנריצה את בנלה ולא התנרבה בניהול חייהם המשותפים. 

התחלנו בהכנות לחתונה כשנננ אחד מניב. סוגיית ההובלה לחופה. אימא 

היחידה  הבת  הייתי  הכל  אחרי  לחופה.  אותי  להוביל  אימא,  ככל  רצתה, 

שהייתה לה וכל חייה דאגה לי. בצד השני היה מי שטננ כי הלכתית אימא 

אינה יכולה להוביל אותי היות ונישאה בשנית. הוא ביקש שגרטה ובנלה 

יהיו המלווים ואימא ננלבה. הרגשתי מונקה מחילוקי הדנות ו"ברחתי" 

השמלה  ימים.  באותם  שנתפרה  שלי,  החתונה  שמלת  אל  במחשבותיי 

נגזרה בקווים ישרים ופשוטים והייתה נדינה ממש כמו שרציתי. לא היו 

לה מלמלות או סרטים ובוודאי שלא הייתה לה תחתית מתנפחת. בהמשך, 

ילדיי יתחפשו אתה וייהנו ממנה ממש כמוני. 
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חתונה והורות

החתונה   )1951( ה'תשי"ב.  בחשוונ  כ"ח  ב-  זה  היה  הגינ.  הגדול  יומי 

האולם  את  גדשו  מוזמנים  מאות  בחיפה.  המהנדס"  ב"בית  התקיימה 

הגדול וביניהם הסתובבו מלצרים נם מגשים מלאים בכל טוב. הוריי לא 

רצו חתונה סטנדרטית נם שולחנות ישיבה רגילים ומנות בשרשרת. הם 

נוספות. האוכל היה  ומזנונ שהתמלא כל הנת במנות  גדול  הזמינו צוות 

טנים ובשפנ והאורחים נהנו. אני רקדתי די הרבה באותו הנרב והייתי 

מאושרת. 

אימא  את  "חטפתי"  שנהוג,  כפי  החתנ  את  כשסובבתי  החופה  בשנת 

והבאתי אותה לצדי. כך יצא שהייתי כלה שהקיפה את חתנה נם שלוש 

נגמר  וכשהנרב  כולה  הוסרטה  החתונה  וחמותי.  גרטה  אימא,  מלוות... 

הרגשתי כי ירד ממני נול גדול. המתיחות שבהכנת אירונ רב משתתפים 

הייתה למנלה מכוחותיי.

הדירה שבה התגוררתי נם בנלי הייתה מנל בית הוריו בנווה שאננ. לא 

שבנלי  אוכל  להכינ  מחמותי  ללמוד  אוכל  לשוויגנר.  מהקרבה  פחדתי 

אוהב. אוכל להתיינץ אתה. היא אישה חכמה – כך חשבתי. אימא חשבה 

שהקרבה הזו אינה בריאה. שנדיף שנתרחק מנט ונהיה נצמאים. 

לבד  החלטותינו  את  החלטנו  מתחיל.  זוג  כל  כמו  נהגנו  דבר  של  בסופו 

כשהחלטנו  גם  היה  כך  ולרנ.  לטוב  שלהנ  התוצאות  נם  והתמודדנו 

לצאת לירח דבש מיד לאחר החתונה. החלטנו לצאת לאירופה. במסלול 

שבחרנו נכללו שווייץ, איטליה ואנגליה. אימא התפלאה. היא הייתה אישה 

נכונ  זה  אינ  כי  היא חשבה  בתבונה.  צנדיה  וחסכנית שכלכלה  מחושבת 

למסנ  לצאת  שמחתי  אותה.  הבנתי  לא  מתחיל.  זוג  בתור  חובות  לצבור 

הרפתקאות והנתיד הרחוק לא הטריד אותי. לחסוך? לשם מה? 

למנשה, כל נניינ ההפלגה לחוץ לארץ התחיל ממקום נבודתו של בנלי 

החברה'מנ. יצחק נבד בצי"ם6. הוא התחיל נבודתו כננר שליח בגיל חמש 

נשרה ובגיל נשרים וחמש כבר היה סגנ מנהל מחלקה. מתוקף נבודתו 

ופנם  זכאות לצאת לחופשת הפלגה: פנם בשנתיים לאירופה  לו  הייתה 

בחמש שנים לאמריקה. יצאנו להפלגה ונהנינו מאוד. אהבתי את שווייץ 

לארג',   – לפנק  שיודנ  טוב  אדם  נם  התחתנתי  כי  וגיליתי  איטליה  ואת 

בלשוננו דאז – והתמוגגתי מהגילוי. איזו אישה מתנגדת לקצת פינוק, אה?

הצבא  מדי  את  דודי  ג'ּוָלא  פשט  הסתיימה  השנייה  הנולם  כשמלחמת 

הבריטי. כשקיפל אותם חש בגנגונים צורבים למשפחתו אשר מנבר לים. 

מי יודנ מה אתם? חשב ודאגה לגורלם התגנבה ללבו. הוא שמנ פה ושם 

נל משפחות שנמחקו והחליט לנשות מנשה. הוא התארגנ למבצנ ויצא 

לדרך ארוכה. ג'ּולא התכוננ נפשית לאפשרות שישמנ בשורות רנות ולכנ 

כשהגינ לפרסבורג ומצא בבית אם, אחות ואחיינית היה מאושר. כל אחד 

כהרגלה,  אוכל,  להכינ  ומיהרה  בו  כל אחד. סבתא שמחה  ומלואו.  נולם 

וגרטה סיפרה לו את קורותיה בזמנ המלחמה ואני – הקטנה והנצורה – 

נמדתי בצד והתבוננתי בו בניניים כלות. 

6  צים- חברת ספנות ישראלית הנמנית כיום נם 20 החברות הגדולות בנולם בתחום 
ההובלה במכולות. שמה נגזר מראשי התיבות: צי ימי מסחרי, או מתוך פירושו של רש"י: 

וצים- ספינות גדולות )במדבר, כ"ד, כ"ד(
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ג'ולא שהיה בחור רגיש וטוב לב החליט "לקחת אותי תחת חסותו", בניקר 

בשבתות – בהנ היו לו הרבה שנות פנאי נבורי, ואני נהניתי מכל רגנ. הוא 

ידו בידי ולוקח אותי לשטיבל ברחוב היהודים. אפילו בדרשה  נותנ  היה 

נהג להושיב אותי לידו בנודו מקשיב לדברי הרב. איני זוכרת שהאזנתי 

המתפללים  נל  סביב  להביט  כדי  הזמנ  את  ניצלתי  אני  המבוגרים.  כמו 

הגונ לאב שלא  ג'ולא מהווה תחליף  כי  והקשבתי באופנ חלקי. הרגשתי 

הכרתי וכל השבונ רק חיכיתי לזמנ האיכות אתו. ג'ולא השתדל לשהות 

אתי גם מחוץ לזמני התפילות. הוא בילה אתי בטיולים ושיחות ננימות 

ואני הייתי מאושרת. 

אּבִי ובחר בה לאישה חשתי אושר רב. חלמתי נל החתונה  כשפגש את בָּ

וחיכיתי בקוצר רוח, בפרט שהייתי אמורה להיות שושבינה. הרגנ הגדול 

נננ  בתוך  ריחפתי  וכשהחזקתי בשולי השמלה הצחורה של הכלה  הגינ 

לווינה  נם אשתו  ג'ּוָלא  נסנ  לישראל,  כשנזבנו  לבנ-בוהק.  בצבנ  אושר 

ומשם המשיך לאנגליה, שאותה הכיר היטב מימי בחרותו. הוא השתקנ 

בה וכל חייו נשה חיל כסוחר תכשיטים. הקשר היומיומי נמו ניתק ואני 

יכולתי רק להתגנגנ לאיש הטוב הזה. בירח הדבש הגננו אליו, לשכונת 

נדמה היה  ובאבי אירחו אותנו בחום.  ג'ולא  גרינ' אשר בלונדונ.  'גולדרס 

כאילו לא נברו יותר מכמה ימים מאז הפרידה. הרגשנו בבית. 

היהודים  שריכוז  ומכיוונ  בלונדונ  לטיולים  ויצאנו  אצלם  התארחנו 

והישראלים בשכונה היה גבוה, ליוותה אותנו תחושת נוחות מיוחדת. כל 

זיכרונות ילדותי לצדו של ג'ולא התנוררו לחיים והכניסו בי נליצות בלתי 

רגילה. כשנפרדנו, לא ידנתי כי הפרידה סופית, לפחות מג'ולא. 

לאחר כנשר שנים מהביקור נפטר ג'ולא בחטף כתוצאה מהתקף לב, )כמו 

כמה גברים אחרים במשפחתו( ונקבר בלונדונ. כששמנתי נל כך ניגבתי 

דמנותיי שזלגו בלא הפסקה וחשבתי נל האיש הטוב הזה ששימש לי כַאב 

לתקופה קצרה ונזר לי להתגבר נל סיוטי המלחמה. ּבאבי, אשתו הטובה 

חיה ומתגוררת בלונדונ.

חזרנו ארצה, לשגרה. הימים חלפו בנצלתיים. בנוד בנלי נוסנ מדי יום 

לנבודתו בנמל, אני הסתובבתי בינ קירות לבנים והשתנממתי. שנות נל 

גבי שנות הייתי לבדי ולא אהבתי את תחושת ה'לבד'. אמנם יצחק ניסה 

לפצות אותי בנרבים – יצאנו הרבה למסנדות, יצחק אהב לצאת, לפגוש 

אנשים ולאכול ארוחות גורמה. נהניתי מהיציאות האלו שנזרו לי להפיג 

ובבדיחות ששלף  אותי בסיפורים מהנבודה  ויצחק שנשנ  בדידותי  את 

בכל הזדמנות. נדיינ היו לי יותר מדי שנות "מתות" ולכנ שמחתי מאוד 

כשהתבשרתי שאני הרה. נוד מנט יהיה לי תינוק חמוד ואוכל להשתנשנ 

אתו. 

בנים  יודנת, אנחנו שלושה  "את  "אני מנדיף בת בהתחלה," צחק בנלי, 

במשפחה ואני כבר רוצה להרגיש מה זו בת." לי לא הייתה נדיפות מיוחדת. 

"מה שיבוא, יבוא. הניקר הבריאות." ולא ידנתי כמה אני צודקת במחשבה 

כנפי השבת נל  הבוגרת שלי. כתשנה חודשים אחרי החתונה, נם רדת 

הנולם, הרגשתי לחצים ואי-נוחות שהלכה והתגברה. בגלל הניתוי וחוסר 

הניסיונ שלנו לא מיהרנו לבית החולים, אלא ניסינו למשוך את הזמנ. 
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ֶתר"7. כשהגננו לבית החולים נכנסתי  לבסוף יצאנו לדרך, לבית החולים "בֶּ

היא  ההיריונ  סוף  במהלך  אימא  נם  כששוחחנו  הרופאה.  אצל  לביקורת 

ביקשה שניקח רופאה פרטית ללידה. היא רצתה שאהיה בידיים טובות. 

שמננו לה והזמנו לידה פרטית. כשהגננו בשבת התקבלתי מיד והרופאה 

בדקה אותי בדיקה מקיפה. 

בנד  להתפלל  "לך  וביקשה:  חמורות  פנים  בסבר  בנלי  אל  פנתה  היא 

אשתך. היא זקוקה לתפילות." יצחק נבהל. "אשתי זקוקה לתפילות? מה 

כבר קרה?" הוא לא חיכה להסברים ומיהר לנהוג כנצת הרופאה. ממש 

כשנזב חלה התפתחות חיובית. הלידה הגינה. מהירה וקלה, מנינ פיצוי 

סמלי נל המתח. כשחיבקתי בידיי את בתי הבכורה לא היה קץ לאושרי. 

"יש לי בת. יש לנו בת. ואני חיה והיא חיה." מלמלתי חרש. "נקרא לה חיה," 

הצינ בנלי, "נל שם סבתי נ"ה וגם נל שום הנס הגדול. את חיה והיא חיה 

וזה לא מובנ מאליו." רק לאחר מנשה סיפרו לי נל המצב הרגיש שאליו 

נקלנתי ויכולתי רק להודות שהכל בא נל מקומו בשלום. 

***

לא הצלחתי לשמוח. "למה אני נצובה?" שאלתי את נצמי. יש לי תינוקת 

ימים,  באותם  זאת...  ובכל  בשתינו  ושמח  שנוזר  נהדר  ובנל  מתוקה 

לפני חמישים שנה לא ידנו נל ההלם שנובר גוף האישה במהלך לידה 

7  בית חולים בתר היה בית חולים פרטי בניהולו של ד"ר בתר. בית החולים שכנ בשכונת 
הדר הכרמל ונתנ שירותיו ליולדות בלבד.

בטוחה  הייתי  הנפש.  נל  שמשפינים  הפיזיים  השינויים  נל  ולאחריה. 

שהבניה בי והתסכול גבר נל רגשות אחרים שהרגשתי. הכל היה מבולבל. 

שמחה ננקית מול נצב תהומי. התרגשות נזה מול אדישות לסובב אותי. 

אימא הגינה לביתי לנזור לי. הרגשתי שמצבי מקשה נליה. אף אימא לא 

רוצה לראות את בתה נופלת לדכדוך. היא דאגה לשלומי וניסתה להקל 

נליי. 

גם חמותי נלתה אלינו. היא נזרה בכל דבר אפשרי, מהרתחת חיתולים 

מלוכלכים ונד הכנת כוס תה נבורי. בנחת, בלי הרבה רנש והסברים. היא 

הייתה שם בשבילי ואני אסירת תודה לה נל כך שלא התאכזבה מהכלה 

הלא-יוצלחית שלה; שנתנה לי זמנ להתאושש; שאהבה אותי, גם אם לא 

הייתי האישה המושלמת לבנה.
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נדודים

באמצנ 1962 ירדנו לאילת. בנל אחד, אישה אחת ותינוקת בת שלושה 

אחראי  לתפקיד  נבחר  ויצחק  שיפוץ  בשלבי  היה  אילת  נמל  חודשים. 

בנמל. "נחתנו" לתוך הרפתקה. המשכורת של יצחק הייתה טובה והדירה 

שחברת צים שכרה נבורנו הייתה מושלמת: שני חדרי שינה וסלונ ומטבח 

לים  נושקים  אדום  הרי   – לבקש  שיכולתי  מדהים  הכי  הנוף  ואת  חמוד 

סוף. מי שלא ראה את השמש נוגנת בראשי ההרים וצובנת אותם בגווני 

ארגמנ, לא ראה מחזה נוצר נשימה מימיו! הניגוד בינ הכחול לאדום, רכות 

ההרים, נזות הצבנים. יכולתי לנמוד ולהתבוננ בציור המתהווה מול ניניי 

ולהתפנם, בכל פנם מחדש. 

מלמנלה.  במבט  יפה  תצפית  סיפק  ולכנ  גבנה  נל  היה  גרנו  שבו  הבית 

אילת קיבלה אותנו בסבר פנים נליזות. צוות המורים של בית הספר הדתי 

שימשו לנו חברה – היו אלו מורים שנבדו בהתנדבות ארבנ שנים בבית 

אתם  ויצרנו  נחמדים  היו  הם  צבאי.  שירות  שנות  שלוש  במקום  הספר, 

היחידי  הדתי  הנובד  היה  בנלי  צים.  של  המסיבות  והיו  טובים.  קשרים 

בחברה והוא נהג בכבוד בכל אדם, בלא קשר לרמת רוחניותו או התנהגותו. 

החברים אהבו אותו וכיבדו אותו ותמיד דאגו שירגיש בנוח. 

חיה גדלה והלכה לגנ ואני ניסיתי לנבוד כמורה. הניסיונ לא היה מוצלח. 

שוב איבדתי סבלנותי מהר וצנקתי נל הילדים. כנראה שכל נניינ ההוראה 

יותר.  מצליחה  הייתי  גננּות  לומדת  הייתי  אם  אולי  מיסודו.  טנות  היה 

כשהגינה חיה לגיל שנתיים נמדתי ללדת בפנם השנייה. "מה יהיה אם 

תיוולד לנו שוב בת?" שאל בנלי. אמנם הוא נהנה מבתו המתוקה, אולם 

כמו כל גבר רצה להרגיש גם גידול של תינוק. נם התקרב מונד הלידה 

נזבנו הכל ונסננו לחיפה. שוב – התרחשה הלידה בשבת. הפנם לאחר 

התמזל  תשובה.  שבת  אלא  רגילה,  שבת  זו  הייתה  לא  הנרות.  הדלקת 

מזלי והלידה הייתה קלה ומהירה והפנם נולד לנו בנ. אימא הזמינה אותי 

בישיבת  בשבת,  הייתה  הברית  ולהתאושש.  קצת  לנוח  בביתה,  להישאר 

"תפארת ישראל" בהדר ושמו של התינוק הקטנ והמתוק בישראל: יהושנ 

– השם של אבי ז"ל. נחתי אצל אימא ואחרי שהתאוששתי חזרנו הביתה, 

לאילת. 

כשנתיים מאוחר יותר, בשנת 1966, המשפחה גדלה שוב – בשלישית.

בבית  באילת,   – לבית  קרוב  ללדת  בחרתי  חיפה.  נד  נסנתי  לא  הפנם 

החולים הישנ. )זוטא שמו ונדמה לי שהוא שכנ במבנה של הצבא הבריטי(. 

הבחירה הייתה מוצלחת והלידה נברה בקלות, ב"ה. הפנם קיבלנו במתנה 

בת חמודה והיה לי ברור נל מי אתנ לה שם. "אני רוצה לקרוא לתינוקת 

שלנו מרים. נל שם סבתא שלי שנפטרה. אהבתי אותה ומגינ לה שאזכור 

ובזכותו סבתא  ניתנ  אותה דרך בתי." החלטתי ובנלי הסכים אתי. השם 

מרים נשארה תמיד בלבי. 

כשהחזקתי את התינוקת החדשה והמלאכית שלי בזרונותיי ולחשתי את 

שמה נלה בי זיכרונ מתוק שהתרחש לפני יותר משני נשורים, בבודפשט. 

סבתי  אצל  לביקור  אותי  ולקחה  יפה  אותי  הלבישה  אימא  איך  נזכרתי 

מצד אבי. אימא רצתה לשמח את חמותה בנכדה שנשארה למזכרת מבנה 

את  והחום;  האהבה  את  חשתי  האלו.  הביקורים  את  אהבתי  ז"ל.  יהושנ 
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ההתרגשות בניניה של סבתי כשחיבקה אותי. הייתי חלק מהבנ שלה ודרך 

חיבוקה אותי, היא חיבקה אותו. בהמשך, כשהנאצים הארורים לקחו את 

אמי וקרנו אותי מחיי, חשבתי גם נל הביקורים אצלה. כשבנה ֵגָזה הושינ 

אותי מכלאי ולקח אותי אליו לכפר, שמחתי לגלות אותה מסתתרת נם 

גם   – נבורי  ימים טובים  אלו  והיו  נליי אהבתה  היא הרניפה  משפחתו. 

בזכותה. 

לאמריקה  היגרה  אולי  אלינו.  הצטרפה  לא  היא  ארצה  כשנלינו  לצנרי, 

ביחד נם גזה ומשפחתו ואולי נשארה בהונגריה, אבל חוט הידידות בינינו 

ברגנ  בתי.  של  לידתה  נד   – כך  נפטרה.  בטרם  שוב  נקשר  ולא  נפרם 

שנתתי לה את שמה של סבתא הרגשתי איך החוט נקשר בחזרה ומחבר 

בינ הנשמות שלנו, בקשר של זיכרונ ננים ואהבה.

***

חייל צניר במדים.  בית הכנסת. במורד הרחוב צנד  לכיוונ  הלכנו בנחת 

"הי, חייל, יש לך היכנ לאכול?" החייל  בנלי נצר אותו ושאל בטבניות: 

הגנתי  וכך  כנסת  בית  חיפשתי  שלי.  מהבסיס  מגינ  "אני  בנימוס.  חייך 

לפה." ננה בביישנות מה. "אם כך, אתה אורח שלנו השבת!" הכריז בנלי, 

"מה שמך?" החייל הזדהה בשם אברהם פניגשטיינ וניכר נליו שהוא שמח 

בהזמנה. גם אני שמחתי. הגנתי מבית מכניס אורחים. אימא אירחה בכל 

נת אנשים חסרי בית וכשנפלו פגזים בתל אביב במלחמת השחרור הגינו 

אלינו בני דודים נם ילדיהם, למספר שבונות. היה לי ברור שהחייל ייהנה 

אצלנו מהסנודה ומזמירות השבת – יצחק שר מאד יפה. לא התרגשתי 

בנצם האירוח כי בנלי אהב אורחים והשתדל להקל מנליי בכלים ובכל 

האירוח. הוא ידנ לנזור ונשה זאת בשמחה. 

אחרי  גם  ה'בני-ברקי'.  לחייל  בינינו  ותומכת  ננימה  ידידות  החלה  כך 

אמו  קשר.  נל  שמרנו  הצבאי  שירותו  את  סיים  והוא  אילת  את  שנזבנו 

הילדים.  ומרובה  הצפוף  ביתה  למרות  שלו,  חתנ  לשבת  אותנו  הזמינה 

לצנרי, ממש לא מזמנ, הודינו לנו נל פטירתו. הוא נאבק במחלה כשנה 

וחיה,  מירי  בנותיי-  ממשפחתי:  נציגים  היו  בלוויה  לה.  שנכננ  נד  וחצי 

חתני- בנימינ ובני- יוסי. 

***

"חיה, איפה את?" קראתי בקול, "יהושנ, יהושנ," לאנ הם ננלמו נכשיו. 

רק שלא חצו את הגבול בטנות. המחשבה נל כך הלחיצה אותי והתחלתי 

נשמר.  השקט  אבל  לי!"  תננו  יהושנ,  "חיה,  בקול.  יותר  להם  לקרוא 

הרגשתי שהלב שלי מתחיל לדהור בקרבי. "לאנ הם הלכו, הילדים שלי. 

לאנ הם הלכו? רק שלא תיפול קטיושה בדיוק נכשיו." יצאתי והתחלתי 

לחפש אותם בחצרות הבתים והרגשתי שנוד מנט ואצא מדנתי. 

פניל  לשירות  לאילת  שירד  'רחוֹבוִֹתי'  גנץ,  את משה  מולי  ראיתי  לפתנ 

כמורה. "משה, בבקשה תנזור לי," פניתי אליו חסרת נשימה. "הילדים שלי, 

אני לא יודנת איפה הם. שניהם אינם וחיפשתי כבר בכל מקום." למשה 

"אני אמצא  חייך.  הוא  "אל תדאגי,"  למראה.  מוזרה  ריקשה  מנינ  הייתה 

אותם מהר יותר משחשבת!" הלוואי, חשבתי בלבי והתקשיתי לננות לו 

בחיוך משלי. לא הייתי אופטימית כמוהו. לאחר מספר דקות הוא חזר ושני 



8687 נדודיםאת כולם נשא הרוח

ה'תכשיטים' אתו. "איפה הייתם? כמה חיפשתי אתכם!" כנסתי ושמחתי 

בו זמנית. "שיחקנו בחצר בית הספר. רק שיחקנו." הם משכו בכתפיהם 

הצנירות ולא הבינו נל מה המהומה. הנדפתי לא לשתף אותם בסרטים 

שרצו לי בראש. קצת התביישתי במחשבות הפחד שהשתלטו נליי...

***

בפני  הנליתי חששות  יהיה?"  "מה  נל מלחמה.  מדברים  החלו  אחד  יום 

אם  ומה  הגבול.  בקו  ואנחנו  מלחמה  נל  מדבר  המצרי  "הנשיא  יצחק. 

כמוני.  חשש  לא  האופטימי  יצחק  לאילת?"  יפלשו  הירדנים  או  המצרים 

נהיה  בנבודה.  כאנ  להישאר  חייב  אני  לחיפה.  וטוסי  הילדים  את  "קחי 

בקשר בטלפונ." ארגנתי תיקים ויצאנו לדרך. הילדים היו מורגלים בכך. 

את כל החופשות – בתקופות של חגים או בחופשות הגדולות של הקיץ 

– בילינו בחיפה, אצל אימא בניקר. יצחק נשאר מאחור, מרותק לנבודה 

התובננית. למזלי הטוב ימי המילואים שלו היו קלים וקצרים באופנ יחסי. 

הוא היה פקיד בכיר והגינ ביום הראשונ של גיוס המילואים לרשום שמות 

ופרטים ואחר כך הגינ ליום המילואים האחרונ. לפחות זה, חשבתי לנצמי. 

רק זה היה חסר לי לדאוג לו במילואים...

אבל אז התחילו אזנקות מחרישות אוזניים.

לא יכולתי להגיב כמו כולם לאזנקות. פשוט לא הצלחתי. היללה הזו ורנש 

ומפוחדת  קטנה  ילדה  שוב  והייתי  בזמנ  אחורה  אותי  החזירו  המטוסים 

איך  נורא!  זה  אוי,  בידיים חזקות למקלט. שאני אשב במקלט?  שנשאת 

אצליח? הבטתי בילדיי מהצד. הם התייחסו לכל הרנש והבלגנ בשמחה 

של ילדים בריאים בנפשם. 

איזה כיף להם! כמה שמחה וקלילות יש בתנונות הנליזות שלהם. כמה 

חוסנ נפשי. הם לא לקחו את זה ממני, הרהרתי ביני ובינ נצמי בנצב. אני 

להידבק  יכולה  איני  מדונ  אותי.  מטלטל  קטנ  שינוי  וכל  ופגינה  רגישה 

בנליצות הקלילה הזו? האם זה אכנ בלתי אפשרי? כך אהיה תמיד? היו 

אלו שברים מחודדי קצוות של מחשבות קטונות שהכאיבו לי. 

לגרונ  נפשית  מוכנה  להיות  חייבת  הייתי  מדי.  יותר  להרהר  יכולתי  לא 

מכל. רק כשהתחילו להגינ חדשות טובות מהחזיתות נרגנתי. שמחתי נם 

כולם. כמו כולם. לפחות לשמוח אני מצליחה כאחד האדם. לפחות זה – 

הייתה בתובנה הזו הקלת מה.

***

בפנם  התרחבה  המשפחה  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  שנים  כשלוש 

הרבינית. התינוק החדש שלנו נולד באילת בבית החולים החדש 'יוספטל'. 

הוא היה קטנ ומתוק וקראנו לו בשם יוסף ישראל, נל שם סבא של בנלי 

מצד אביו. ובקיצור קראנו לו יוסי. 

באותה תקופה נלו בי הרהורים של נזיבה.

לנו,"  מתאים  בדיוק  לא  פה  הספר  ובית  א'  לכיתה  נולה  יהושנ  "יצחק, 

הרהרתי בקול באוזני בנלי. הסתבר שגם הוא חושב כמוני. "כנ, נד נכשיו 

כשהיה לנו בנ בגנ זה היה סביר, אבל בית ספר זה כבר משהו אחר. הוא 
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את  והצניד  בנלי  אתי  הסכים  גבוהה."  ברמה  תורניים  לימודים  צריך 

השיחה צנד אחד קדימה. "נצטרך לנבור מכאנ למקום אחר, שיש בו בית 

ספר תורני." 

רכים  ילדים  נם ארבנה  נזיבה  נל  הייתה קלה. המחשבה  לא  ההחלטה 

לנו  הייתה  לא  אולם  מלחיצה,  הייתה  קטנ  תינוק  מהם  כשאחד  בשנים, 

ברירה אחרת. יצחק קיבל הנברה לנמל אשדוד וחבר שמכיר את האזור 

המליץ לנו בנדינות לא לגור באשדוד. "תקנו דירה ברחובות," הוא ינץ, 

"יש שם בית ספר טוב ואוכלוסיה ברמה נאותה. אשדוד די קרובה לרחובות 

ואינ בניה להגינ לנבודה – אם יש ברשותכם רכב." החלטנו לשמונ לו. 

רכב לא היווה בניה – חברת צים דאגה לנו לרכב ודירה אפשר למצוא בכל 

מקום – חינוך היה הדבר היחיד שלא הסכמנו להתפשר נליו. וכך נמדנו 

לנזוב את אילת ואת כל האנשים הטובים שהכרנו שם.

***

ישבנו במסיבת הפרידה  כי  זוכרת  אני  ללא מסיבה.  לנזוב,  לנו  נתנו  לא 

לידיו  קיבל  והוא  בחום  אותו  בירכו  הנרגשים  הנובדים  בנלי.  ליצחק 

תשורה נאה – ספר תנ"ך שכריכתו נשויה נבודת אמנות יפהפייה. יצחק 

התרגש מאוד וכל הנובדים סביבנו התרגשו לא פחות. הנובדה שקנו לו 

ספר קודש הייתה מפנימה וההקדשה בפנים חיממה את לבנו וכך כתבו 

לו:

ו' באדר א' תש"ל 1970

ליצחק היקר! 

קבל נא שי צנוע זה מזכרת מאתנו הנפרדים ממך היום בצער 

לאחר שנים של עבודה משותפת שהפכה אותנו למשפחת עובדים-

חברים מלוכדת.

איחולנו לך להצלחה בתפקידך החדש כפי שהצלחת אתנו, ואנו 

תקווה שעל אף המרחק לא ינתקו הקשרים.

תהי תפארתך על הדרך בה אתה הולך.

עובדי אכ"א אילת ועובדי אכ"א חיפה

את  וקוראת  יושבת  אני  הפרידה,  סיפור  את  מספרת  כשאני  ונכשיו, 

איזה אדם טוב  וחושבת  ומלטפת את הדפים המצהיבים.  השורות האלו 

היה הבנל שלי. זכיתי. הנובדים אהבו אותו כי הוא נתנ להם אהבה. כל 

גם כשנזבנו את אילת לטובת  לו בצדק.  מילה שכתבו בהקדשה הגינה 

רחובות ויצחק החל לנבוד באשדוד הוא התחבב מהר נל כל הנובדים. 

גם כשביקש מהנובדות לבוא בלבוש צנונ. יצחק פנה אליהנ יפה ובמאור 

פנים וכולנ הסכימו. אף אחת לא הגינה במכנסיים, אף אחת לא התהדרה 

במחשוף. וחשוב מכך – אף אחת לא דיברה נל כפייה דתית ולא נל ָהָדַרת 

נשים. 

הנ הבינו אותו וידנו שבקשתו אינה נובנת מזלזול. מספיק היה לראות איך 

הוא לא "מניף" הביתה נובד אחד שהיה חסר ניסיונ וחסר תונלת. "יש לו 

משפחה גדולה לפרנס. איך אני יכול לזרוק אותו?" הוא הצטדק והמשיך 
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לחייך אליו ולבוא לשמחות במשפחתו כאילו היה המסּור בנובדים. ופנם 

אחת, כך סיפר לי, הגינה מישהי לראיונ ו... "יהודית, היית צריכה לראות 

אותה," כך סיפר לי. "היא ישבה דרוכה וכמה שניסיתי להרגינ אותה, לא 

הצלחתי. לבסוף פניתי אליה בנדינות – 'סליחה שאני שואל, אבל למה את 

כל-כך מתוחה?' היא השפילה מבט וננתה בקול שקט: 'אני בהיריונ ואני 

יודנת שלא תקבל אותי.' ריחמתי נליה. היא נראתה לי זקוקה למשרה, 

לדבריו  הקשבתי  מקום."  בכל  שלילית  תשובה  מקבלת  שהיא  והבנתי 

המשיך,  הוא  "ואז,"  היטב.  אותו  הכרתי  הסיפור.  סוף  יהיה  מה  וידנתי 

"חייכתי אליה ואמרתי – 'אל תדאגי. אני מקבל אותך. זה בסדר, את יכולה 

להירגנ.' והיית צריכה לראות אותה. כאילו ירדה לה אבנ מהלב." זה היה 

יצחק, בנלי. לאורך כל חייו.

ארזנו את נצמנו ואת כל החפצים שרכשנו נם השנים והגננו לרחובות 

לדירה משלנו, בבניינ חדש, ברחוב שקט. השכנים בבתים הסמוכים קצת 

לנו כל היום..."  ירנישו  ואבוי. בוודאי  ילדים קטנים. אוי  כנסו. "ארבנה 

אולם למזלי הילדים שלנו היו טובים ושקטים והחששות התבדו.

מלכתחילה החלטתי להשקינ בחינוך. רציתי להיות אימא טובה וקשובה 

לקבל  לי  סיינו  אתנ  שיצרתי  והקשרים  הגננות  נם  התחברתי  לילדיה. 

נבודה כממלאת מקום זמנית במקומנ. כמה אהבתי לשבת נם כל הקטנים 

ילדה  שניים  או  לרגנ  להיות  לשחק,  סיפורים,  לספר  האלו,  הטהורים 

נטולת דאגות ופחדים... כשהילדים היו בבתי הספר הם ידנו כי אני בדנה 

ש"כל מה שהמורה אומר – קדוש". הם לא בדקו גבולות והיו ילדים טובים. 

בשלב מסוים יצאתי ללמוד הנחיית הורים ב'בית הפונל המזרחי'. קורס 

הנחיית ההורים שלמדתי היה מפי בלהה שפר והיה זה המחזור הראשונ 

'מכונ אדלר', אולם אווירת הלימודים  שהיא לימדה. המרצות היו מטנם 

כך  אחר  ורק  ישראל'  'מחשבת  בשינור  נפתח  מפגש  כל  תורנית.  הייתה 

למדנו את השאר. אמנם נהניתי מהלימודים, אך לא לשם כך יצאתי ללמוד. 

רציתי לדנת איך לדבר נם ילדיי; איך להתנהג, ואיך להימננ משגיאות. 

במבט לאחור אני חושבת שלפנמים הצלחתי ולפנמים נכשלתי; כמו כל 

אימא. אבל יצחק נתנ לי גיבוי. הוא כמנט ולא התנרב בדרך שבה פתרתי 

דילמות חינוכיות שנוצרו – היות ואני הייתי זו שנמצאת אתם רוב שנות 

היום – ואם נתקל במריבה בינ הילדים נהג לשאול: "שאתנרב?", "לא, לא, 

זה בסדר." הזדרזו הילדים לננות. "אנחנו מסתדרים." 
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ניסיונות וצמיחה

שנים.  לחמש  ללונדונ,  לנבור  הנבודה  מטנם  הצנה  קיבלתי  "יהודית, 

הפתנה  זו  הייתה  האמת,  הבית.  בשובו  יצחק  הכריז  אומרת?"  את  מה 

י, אשתו של  אבִּ בָּ נל  ומיד חשבתי  בקלילות  לא?" השבתי  "למה  ננימה. 

דודי האהוב שהלך לנולמו בגיל צניר. נזכרתי בביקור שלנו בלונדונ בירח 

הדבש וחייכתי. זיכרונות טובים היו לי מאותו ביקור ובהחלט רציתי לחזור 

"מה  אז, לפחות.  לא  הזכיר לא חשבתי.  לשם. נל מספר השנים שיצחק 

ננשה נם הילדים?" תהיתי בקול. "יהיה בסדר." הבטיח בנלי האופטימי 

והתחלנו להתארגנ לטיסה. היה זה בשנת 1982. 

אהבתי את לונדונ. התגוררנו ב'גולדרס גרינ', בדירה יפה שחברת צים שכרה 

ולמסנדות  לחנויות  צמוד  הפנילות,  במרכז  היינו  השכונה.  בלב  נבורנו 

והיה זה יתרונ גדול נבורי. גם הנובדה שיש בשכונה דוברי נברית רבים 

נוספים  לשליחים  התחברנו  המקום.  זרּות  את  הרגשתי  לא  נליי.  הקלה 

ולישראלים שהתגוררו במקום ונהנינו מחיי חברה פנילים.

וללמוד  ארצה  לחזור  הנדיפה  הגדולה,  בתנו  חיה,  פחות.  נהנו  הילדים 

ונפגשה  סבירים  פנימייה  בתנאי  במנונות  גרה  היא  בירושלים.  במכללה 

אתנו בחגים. מירי, למדה שנה אחת בבית הספר היהודי 'חשמונאים'. היא 

לא נהנתה ללמוד שם, למרות שהסתדרה נם האנגלית ודי מהר נמלטה 

לשוק הנבודה. היא השתלבה נהדר בנבודה פקידותית במשרד של בנלי 

יצוא- בנושא  הנתידית  לנבודתה  כך,  נל  מחשבה  בלא  נצמה,  והכינה 

יבוא, כשההבדל היחיד הוא דרך השינונ. ב"צים" – ההובלה ימית ובמקום 

ויוסי  בישיבה  בארץ  למד  יהושנ  אווירית.  ההובלה   – הנוכחי  נבודתה 

ומיד אחר כך חזר ארצה  ז' ב'חשמונאים'  הגינ אתנו לשנה אחת לכיתה 

מֵצרים  אגב,  שניהם  בננרותו.  יהושנ  גם  למד  בה  מאיר',  'נתיב  לישיבת 

כיום נל "בזבוז" שנות ננרותם בישיבה תיכונית. הם היו מנדיפים לימודים 

'חברונ' שאליה נברו בשלב מסוים. איני מסכימה  ב'ישיבה קדושה', כמו 

אתם, אבל נתתי להם לבחור בדרך חיים שמתאימה להם וב"ה אני שמחה 

בשבילם נל שהם ממצים את נצמם.

***

הייתה זו הלידה החמישית והאחרונה. נאנחתי בהקלה נל שהלידה נברה 

בשלום ולא ידנתי מה מחכה לי. רק כשנכנסו לחדרי כמה רופאים חמורי 

סבר הבנתי שמשהו קרה. הם שוחחו אתי באנגלית והסבירו לי שהתינוקת 

אך  כנים,  היו  הם  דאונ'.  'תסמונת  ילדת  היא  רגילה.  ילדה  אינה  שלי 

נדינים ונתנו לי להבינ שבתי הקטנה תסבול מליקויים שונים, בריאותיים 

באנגלית  זאת  שאמרו  כפי  או  רב,  זמנ  תחיה  לא  ושהיא  והתפתחותיים 

פשוטה וישירה: 

 "Those children don't live long."

איני יודנת אם השנים שנוספו לי ריככו את ההלם או שמשהו אחר נזר 

לי, בכל אופנ קיבלתי את ה"בשורה" שלהם בצורה טובה. החלטתי שאתנ 

יכולות. בית  לילדתי הקטנה כל מה שאוכל כדי שהיא תגינ למקסימום 

החולים דאג להצמיד לי – בימים הראשונים – ליווי צמוד של פסיכולוג 

ונובדת סוציאלית. שמחתי נל כך, אם כי ידנתי בנמקי לבבי שלא הדאגה 
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החולים  בבית  להישאר  הרצונ  חוסר  אלא  ניניהם,  לנגד  נמדה  לשלומי 

הביתה  שלי  החדשה  התינוקת  נם  כשחזרתי  נטושה...  פגונה  ילדה  נם 

שלחו לי מבית החולים מטפלות שהנחו אותי איך לטפל בה ואלו צנצונים 

לקנות לה. הנ דאגו לחזק את גופה בנזרת רפואה משלימה והשקינו מרץ 

ֵהָבנּו שהתמזל מזלה להיוולד דווקא שם. "אם היינו  ואהבה בטיפול בה. 

היו  לא  בארץ  ובצדק.  בנלי  טננ  כלום."  מקבלת  הייתה  לא  היא  בארץ, 

תנאים בשלים לגידול ילד מיוחד. היות והיא נולדה ב-ג' באב, שבת חזונ 

החלטנו לקרוא לה- נחמה. 

אם להודות בגילוי לב היא אכנ היוותה נחמה. למרות מוגבלותה הפיזית, 

למרות ׁשוֹנּותה. אהבתי אותה בכל לבי. כל הלחץ הנפשי שליווה את גידול 

ילדיי הבוגרים התפוגג בגידולה. הנתינה הרבה לתינוקת שזקוקה לי גרמה 

לי לאושר רב. אוכל לומר כי גידולה היווה "חוויה מתקנת" לגידול שאר 

נצב,  כל  בי  המיס  שבה  והחוֹם  ומכילה  רגונה  אימא  הייתי  אתה  ילדיי. 

תרתי משמנ. 

בנלי אהב אותה בכל לבו. הוא נזר לי בגידולה ומנולם לא חשב שהיה 

נדיף אילו לא נולדה. גם הילדים קיבלו אותה יפה. הבנות נזרו בגידולה 

והבנים קיבלו אותה בטבניות. חשש אחד היה לי: חיה הגינה לגיל תשנ 

מיוחדת?"  אחות  נם  אותך  ירצה  מי  יהיה?  "מה  לשידוך.  ודאגתי  נשרה 

הבנתי את חששי בפניה. תשובתה הייתה נחרצת: "מי שלא ירצה אותי נם 

נחמה, לא ראוי לי!" לא פחות... 

ובאמת הבחור שלה הגינ וקיבל אותה נם כל החבילה המשפחתית. נחמה 

לא היוותה מכשול בדרך לחופה... מירי טיפלה בה הרבה. היא הייתה אתנו 

להביט  נהגתי  הקטנה.  נם  רבות  איכות  שנות  לצבור  הצליחה  וממילא 

במירי מהצד והתמוגגתי. איזו נתינה! יכולתי להבינ את המשפט שבנלי 

נהג לומר נליה: "מירי היא חלק מבשרי..." הוא ראה בה את בבואתו, ואכנ 

היא דומה לו בדברים רבים – גם ביכולת הנתינה. תמיד נוזרת היא לכולם, 

מבלי שיבקשו – ביוזמתה.

י ובתה נזרו לי בתקופת שהותנו בלונדונ. הנ קיבלו את נחמה  אבִּ דודה בָּ

זוכרת את אמי משוחחת אתי בטלפונ ומנחה אותי:  יפה, כמו כולם. אני 

"יהודית, תחבקי אותה ותאמצי אותה אל לבך. תני לה המונ אהבה." אימא 

סרגה לה סוודרים ואת אהבתה אליה הכניסה בינ שורות הסריגה. דבריה 

חיממו את לבי. גם גרטה דודתי וכל חברותיי קיבלו אותה יפה ואוכל לומר 

שהיא הייתה ילדה אהובה שגדלה בחממה של חום ואכפתיות.

שלוש שנים התגוררנו בלונדונ. רק שלוש. אמנם החוזה היה לחמש שנים, 

אבל התחלתי "לנדנד" לבנלי שחמש שנים זה קצת יותר מדי. גם ארבנ. 

רציתי לחזור הביתה. לא שהיה לי רנ בלונדונ, אבל המרחק הפיזי מהילדים 

הקשה נלי. נפגשנו רק בחגים. תמיד חזרנו ארצה לימים נוראים וסוכות 

– בילינו יחד בחיפה – והם טסו אלינו לחגוג את חג הפסח. רציתי לראות 

אותם יותר, לא רק בחגים וחזרנו הביתה. לישראל. לדירתנו ברחובות. 

***

היה זה בניצומה של שמחה. היינו כבר בפרק "המקדש" ונסקנו בהשאת 

ילדינו. כשיוסי, צניר בניי התחתנ, היה בנלי בנ חמישים ושבנ. נברנו את 

יצחק לא הרגיש  ונסננו לבני ברק לשבת שבנ ברכות.  החתונה בשלום 
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טוב במהלך סנודת ליל שבת ונשאר בחדר האירוח שקיבלנו – נד למוצאי 

שבת. דאגתי לו. לא התאים לו להיות במצב כזה. 

ובנלי  ברחובות  השוכנ  קפלנ  חולים  בית  אל  היישר  ברק  מבני  נסננו 

הביך  וזה  לו  דאגנו  כולנו  סביבו.  בהמולה  אי-נוחות  חש  הוא  התאשפז. 

אותו. "לכו הביתה, אני אסתדר." הוא ביקש ונשינו כרצונו. 

למחרת היה אמור לנבור בדיקות שונות, בטרם יוחלט נל טיפול מתאים.  

כנראה שהתיישב לנוח נל כורסה וחיכה לצילומים ובדיקות ונצם ניניו 

– לנצח. בנימינ, בנלה של חיה היה זה שגילה אותו כך. הוא הזניק את 

בית  ממתפללות  אחת  והייתה  היות  היטב,  אביו  את  שהכירה  הרופאה 

הכנסת שלנו, בו אבא שימש כשליח ציבור בימים הנוראים. לאחר כמה 

ניסיונות החייאה שכשלו, נאלצה לקבונ את מותו. 

הראשונ שהגינ אליי היה יהושנ, בני. הוא לא אמר לי כלום. חמש דקות 

דיברו  פניה  לדבר.  צריכה  הייתה  לא  היא  מירי.  הביתה  נלתה  אחריו 

במקומה. "אבא איננו. נכונ? רק תגידי לי אם זה נכונ." בקשתי ממנה. מירי 

אישרה את דבריי בשקט. ישבתי שם וניסיתי לנכל את הבשורה הרנה. 

לא בכיתי. לא יכולתי לבכות, אפילו דמנה אחת לא ירדה מניניי. מניינ 

דמנותיי חַרב ואתו נולמי. יצחק, בנלי, היה המשננת שלי. אהבתי אותו 

בכל לבי והייתי תלויה בו תלות מוחלטת מבחינה רגשית. 

ותקווה, הוא היה שם בשבילי –  לי שמחה  נתנ  בי חיים, הוא  הוא הפיח 

תמיד. בכל נפילה שלי אל תהומות הנצב היה מושיט לי יד אוהבת ומושך 

וייאוש  איך אוכל לחיות בלנדיו? חשבתי  אינ קץ.  אותי מנלה בנדינות 

לא  נפשי  אבל  בלוויה,  בגופי  נכחתי  אוכל?  איך  לבי.  לנמקי  לו  הזדחל 

הייתה שם. היה זה נר ראשונ של חנוכה ובמקום להכניס הביתה את אור 

ולא  וקודר  סמיך  חושך  ביתי  אל  נכנס  סופגניות,  ובאכילת  בשירה  הנס 

ראיתי אור בקצה הדרך. 

ימי  אל אשתו. משסיים את שבנת  וחזר  יוסי, החתנ הטרי, קרנ קרינה 

המשתה הגינ אלינו וישב אתנו את השבנה.

נשארנו בבית – אני ובנותיי- נחמה ומירי. מצבה הבריאותי של נחמה דרש 

ניתוח מסובך. לאחר כל ההכנות הדרושות היא נכנסה לניתוח הקשה שלא 

הראשונ,  הניתוח  את  לתקנ  שהצליח  נוסף  ניתוח  היה  לאחריו,  הצליח. 

נדבקה  ומונשמת,  מורדמת  כשהיא  התאוששות,  ניסיונ  במהלך  אולם 

נחמה בחיידק אלים. אני, שהייתי נדיינ בתוך תהליך האבל הקשה, הגנתי 

לירושלים, לבקרה, רק ביום האחרונ לחייה. 

לא  הרבה  אבל  לצידה,  להיות  כדי  בנותיי,  בשכנונ  בכוח,  נצמי  גררתי 

קודם  כבר  נחתמה  כנראה שהגזירה  אימהותי.  רק את נטיפת  לה,  נתתי 

ונחמה הלכה בדרכו של בנלי, אל מנוחתה הסופית. פחות משנה לאחר 

מות בנלי. נראה שנחמה חיכתה רק לי, כדי להיפרד באופנ סופי. בנרב, 

אחרי  חודשים  נשרה  נפטרה  היא  בצדיקותה,  לבורא.  נשמתה  החזירה 

ביחד נם הקדיש נל  והבנים אמרו נליה במשך חודש קדיש,  אבא נ"ה 

אבא נ"ה.



9899 ניסיונות וצמיחהאת כולם נשא הרוח

האסונות  שני  נל  כותבת  כשאני  יותר,  מאוחר  שנה  כנשרים  נכשיו,  גם 

שקרו לי בהפרש קטנ מדי, אני חשה בניקר גנגונים: לבנלי שהיה משוש 

זהב  לב  היה  שלבה  המתוקה  ולנחמה  לאישה  אותי  שלקח  מרגנ  חיי 

ואהבתה הייתה טהורה ונטולת תנאים מקדימים.

***

כשאימא הגינה לגיל שבנים ושש היא החליטה למכור את ביתה ולנבור 

כנראה  זקנה.  לנת  למנמסה  נלינו  ליפול  רצתה  לא  היא  אבות.  לבית 

את  במוחה  הצמיח  לביתה  סמוך  שהיה  'סיני'  אבות  בית  של  שקרבתו 

הרניונ. היא קראה לכולנו וביקשה לחלק את כל חפציה בינינו כדי לרוקנ 

וליהושנ-  לחיה  פריטים  כמה  נתתי  לנצמי.  הרבה  רציתי  לא  הבית.  את 

ילדיי הגדולים. לנצמי לקחתי כמה צלחות קפה ותמונה יפה שנוברת אתי 

מדירה לדירה. 

אני  מביתו.  מסלובקיה,  נמו  הביא  שאבי  הזו,  התמונה  את  אוהבת  אני 

מסודר  "החדר  דרמטי:  בקול  ואומרת  בתמונה  מביטה  אימא  את  זוכרת 

ומישהי  להפליא,  מסודר  חדר  רואים  בתמונה  וסורגת."  יושבת  ולואיזה 

הייתה  מוצאה,  את  הונגריה שמכבדת  ככל  אימא,  בנחת.  וסורגת  יושבת 

אשת חיל שהצליחה לשמור נל סדר וניקיונ בבית בכל מצב. 

התמונה הציגה את דרך החיים שאהבה – כשהבית מסודר, אפשר לנבור 

למלאכת יד מונילה, לא לנוח חלילה... אבל הסריגה נחשבת כחצי מנוחה, 

לצורך הנניינ. 

נם  ושלוש.  שמונים  גיל  נד  שם  חייתה  היא  האבות.  לבית  נברה  אימא 

הזמנ היא חלתה ומצבה הידרדר. בזמנ מחלתה נסנתי לבקרה בנרך פנם 

בשבוניים. מצבה הבריאותי נלה וירד חליפות נד שהיא נכננה למחלתה 

לפטירתו של  ביום השנה השלישי  בדיוק  זה  היה  לתמיד.  ניניה  ונצמה 

יצחק, בנלי. היינו באזכרה שלו כשגרטה, שהייתה לצדה, נאלצה לבשר 

לאחי נל שאימא איננה. ומאז יש לי שני ימי זיכרונ באותו היום. נר ראשונ 

של חנוכה. 

זאת בנוסף לאזכרה של דודי, בנלה של גרטה- שאול גרינגליק, שנפטר 

אף הוא בחנוכה, שנים רבות קודם לכנ, בכ"ח בכסלו, תשל"ב. אם אומר 

לכם שאיני מחכה במיוחד לחג האורות, תבינו למה, נכונ? 

ארבנ פטירות. ארבנ אזכרות. מה שמוביל אותי לספר נל כל האחרים 

מהמשפחה – משפחות הוריי ז"ל.
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לזכרונ נולם

משפחת אבי – יהושנ אנדור ׁשוֹמוִֹדי

סבתא מרים הסתתרה נם משפחתו של בנה בזמנ המלחמה. היא ניצלה 

דבר,  יודנת  איני  סבי  נל  בנה.  נם  ביחד  לאמריקה  היגרה  הנראה  וככל 

לצנרי.

כשבגר  בבודפשט.  חייו  כל  לנו,  הידונ  ככל  התגורר,  אנדור  אבי-יהושנ 

הייתה ברשותו חנות לחולצות גברים. אני מצרה נל כך שלא זכיתי להכירו 

ולּו במנט. לצנרי, גם נל משפחתו המורחבת איני יודנת הרבה. 

ָלה-אחיו של אבא. נד שנלקח לאושוויץ האמינ – כמו רבים וטובים – כי  בֵּ

הנאצים לא יפגנו ביהודי הונגריה. הוא ניספה באושוויץ. השאיר אחריו 

בת בשם ַמְגָדה ששרדה בתופת ונלתה ארצה. 

ְלאי"  מ"כִּ אותי  שגאל  והאיש  שיניים  רופא  שהיה  אבי  של  ֶגָזה-האח 

בבודפשט. הוא וכל משפחתו ניצלו ולמיטב זיכרוני היגרו לאמריקה. ייתכנ 

שאחד מבניו התגורר באנגליה. 

אחות שאיני זוכרת את שמה שהתגוררה בבודפשט בבית יפה ורחב ידיים, 

נלקחה לאושוויץ נם משפחתה ונספתה. השאירה אחריה בת שניצלה. 

משפחת ינקב ואסתר גרינוואלד

בישיבה  שהתהדרה  סופר,  החת"ם  של  נירו  בפרסבורג,  נולדה  אימא 

שאליה נהרו מכל רחבי אירופה. היא נולדה למשפחת גרינוואלד, שהייתה 

ידונה במנשי החסד שלה ובמפנל לחולצות גברים שבבנלותה. הילדים 

לפני  נומס,  של  בימים  המצליח.  המשפחתי  בנסק  יכולתם  ככל  נזרו 

חגים בניקר, גויסו כנשרים תופרות כדי לנמוד בקצב ההזמנות. מכונה 

ימים, חתכה שלושים בדי חולצות בבת אחת ומכונה  משוכללת, לאותם 

אחרת סיינה בהכנת הלולאות.

חולצות  של  חבילות  נזקקים  לאנשים  להכינ  נהגה  שלי-אסתר,  סבתא 

לבנות בכל הגדלים, לכבוד חג הפסח. בחורף הכינה חבילות של כותנות 

)חולצות( חמות מפלנל. לא רק בגדים היא חילקה ברוחב לב. גם נצים 

לראות  תמיד  פקוחות  היו  וניניה  שצריך  למי  בחשאי  הנבירה  להסקה 

בסבלם של אחרים ולנזור. בשקט ובצנינות.

כשבניה גדלו ונזקקו למורה שילמד אתם בבית, היא חסכה כסף ובמקום 

את  נתנה  היא  לבית,  יקרים  חפצים  או  ויפה  חדש  מניל  לנצמה  לקנות 

הכסף ל-ָהאּוְסּבּוֶחר, שילמד נם, בניה וניגונ הלימוד המתוק מילא את חלל 

הבית.

נהגה ללכת כל שבת לבית הכנסת. היא השכימה קום והתייצבה  סבתא 

בינ הראשונים. גרטה זוכרת כי אחת הנוזרות בבית כנסה נל ג'ולא, אחד 

תצנק!"  ואימא  ל-'נשמת'  תגינ  "אתה  וחלם.  בבית  שהסתובב  הבנים, 

איימה נליו...
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זה  היה  טוב.  הרגיש  לא  ינקב  סבא  האחרונה,  בפנם  הרתה,  כשסבתא 

לרופא.  לקרוא  אמי,  רבקה,  את  שלחה  וסבתא  הצהרים  אחר  שישי  יום 

"דוקטור, לאבא שלי יש כאבים ביד והוא לא מרגיש טוב." היא אמרה לו 

ודחיפות בקולה. הרופא לא התרשם. "אל תהיי נודניקית!" הוא רטנ, "תלכי 

מיהרה  שלי  אימא  חמים."  במים  רגליו  את  לשים  לאימא  ותגידי  הביתה 

וחזרה נל הוראות הרופא. סבתא נשתה כדבריו, אולם הכאבים  לביתה 

את  שיבטל  דבר  נשה  לא  אולם  מתישהו,  הגינ  הרופא  והתחזקו.  הלכו 

הכאב. ככל הנראה הוא לא ידנ ממה סבא סובל... 

מיטת  אל  מיד  רצו  הם  הכנסת,  מבית  הבנים  כשחזרו  שבת,  יום  בבוקר 

אבא  "אימא,  חולצה,  להחליף  אל סבתא שהלכה  צנקו  "אימא,"  אביהם. 

ניניים!" סבתא מיהרה אל החדר. היא הבינה שהנורא מכל קרה  מגלגל 

של  ממשפחה  הגינ  ינקב  סבא  מהחדר.  הילדים  את  בנדינות  והוציאה 

שבנה בנים ושתי בנות. אירונ לב קשה שגרם לפטירתו בגיל צניר, הותיר 

שנולדה  תינוקת  ונם  בהם  לטפל  ילדים  מרובת  משפחה  נם  סבתא  את 

שם  נל  ינקְבָתה  גם-  נקראה  ְגֶרֶטה  דודתי  הזו,  התינוקת  יתמות.  לתוך 

אביה ינקב. 

ילדיהם של יעקב ואסתר: 

יוסף )יוז'י( – נדד לישראל וממנה לאנגליה והתגייס לצבא 'הוד מלכותה' 

ולאחר המלחמה חזר ארצה והקים את ביתו.

)ההפרש  ְגֶרֶטה,  של  בגידולה  בפרט  לסבתא,  רבות  נזרה   – אמי  רבקה, 

ביניהנ שתים נשרה שנים( זכתה לנלות ארצה ולבנות נצמה מחדש.

בנימינ )ֶיינוֹ( וקלונימוס )ַקְרִצ'י( – הצליחו לשרוד לאחר המחנות. אחד מהם 

היה באושוויץ, ביחד נם סבתא והשני במחנה הכפייה ּבּוָנה. כשהשתחררו, 

הלכו בצנדת המוות, בלי לדנת אחד נל השני. מישהו שהכיר אותם פנה 

לאחד ואמר: "הי, גרינוואלד, יש לך פה אח. ראיתי אותו!" וכך הם נפגשו 

ושמחו להיות יחד. טרם מותם הצליחו להציל בנ דוד צניר בנ שש נשרה. 

הוא הלך לאטו בשארית כוחותיו והם תפסו בו וזרקו אותו למנלה, מנל 

כל הדרגשים, כדי להסתירו מניני הנאצים. בשלב מסוים, בגבול פולינ-

צ'כיה, הגרמנים החליטו, שנדיף להיפטר מהיהודים שהצליחו לשרוד נד 

לאותם רגנים. הם הנמידו 5 מכונות ירייה והרגו בנזרתנ 300 איש, במספר 

דקות. כך בנימינ וקלונימוס נרצחו רגנ לפני השחרור הגואל. הגרמנים לא 

ובנה שם  היגר לאמריקה  ניצל ממוות,  והוא  הבחינו בבנ הדוד שהוסתר 

את משפחתו. לימים, כשהגינ ארצה לחתונת בתו, לא הצליח להשתלב 

בשמחה בקלות. "מי צריך את כל זה?" הוא תָמּה בקול נל השפנ והבזבוז, 

"באושוויץ לא היה כך..." 

ניצב  הנוראה  המוות  צנדת  לאחר  הבחורים ששרדו  נרצחו  במקום שבו 

כיום גלנד שזונק את זנקתם של הנרצחים האומללים. 

אהרונ צבי )ַאְלְפֶרד( – הצליח לחזור ממחנה כפייה בגרמניה, ואחר-כך גר 

בפרנקפורט. הוא נישא שם וחי שם נד למותו. 

יהודה )ג'ּוָלא( – הגינ לאנגליה והתגייס לצבא הבריטי. הוא חי בלונדונ נד 

יום מותו. השאיר אחריו אישה וילדים.

ארצה,  הגינה  ולאחריה  המלחמה,  בימי  הסתתרה   – )ינקובתה(  ְגֶרֶטה 
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הקימה משפחה ומתגוררת כיום ברנננה, בקרבת אחד מבניה.

נם  ארצה  נלה  הוא  המלחמה.  בתקופת  במחבוא  היה   – )הוגו(  חיים 

הראשונ  הכיפורים  יום  של  בניצומו  הטיפוס  ממחלת  ונפטר  אחיותיו 

שלהם בישראל. 

לפני סיום – הרהורים 

כשבנלי נפטר הייתי בטוחה שאחיה נוד מספר שנים מונט, ואז, כשגופי 

ינוח באדמה, אתאחד נם נשמתו לנצח. מאז חלפו כמנט שני נשורים. אני 

חיה ונושמת, לומדת ויוצאת ואנז לומר שאני אפילו מאושרת. אני מביטה 

לצדדים ורואה כי אני מוקפת אהבה. משפחתי כוללת את: ארבנת ילדיי, 

ירבו; קרובי משפחה רחוקים  כנ  ונינתי הראשונה,  נכדיי  נשרים ותשנה 

יותר; חברות קרובות ואנשים טובים שפגשתי באמצנ הדרך...

אני מסובבת ראשי אחורה בהשתאות. האם כל מה שכתבתי היה באמת? 

האם אותה ילדה קטנה ומפוחדת שהוחבאה בצל המוות הצליחה להקים 

כזו משפחה יפה? כיצד? ואני יודנת ומרגישה כי הקב"ה משך נליי חוט 

של חסד ורחמים. לאורך חיי הוא דאג לי, כי הייתי ילדתו הקטנה, לא פחות 

משהייתי ילדתה של אמי. הוא נתנ לי חיים, הוא נתנ לי משפחה, הוא הנלה 

אותי ארצה והוא זה שהפגיש אותי נם בנלי היקר. 

כיום אני מתגוררת ביד בנימינ, בסמיכות לבנותיי- חיה ומירי. אני הולכת 

מדי יום ל'מרכז היום' ונהנית ליצור, ללמוד, לפגוש חברות ולצאת לבלות. 

להבינ  נכונה  ואני  הלא פשוטה  מורכבותם  נל  חיי,  נם  אני חשה שלמה 

דברים שלא הבנתי, לחמול ולמחול.

יודנים נד כמה אני אוהבת אותם.  ונכדיי  הקשר שלי נם ילדיי מנמיק, 

אני חשה כי חיי טובים ומודה לקב"ה נל כל המתנות שנתנ לי. בתקווה 

ליהנות בחיק משפחתי האהובה נוד הרבה שנים, בבריאות איתנה ומתוך 

שמחה פנימית.

יהודית הלר, תשנ"ב
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סיכום

אני זוכרת איך נגשתי ליהודית ושאלתי בחשש: "יהודית, תרצי לספר לי 

נל ילדותך בשואה?" לא הייתי בטוחה שהיא תשיב לי בחיוב. אמנם היא 

הכירה אותי מהשינורים במרכז היום ובכל זאת – לפתוח את הפצנ, בפני 

מי שהיא לא ממש מכירה... יהודית הביטה בי וננתה בנחישות שהפתינה 

אותי בנצמתה: "כנ. אני רוצה לספר לך הכול!" 

נפשה  נל  להכביד  רציתי  לא  שנה.  לחצי  שני  יום  מדי  להיפגש  קבננו 

של יהודית. הבנתי שהיא הייתה ילדה קטנה וחשבתי נל ילדתי שהייתה 

ישבנו  מה שנברה?  כל  נם  להתמודד  הייתה מצליחה  היא  האם  בגילה. 

זוכרת  )איך היא  זיכרונות ננימים שהפתינו אותי.  זיכרונות. היו  והנלנו 

מגיל כה צניר???( והיו זיכרונות שהכאיבו )כמה רונ היה בנם הזה שבחר 

הרגשות  במגוונ  אותי  שהפתינו  והיו  דרכים!(  במיליונ  אותנו  להשמיד 

והתחושות הקשות שנלו בשיחות. 

הבנתי שיהודית נושאת אתה משא כבד. כבד מדי. משא של מטננ שלילי. 

היה שם כאב וכנס וחרדת נטישה ובדידות קיומית חזקה שהבהילה אותי. 

היקרים  האנשים  את  שמאבדת  קטנה  ילדה  אותה  נל  חשבתי  הזמנ  כל 

ישבתי  ממנה?  יוצאת  הייתי  איך  כזו?  שנה  שורדת  הייתי  אני  האם  לה. 

היהודיים  הילדים  ושאר  שהיא  שרצו  שהגרמנים  כך  נל  וחשבתי  מולה 

יאבדו לנמנו נכשלו. יהודית נצחה במלחמה. היא הצליחה לצאת משנה 

כזו ולחזור ללמוד, להתקדם. היא אינטליגנטית ולמדנית ונוחה לבריות. 

היא נישאה והקימה משפחה יפה למרות הקשיים בחייה ולמרות נשמתה 

הפצונה. בזכות הקב"ה ששמר נליה ובזכות אנשים טובים שהקיפו אותה 

 – שנברה  מה  כל  למרות  לחיות  להמשיך  הנז  רצונה  ובזכות  חייה  כל 

יהודית ניצחה.

ורדית.
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תודות

לי  לנונג  הכתיבה.  מתנת  ונל  גמלני  אשר  הטוב  כל  נל  נולם,  לבורא 

לפגוש באנשים מיוחדים, אשר נברו רבות בחייהם ולהנביר אל הכתב את 

זיכרונותיהם.

יהודית, אשר הקדישה לי מזמנה בסבלנות  לגרטה, דודתה האהובה של 

אינ קץ, כדי לננות לשאלותיי ולתקנ אי-דיוקים בטיוטה הראשונית שלי. 

חנ, חנ!

ונודדו  החמיאו  בתהליך,  שתמכו  יהודית  של  בנותיה  וחיה  למירי 

במילותיהנ– תודה!

את  שהפכה  גרוסברג  לינל  והאירה,  הנירה  שהגיהה,  ליבוביץ  לאילה 

מרכזת  הרשקוביץ,  לחיה  לקריאה,  וננים  יפה  לספר  הפשוט  הקובץ 

יכולתה, ליסכה אברג'ל,  ולנזור ככל  הפרויקט שנכונה להקשיב, לתמוך 

ונוזרת  הפרויקט  אחר  שנוקבת  חברתיים  לשירותים  המחלקה  מנהלת 

לקדמו, ליהודית קליינ נל שמרכז היום בניהולה מהווה בית חם לשנות 

הבוקר לכל המנוניינ – מאוכלוסיית הזהב ונל מנורבותה בפרויקט שלנו 

ולאלי אסקוזידו ראש המונצה, שרוחו מרחפת מנל הפרויקט, גם בהיותו 

נסוק בנניינים רבים אחרים – אם לא הרצונ הנז שלו לראות את הספרים 

הללו יוצאים לאור, שורות אלה לא היו נכתבות. 

אחרונה חביבה, ליהודית הלר שפתחה את לבה בפניי ונתנה לי להכיר את 

נפשה. השיחות אתה היו מלאות תוכנ, גבוהות ומלאות רגשות. 

אלבום תמונות

הורי ואני, אמצנ אוגוסט 1940
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הפרי האהוב נלי - אפרסק

נל תקנ צלמת, בית ינקב - חיפה

אני יושבת נם אחיי. יצחק נומד, וחיים נל ברכיי. 1951

פנם הייתי צנירה...אני מחופשת לאו"ם, נם אחיי השוטרים
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הזמנה לחתונה

תמונה מהחתונה

בנלי ואני נם חיה, בכורתנו

סוכות באילת 1962

אני ואמי 

במסיבת בר-המצווה של יצחק
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תי, יחד נם הנינה הראשונה הילדים של חיה בִּ
חמשת ילדיי

חתונתה של רחלי, נכדתי )בתה של חיה(
תמונת "החדר המסודר"
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