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הוריי הקדושים-

אבא ואימא

איך?! מה?! ולמה

לעפר הייתם, ואותי ציוויתם

ַחִיי!

אחיי ואחיותיי

אייכם?

בסוד קדושים חלקכם

ואני פה,

לספוד לכם ולזכור אתכם

לעד

ה' יקום דמכם!

קלי בשמים

סלח ומחל

ַסק אך לבי לא פָּ

מלבכותם

וגם לא יחדל

לבעלי האוהב,

לילדיי המסורים 

לנכדיי ולניניי האהובים

ולזכרה של בתי טובה'לה 

שהלכה לעולמה בטרם עת
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שבעים שנה חלפו מאז קדרו שמי אירופה מעל ראשינו הצעירים. שבעים 

שנה שבהם הפכתי למי שאני, משאירה את עברי הקשה מאחוריי, מתוך 

בחירה. גופי שכח את הרעב הקשה, את הצמא ואת העינויים. 

והחיים  בזיכרוני,  הזוועות שראתה אל מגירות שכוחות  נפשי דחקה את 

שנה  שבעים  היקרה.  משפחתי  אובדן   – הנורא  האובדן  בצל  המשיכו 

שטשטשו והקהו את הכאב ומאידך חידדו את המחשבות על הוריי שאינם. 

בשנות המלחמה לא הרגשתי בסבלם של הוריי. חייתי עם עצמי וניסיתי 

לחיות את שאריות ילדותי, ואילו עכשיו – יותר משאני חשה את סבלי, אני 

חשה אותם ואת סבלם. רק דבר אחד רצו הם עבורנו – חיים. 

המוות הסתיימו  מול  ועמידה  והסתתרות  נדודים  חמש שנים קשות של 

במקום הנורא מכל: אושוויץ-בירקנאו. הוריי הלכו אל מותם בידיעה שהם 

כשלו במשימתם; שילדיהם יעקדו על מזבח הנאציזם. כמה נורא! 

והרהור עולה בי – ומה אם היו ניצלים? האם היו יכולים לחיות בשמחה 

ולאפשר לזכר ילדיהם הנרצחים לדהות עם השנים או שמא היו מסתובבים 

ראויים  חיים  אלה  היו  האם  רחמים?  בלי  בהם  נוגסים  אשמה  ורגשות 

לשמם? 

זאת  בכל  הצלחתם,   – להם  ולומר  אליהם  לפנות  רוצה  אני  לפעמים 

הצלחתם, הנה אני חיה ואפילו מאושרת, וגם פייגו שרדה ושתינו הקמנו 

משפחות יפות והקשר בינינו הדוק ובריא, אבל אז עולים בי זכר שמונת 

ואני  וכואב,  רציני  ומבטם  בתוכי  משתקפות  המתוקות  ופניהם  אחיי, 

שותקת. 

ומה אוכל לומר? 

1

בעיצומו של האביב, כשהעולם מלא פריחה ססגונית ושמש בהירה זורחת, 

נולדנו – אחותי ואני. רעיון הרייך השלישי רק החל להתהוות ובסלובקיה, 

נולדנו ב-כ"ח באייר  המקום שבו התגוררנו, לא שמעו עדיין על היטלר. 

תר"צ, )26.5.1930( בברדיוב שבסלובקיה. הוריי בחרו עבורנו שמות דומים 

ה )יונה( ואחותי נקראה ַפייגע )ציפור(.  במשמעותם – אני נקראתי ַטאּובֶּ

שמחת הורינו בבנותיהם הבכורות הייתה רבה, אך דאגה קטנה העיבה על 

הצליחו  לא  החמימות  השמש  וקרני  העולם  אל  לצאת  הקדמנו  אושרם. 

יום,  מדי  וכך,  זמנים,  באותם  היו  לא  פגיות  הזעירים.  גופינו  את  לחמם 

המונח  לשלומנו.  והתפללה  רך  גפן  צמר  בשכבות  אימא  אותנו  עטפה 

"ילדּות בצמר גפן" היה נכון, במקרה שלנו, פשוטו כמשמעו.

עמי  נושאת  איני  לצערי,  בברדיוב.  עליי  עברו  המוקדמות  ילדותי  שנות 

סיפורים  עם  מתמזגות  התמונות  כי  וייתכן  שנים  מאותן  רבים  זיכרונות 

ששמעתי מאחרים ועם צילומים בשחור-לבן שנשארו מאותה תקופה. 

אני זוכרת בית קרקע, מטבח וחדר אוכל גדולים וחדרי שינה קטנים. היה 

זה ביתם של סבא וסבתא, ואנחנו גרנו ִעמם. בבית ישבו כל היום בחורים 

ומנגינה  חיים  אלוקים  דברי  בצמא  בולעים  מצהיבה,  גמרא  על  רכונים 

מקומט  מצחו  הגמרא,  מול  ישב  ואבא,  בפיהם.  מתנגנת  יומין  עתיקת 

בריכוז וידיו, שלא הסכינו לעבודת כפיים חופנות את זקנו. אבא שלי הטוב 

הקשיב לשאלותיהם של תלמידיו וענה עליהן בסבלנות רבה.
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בצעדים  הכנסת  לבית  יום  בכל  יצא  ֶהְרש,  ַנְפּתּוִלי  ר'  הצדיק,  שלי,  סבא 

בתורה  לגדול  שהשתוקקו  בחורים  ולימד  למד  ליל  עד  מבוקר  מדודים. 

וכשחזר הביתה הוסיף לשנן, להעמיק... וכל אותו הזמן היה מכונס בתוך 

בספריו  נעוצות  היו  הטהורות  ועיניו  וסגפנות,  רוח  שכולו  עולם  עולמו, 

האהובים.

ֶצ'ע שּׂוְרֶצ'ע )סבתא שרה( האהובה הייתה עקרת בית טובה ושלווה.  עבְּ בָּ

סבתא  של  ימינה  יד  שהייתה  אמי,   – אחת  בת  ורק  לה  היו  בנים  שישה 

בנעוריה. קשר לבבי מיוחד נרקם ביניהן עם השנים. משנולדנו אנו ואימא 

באהבה  בנו  טיפלה  היא  שנייה.  כאם  סבתא  לנו  שימשה  לעזרה,  נזקקה 

וברוך יחד עם אימא והעניקה לנו כל מה שיכלה בפשטות ומבלי לצפות 

לתמורה. 

זה היה ביתי מיום שנולדתי. היה זה גם ביתה של תאומתי פייגו שנולדה 

הזהוב  שערה  העיניים.  בהירת  אחותי  חנה'לה  של  ביתה  ובהמשך,  עמי, 

לדמות  רצינו  כמה   – מצדנו  קנאה  אש  משכו  חנה'לה  של  הסולד  ואפה 

לה ולו במעט... והיה זה ביתו של חיים-מוישה, תינוק זעיר באותם ימים 

נעימים, תינוק שכבר בילדותו נעשה ל"תלמיד חכם" של המשפחה. 

שהצליח  )מלמד(  רב'ה  אצל  למדנו  אות,  צורת  לקלוט  ויכולנו  כשגדלנו 

הייתי  גאה  כמה  באידיש.  והכתיבה  הקריאה  יסודות  את  לנו  להקנות 

כשהצלחתי, במאמץ רב, לנסח את המכתב הראשון שלי! וכך כתבתי:

איך בין געזינט אין איך האףף פין אייך 

אויך דאס זעלבע צי הערען... 

ובתרגום חופשי – אני בריאה ב"ה ומקווה לשמוע אותו דבר מכם...

ליצנים  זלמן-לייּב,  וֶפעֶטער  יענְקל  ֶפעֶטער  אימא,  של  הרווקים  אחיה 

באופיים, שאלו בכל פעם שיצאנו מהשיעור, בחיוך: "נו, כבר למדתם איך 

לכתוב מכתב?" מסתבר שהיה למלמד שלנו נוסח קבוע לכתיבת מכתבים 

דינקותא אינה נמחקת,  גירסתא  וכל הילדים שלימד כתבו באותו סגנון. 

הכתיבה  מתבנית  להשתחרר  שהצלחתי  עד  חלפו  רבות  שנים  ואמנם 

שלמדתי בגיל צעיר...

אבא  את  ראיתי  הכתיבה,  יסודות  את  שיננתי  שאני  שעה  העת,  אותה 

כותב מכתבים למשפחתו שבהונגריה. לא קל היה לו להיות מרוחק מכל 

או  וכמדומני שנסע פעם  ומהחיים שהשאיר מאחור כשנישא,  המשפחה 

פעמיים לביקור בהונגריה. פייגו זוכרת ביקור של הוריו אצלנו בברדיוב.

כך חלפו חמש שנותיי הראשונות, בבית מלא פעילות ויחד עם זאת אפוף 

שלווה בוטחת.

***

הכול החל כאשר לאבי, הרב יוסף שמואל-שמעלקא ארליך, ישיבע-בוחער 

)בחור ישיבה( אמתי, הוצע שידוך – בת למשפחת רבנים מסלובקיה ושמה 

חיה-רבקה הלברשטאם. העיתוי היה מוצלח מכיוון שהאיום לגייסו לצבא 

להצילו  הייתה  יכולה  לסלובקיה  והיציאה  מתמיד  קרוב  היה  ההונגרי 

מגזרת הגיוס. 

גם  עלה  כך  רצינית,  נשמעה  השידוך,  עם  יחד  לו  שהוצעה  הרב  משרת 

הגורלית  לנסיעה  התכונן  אבי  המכובדת.  המשפחה  אודות  מהבירורים 

ונפרד ממשפחתו בלב הולם. כשהגיע לסלובקיה סמוך למועד החתונה 

קיבלו את פניו אחיה הרווקים של אמי בתחנת הרכבת. ככל הנראה לא 



1213 זריחה מחודשת

פגש את המיועדת, אמי, לפני החתונה. כך היה מקובל בחצרות הרבנים 

באירופה. 

)לבית  ארליך  יהודה-אריה  ר'  לאביו  שבהונגריה,  בנירד'האז'ה  נולד  אבי 

רבני זידיצ'וב( ולאמו לבית הולנדר )משתייכת לרבנות ַאְמַסאֶנא.( באותה 

העת שנישא לאמי היו לו שני אחים רווקים ושתי אחיות נשואות, בעלות 

משפחות. 

)בן  אונֶגר  הירש  נפתלי  ר'  לאביה  שבסלובקיה,  בברדיוב  נולדה  אמי 

לשושלת דומברוב( ולאמה שרה  לבית משפחת הלברשטאם )נינת הרב'ה 

אחים  ארבעה  לה  היו  כשנישאה  בברדיוב(.  רבנים  משפחת  ובת  מצאנז 

נשואים, ושני אחיה הרווקים התגוררו עם ההורים.

נותרה רק בעיה אחת – הוריי לא  מועד החתונה הגיע והכול היה מוכן, 

יכלו להירשם כזוג נשוי במרשם התושבים כיוון שאבא היה פליט, וכך ארע 

שאמי שמרה על שם נעוריה – הלברשטאם ואבא נשאר בשמו. הוריהם 

ניצבו בפני אותה דילמה שנים רבות קודם לכן; הייתה זו משוכה שפליטים 

זוגות רבים נישאו בלי רישום הנישואין ובלי  יהודים לא הצליחו לעבור. 

ולכולם  )נשארתי עם ארבעה שמות משפחה  לשנות את שם המשפחה. 

אני שייכת!(

בידי  תפוסה  בברדיוב  הרב  שמשרת  אבא  הבין  החתונה  לאחר  מה  זמן 

למשרה  מקום  היה  אמנם  אמי.  של  משפחתה  קרוב  הלברשטאם,  הרב 

נוספת, אך אבי, עדין נפש שכמותו, חשב כי אין זה ראוי שיהיו שני מלכים 

משמשים בכתר אחד. 

ראש  לשמש  ופנה  מראש  לו  שהובטחה  המפתה  המשרה  על  ויתר  הוא 

ישיבה לבחורים המקומיים. הנערים שנפשם חשקה בתורה, הגיעו ללמוד 

בביתם של סבא וסבתא, בחדר האוכל הגדול. ניגון הלימוד נשמע בבית 

הצעירות  לנשמותינו  חדר  והוא  אותו  ספגנו  הילדים,  ואנחנו,  בקביעות, 

יחד עם האוכל. 

משק  את  סבתא,  עם  ביחד  אימא,  ניהלה  לימודו,  על  שקד  שאבא  שעה 

המתינו  ירקות  והררי  ולהטלאה  לכביסה  בגדים  נערמו  העת  כל  הבית. 

ילדים קטנים,  לקילוף ולבישול, היה בית לסדר ומהר מאוד היו ארבעה 

והם כמובן תבעו את זמנה ואת כוחותיה.

גנים לא היו בנמצא ורק לעתים רחוקות השתחררה אימא, לשעה קלה, 

מהטיפול בילדיה הקטנים. היה זה כאשר בנות הדודות שלנו יצאו לטייל 

בשמלות  ואני  פייגו  בזיכרוני:  שמור  אחד  טיול  עיר.  של  ברחובה  עמנו 

יפות, מתלוות למלכה'לה, בת דודתי. היא לוקחת אותנו לגינת שעשועים 

ומשחקת אתנו. תמונת ילדּות פשוטה ונעימה.

אנחנו גדלנו בשלווה, אך טרדות החיים העיקו על הורינו. הם לא שיתפו 

עברו  לאוזנינו  מיועד  שאינו  נושא  שצץ  פעם  ובכל  בדאגותיהם  אותנו 

לשוחח בהונגרית )אתנו דיברו רק באידיש(. 

קטנה  בעיירה  רבנות  משרת  עבודה:  הצעת  אבא  קיבל  הימים  באחד 

ולכישוריו, אלא שמכשול אחד  בגליציה, בפולין. המשרה תאמה לאופיו 

הונגרית,  דובר  בחינות בפולנית. אבא,   – בין אבא לקבלת המשרה  חצץ 

אידיש וסלובקית, נאלץ לצאת לכמה חודשים לקרובי משפחה בפולין כדי 

ללמוד את השפה ולנסות לעבור את הבחינות. מאמציו נשאו פרי ולאחר 

זמן מה התבשר כי זכה במשרה. 
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לימים, סיפרו קרובי משפחה שלנו מרומניה, שאביהם, הרב רוזנברג, היה 

מועמד לאותה משרה, אך לא עבר את הבחינות בפולנית, נשאר ברומניה 

וניצל מגירוש והשמדה. כשעלה ארצה הפך לרבה של גימזו. 

אלו החיים. מפתיעים. מתעתעים.

תעודת לידה

פייגו וטוביפייגו וטובי. 1930

טובי, חנה'לה, מוישי ופייגו לפני הנסיעה לפולין
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לדרכנו,  נסענו  הנאה.  בברדיוב  מגורנו  תקופת  הסתיימה   1935 בשנת 

מותירים מאחור את סבא וסבתא שאהבנו, חברים ובני משפחה רבים. איני 

זוכרת את רגעי הפרדה, את ההתרגשות – אם הייתה ואת המסע עצמו.

זיכרון אחד יש לי מהדרך והוא קצר ובהיר. אנחנו בעיירה צאנז, בביתם של 

קרובי משפחתנו. אימא משוחחת עם הנשים במרפסת תלויה ואני, צמודה 

אליה, מתבוננת בחבורת הילדים המשחקים בחצר. עגלות נוסעים עוברות 

זעקות  נשמעות  באופק  נעלמות  וכשהן  בדרכן  אבק  מעלות  הבית,  ליד 

הנשים  כל  חנה'לה!"  את  חטפו  הצוענים  איננה.  "חנה'לה  החצר.  מכיוון 

קמות בבהלה ואני מתכווצת על מקומי בחשש. בתוך ההמולה שנוצרת 

חנה'לה  את  מקומיים  שוטרים  לנו  מחזירים  ובסיומו  מרדף  מתפתח 

המתוקה – כבת ארבע. חנה'לה, הילדה היפה שלנו, שוב אתנו. איזו הקלה.

התאכזבתי.  קצת  ואני  שבפולין  לריגליץ  הגענו  מעייף  מסע  של  בסיומו 

הייתה זו עיירה קטנה, עלובה למראה והעוני זעק מכל פינה. 

ומעליו  צר  ואדי  היה  הבית  לפני  החדשים.  דייריו  לנו,  חיכה  פשוט  בית 

גשרון עץ שעליו קיפצנו בשמחה כדי להיכנס לחצר הגדולה. הבית היה 

עם  אלינו  בסמוך  שהתגוררו  בהשקפותיהם  מודרניים  יהודים  לזוג  שייך 

בנם, בן גילנו. בבית נוסף שגבל בחצר, התגוררה גויה צעירה וילדיה. לא 

התקרבנו אליהם והם שמרו מרחק מאתנו ואפשר לומר כי לא הכרנו אלו 

בין היהודים לגויים( בדרך כלל  )גם בברדיוב היה ריחוק מכוון  את אלו. 

אחת  פעם  אולם  גלויים,  אנטישמיות  בגילויי  הרגשנו  ולא  השקט  נשמר 

הופרה השגרה ולמדתי על בשרי – גלותיות מהי.

באותה העת שיחקתי בחצר הגדולה, המשותפת, ואחד השייגצים החליט 

ליידות בי אבנים. הרגשתי מושפלת והחלטתי להחזיר לו כגמולו. זרקתי 

עליו אבן, זו פגעה בשיניו ושברה כמה מהן. שנינו נבהלנו למראה הדם. 

הפצוע  פרץ  במקומי  קפואה  עומדת  אני  ובעוד  בגדיו,  את  הכתים  הוא 

בצרחות ורץ אל אמו. היא תפסה במקל גדול והחלה לרדוף אחריי מתוך 

כוונה להכות בי. 

ברחתי לכיוון הכניסה האחורית. פתחתי את דלת הזכוכית הכבדה ונכנסתי 

למטבח מתנשפת ומבוהלת. "מה קרה?" שאלה אימא וידיה לשות בצק. 

סיפרתי לה בקצרה את שארע ואימא הגיבה בכעס. "מה עשית? את לא 

יודעת שאם תבוא המשטרה יאשימו אותנו? את לא מבינה שאין דבר כזה 

'יהודי צודק'?" נדהמתי. קיוויתי שאימא תפרוש כפיה אליי, תחבק אותי 

אימא  למה  שעשיתי.  במעשה  הצודקת  שאני  לי  היה  ברור  עליי.  ותגונן 

חושבת שהתנהגתי בחוסר אחריות? למה היהודים תמיד אשמים? 

לא  וסירבתי להשלים עם ההשפלה שלנו.  הזו  את האנטישמיות  שנאתי 

מוחלט  ניתוק  ולהרגיש  גב  לזקוף  ישראל,  לארץ  להגיע  שאזכה  חלמתי 

מהגולה הבזויה, אך המחיר היה כבד! 

***

אבא התאקלם מהר במקום החדש. ביתנו התמלא באנשים שבאו לשחר 

לעצתו ואבא פתח בפניהם את ביתו ואת לבבו בלא קשר לרמתם הרוחנית. 

עיניו ברקו בעניין  בני הקהילה.  בו מהצד כשנפגש עם  אהבתי להתבונן 

ודיבורו הנינוח השרה שלווה על הנוכחים. פעמים רבות שלחה אותי אימא 

פייגו,  זוג,  בת  לי  הייתה  למזלי,  כמה התביישתי!  לאנשים.  כיבוד  להגיש 
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תאומתי. היינו שתיים ויכולנו להיצמד זו לזו ולקבל כוח אחת מהשנייה, 

ומיד אחרי שהגשנו את הכיבוד יכולנו לברוח ולצחקק בביישנות. 

נוסף על תפקידו – רב ופוסק, קירב אבא את הבחורים ופתח מעין ישיבה 

לצעירים, בביתנו. לא הבנתי איך ביישוב קטן כל כך ישנם כל כך הרבה 

בחורים שרוצים ללמוד, ולנו אין כמעט חברים בני גילנו. כיום אני חושבת 

דווקא  ולאו  הסמוכים  ומהכפרים  העיירות  מכל  הגיעו  הבחורים  שאולי 

מהיישוב שלנו, וכנראה שזו אחת הסיבות שחיפשו למשרת הרב והפוסק 

– אדם גדול בתורה. 

הקדושים,  ספריו  אל  אבא  מיהר  בבית,  שרר  כששקט  הערב  בשעות 

נולדנו, התנגנה לה בביתנו  לימוד שהכרנו מאז  והמנגינה, אותה מנגינת 

הקט, יפה ומרגיעה. אבל לפני שאבא החל ללמוד הקפיד לבוא לחדרנו, 

לשבת על קצה המיטה ולספר לנו סיפורי צדיקים, סיפורים קולחים וחיים, 

וזכור לי שפעם אחת כשכאבה לי השן ולא הצלחתי להירדם, ישב אבא על 

מיטתי וסיפר וסיפר... עד שנרדמתי.

אחרות.  משפחה  בנות  ובלי  שּׂוְרֶצ'ע  ֶצ'ע  אבְּ בָּ בלי  בודדה  הרגישה  אימא 

מבין הנשים המקומיות לא מצאה מישהי שתהיה לה ידידה קרובה, ואני 

הגדול.  "בילתה" במטבח  ואימא  ולימד,  למד  אבא  רבות.  זוכרת שבכתה 

היא הסיקה את התנור, בישלה אוכל מזין, כיבסה ופקחה עיניים על ילדיה, 

והם התרוצצו סביבה בחדווה. ולתוך מהומת החיים בבית נכנסו כל הזמן 

שהם  בתירוץ  המטבח  אל  נפנו  אבא  עם  ששוחחו  אחרי  מבחוץ.  אנשים 

מבקשים כוס תה, אולם יותר משרצו משקה חם ביקשו הם את מילותיה 

החמות של אימא, שינחמו ויעודדו, ואימא, למרות עייפותה הרבה, האירה 

להם פנים, הקשיבה ותמכה, כיאה לאשת הרב. 

אימא  אתנו  ישבה  בלחש,  והתפללה  נרות  שהדליקה  אחרי  בשבתות, 

פרשת  את  לנו  כשסיפרה  עליה  התרפקנו  בידיה.  הצאנה-ראנה  וספר 

השבוע באידיש לאור הנרות, והתענגנו על השעה הקסומה שזכינו להיות 

לתוך  במסע  התחלנו  בעצמנו,  לקרוא  ויכולנו  קצת  כשגדלנו  בחברתה. 

המילים הכתובות, מסע מרגש שמלווה אותי עד היום. כמובן כל הספרים 

המופתים  ועל  הצדיקים  של  חכמתם  על  שסיפרו  ספרים  היו  שקראנו 

שעשו, והם חדרו ללבנו והעניקו לנו שלווה.

מדי קיץ נסענו לחופש בויליְצ'ָקה הסמוכה לקראקוב, והנסיעה הזו הפיחה 

באימא חיים חדשים. דודה נחמה גולד, אחותה למחצה של אימא )בתה 

משפחתה  עם  שם  התגוררה  הראשונים(,  מנישואיה  שורצ'ע  סבתא  של 

והיא אירחה אותנו בשמחה. 

ביקרנו  כי  זוכרת  איני 

במכרות המלח במקום, 

הנסיעה  עצם  אולם 

באזור  והשהייה 

הייתה  מה,  לתקופת 

נחמה  לדודה  מספקת. 

היו ארבע בנות גדולות: 

טושקה- אלקה,  חנה 

טויבי, הנדל ורחל-פייגו 

ששמו  בגילנו  אחד  ובן 

היה חיים. אהבנו ללכת 

המסחר  לבית  עמם 

בבעלותם  שהיה  ויליצ'קה, דודה נחמה וילדיה הי"ד לנייר 
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היו  לריגליץ,  נפשנו. כשחזרנו  כאוות  וניירת  פרסים  לעצמנו  לבחור  כדי 

בידינו הפתעות לחברים... לצערי, כל המשפחה של דודה נחמה נעלמה 

בזמן המלחמה ואיני יודעת להיכן הגיעו ומתי נספו. רק תמונה נותרה לי 

מהם למזכרת ובה נראות דמויות מחייכות.

בקיץ 1938 הגענו לקרקוב והייתי גאה בכך שאני פוסעת ברחובות העיר 

הגדולה והיפה. אמנם לא הגענו לבילוי, אלא לצורך ניתוח להוצאת שקדים, 

ובכל זאת זכור לי כל העניין כחוויה מיוחדת. פייגו ואני סבלנו מאנגינות 

חוזרות, ולאחר פעמים רבות שחלינו הוחלט על ניתוח. כשהגענו למרפאה 

הושיבו אותי על כיסא ילדים והרדימו אותי, אלא שבאמצע הניתוח פגה 

השפעת ההרדמה והרגשתי כאב איום. 

רציתי לצעוק, אך כנראה שמשהו השתבש ולא הצלחתי להוציא הגה מפי. 

זה היה נורא. לפחות הפיצוי היה משתלם – גלידה טובה בשפע, למשך 

שבוע, ופינוק מצד כל המשפחה – עד שהתאוששנו. לא ידענו אז עד כמה 

היה הניתוח "במקום". כמאמר הפתגם: "להקדים תרופה למכה". לימים, 

כשברחנו ממקום למקום וכשהגענו למחנה הריכוז, שמחתי שעברתי את 

ניתוח להוצאת השקדים בגיל צעיר. שם, במחנות הריכוז, לא הייתה כל 

דרך להילחם באנגינה ואנו, בשונה מבנות אחרות, לא חלינו בדלקת גרון 

למרות הקור העז והעדר תנאי מגורים בסיסיים.

***

בגיל שבע, כנהוג בפולניה, נכנסנו בהתרגשות גדולה לבית הספר. פייגו 

ואנוכי הרגשנו פתאום גדולות וחשובות ובשבת, כשניסתה אימא לקשט 

אימא.  ברחנו. כמה התרגזה   – הגדולים שאהבה  את שערותינו בסרטים 

"אבא הגיע. קידוש! היכן אתן מסתתרות?" שאלה ואנחנו צחקקנו ויצאנו 

מהמחבוא, שמחות בניצחוננו הקטן. 

אמנם  השכנים.  ובן  אני  פייגו,  בכיתה.  יהודים  ילדים  שלושה  רק  היינו 

ותמיד היינו  "באוויר",  לא רדפו אותנו בגלוי, אולם האנטישמיות הייתה 

דרוכות ומוכנות לצעקה או למכה שתנחת עלינו מתוקף היותנו יהודיות. 

עצמי  עשיתי  אם  וגם  כולם,  על  האהוב  הכינוי  היה  יהודונת,"  "יהודונת, 

שאיני שומעת, כעסתי בלבי. 

לילדים סביבנו הייתה סיבה "מוצדקת" לטינה שחשו כלפינו. למרות היותנו 

ובתשובות  בידיעותינו  בלטנו   – בלבד  ילדים  שלושה   – בכיתה  מיעוט 

ידעה  לא  נעבעך,  המורה,  נכונות.  תמיד  שנתנו לשאלות, תשובות שהיו 

את נפשה בכל פעם שנוכחה לדעת שהיינו היחידים שהבנו למה התכוונה, 

והיא התקשתה להתמודד עם הצלחתנו ולעבור על כך לסדר היום. 

ליד  "טּוּבי, עמדי  לי אל הקתדרה באמצע השיעור.  יום אחד היא קראה 

בגבי.  הזדחל  וקור  בסמכותיות  ציוותה  לכיתה!"  הגב  את  וסובבי  הלוח 

היא  מה  כשורה?  שלא  נהגתי  האם  שקדמו.  הדקות  את  לשחזר  ניסיתי 

"תביטו ברגליה  לי? מילותיה הבאות הרגיעו אותי באחת.  רוצה לעשות 

מוכרחים  "לא  לכיתה,  ביקשה המורה מחבריי  ותלמדו ממנה,"  טובי  של 

ללכת בגרביים קרועים. אפשר לתקנם." 

כל העיניים ננעצו בגרביי המטולאים במקצוענות והמורה אישרה לי לחזור 

למקומי. איזו הקלה. חייכתי לעצמי כשנזכרתי באימא שנהגה לשבת שעות 

רבות ולהטליא את גרבינו. שיטה מיוחדת הייתה לה בהטלאת גרביים. היא 

לא עבדה בשיטת שתי וערב, אלא, אל מול עיניי המשתאות, יצרה מעין 
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סולם רקום. לימים, לימדתי את השיטה המיוחדת את גיסתי שהייתה יותר 

באלעבוסטע ממני. 

לבית  לחזור  ומיהרנו  צהרים  ארוחת  לאכול  הביתה  שבנו  היום  בחצות 

הספר. בדרך כלל אכלתי יפה, אבל היה תבשיל אחד ששנאתי. בכל פעם 

שהתקרבתי לבית וריח כרוב מטוגן הכה באפי, השתלט עליי דכדוך קל. 

ְקרוֹט   – היה  המדובר  המאכל  אוהבת.  שאיני  מה  לאכול  אצטרך  שוב 

מבושלות(.  מרובעות  אטריות  בתוספת  מטוגן  כרוב  )רצועות  ֶלעְצֶלעְך  פְּ

במשפט  אימא  עליי  לאיים  נהגה  שתסיימי,"  עד  הספר  לבית  תלכי  "לא 

ואני נברתי בצלחת ושיחקתי באוכל, עד  ר. אלא שהזמן עבר,  אמהי מוכַּ

עול  אל  – ששנאתי,  הכרוב  מעולו של  אותי  ושחררה  לי  נכנעה  שאימא 

הלימודים – שאהבתי. 

***

במשך חמש השנים שהתגוררנו ברגליץ נוספו למשפחתנו שלושה ילדים 

ומספר הנפשות במשפחתנו עמד על תשע. 

הביתה  כשחזר  שובב.  ילד  להיות  שגדל  מנחם-מענדל,  נולד  תחילה 

חדש  בחור  תבחין  לא  שאימא  כדי  מאחוריי  אותו  הסתרתי  ממשחקיו 

הגיחה  רב  לא  זמן  ולאחר  המתוקה  גיטה'לה  נולדה  אחריו  במכנסיו... 

לעולם שּׂוָרה'ֶלה – שדמתה לה במיוחד. עד היום, כשאני חושבת עליהן, 

קשה לי לתפוס את העובדה שאחיותיי החמודות אינן ולא תחזורנה שוב 

ְלעולם.

בעיתוי   1937 בשנת  נולדה  היא  היטב.  לי  זכורה  שורה'לה  של  לידתה 

באחינו  טיפלנו  ואנוכי  ופייגו  במיטתה  חלושה  שכבה  אימא  מוצלח.  לא 

הקטנים. דומה היה כי אימא אינה מודאגת ממצבו הירוד של הבית ורק 

ניתן לה?"  "איזה שם  דבר אחד טרד את מנוחתה. בחירת שם לתינוקת. 

שאלה את אבי וחיכתה להצעתו. אבא התמהמה. "אשאל את הרב," ענה 

ואבא  ושוב שאלה אימא את אותה השאלה  קצרות והשפיל מבטו. שוב 

חזר על תשובתו המעורפלת. בינתיים התחלנו לקרוא לקטנה – התינוקת. 

היא הייתה קטנטונת בלי שם. 

את הבשורה המרה.  לה  לבשר  שיוכל  כדי  חיכה שאימא תתאושש  אבא 

סמוך ללידה קיבל אבא ידיעה רעה מסלובקיה. סבתא שּׂוְרֶצ'ע הצדיקה 

והאהובה, נפטרה פתאום, ואבא לא ידע את נפשו. הוא החליט להסתיר 

את הבשורה הטראגית ולשומרה בסוד, עד כמה שניתן. 

זמן,  לאחר  לשלומה.  חשש  ואבא  מכוחותיה,  אימא  את  רוקנה  הלידה 

העז  הטבעי,  לצבען  חוזרות  ולחייה  מתחזק  אימא  של  שקולה  כשראה 

לנסות. הוא ניגש אל אימא בפנים רציניות. 

"שרה נקרא לה, לתינוקת שלנו." אמר בקול שפל. "נקרא לה שרה." 

"אבל זהו שמה של אמי," מחתה אימא ועיניה שואלות. 

הקטנה.  בתנו  של  שמה  זה  "ומעכשיו  בצער,  אבא  ענה  יודע,"  אני  "כן, 

מהיום היא שרה." 

נקלטה  מפורשות  נאמרה  שלא  הרעה  הבשורה  הנבונה.  שלי  אימא 

והיא החלה לבכות. "אימא, אוי אימא שלי היקרה. את אינך?  בתודעתה 

איך זה יכול להיות?" מלמלה בכאב. אבא עמד מולה עצוב וחסר אונים. 

האהבה ששררה בין השתיים הייתה עמוקה וכמוה היה האבל שירד על 

ביתנו. כיבדנו את כאבה של אימא ושתקנו כשהיא בכתה, אחרי הכול גם 

אנו היינו קשורים לסבתא, שגידלה אותנו במסירות כשהיינו קטנות. 
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גם כשעברנו לריגליץ המשכנו לשמור אתה על קשר, במכתבים. לבסוף, 

הכריח שטף החיים את אימא לחזור למסלול הרגיל של האמהּות שהרי 

התינוקת תבעה את שלה. אימא קברה בתוכה את הגעגוע וחזרה, לפחות 

השואה  ממדי  כשהתבררו  לימים,  המרץ.  במלוא  לתפקד  חוץ,  כלפי 

בכך  התנחמנו  עת.  בטרם  שנפטרה  שורצ'ע  סבתא  על  חשבנו  האיומה, 

שהיא לא סבלה במחנות ובכך שנערכה לה לוויה ושיש לה קבר שאפשר 

לפקוד אותו ולומר קדיש. 

***

שנת הלימודים השנייה שלנו בבית הספר עמדה להסתיים. לקראת סוף 

השנה התחלנו בחזרות להצגה. קיבלתי תפקיד מכובד של מלך פולני רם 

מעלה והתאמנתי עליו רבות. בעיקר נהניתי לרכוב על סוס העץ, לראשי 

אימא  הגיעה  הגנרלית  בחזרה  גופי.  את  מכסה  יפה  וגלימה  מוזהב  כתר 

על  מתכווצת  השמאלית,  בפינה  יושבת  אותה  זוכרת  אני  אותי.  לראות 

כיסא קטן, של ילדים. כמה התפלאתי אז שהיא פינתה לה זמן ובאה לראות 

אותי וכמה שמחתי! לא העליתי על דעתי שזו ההצגה הראשונה והאחרונה 

שהופעתי בה. בהצגת הבכורה כבר לא השתתפתי. 

רוחות המלחמה הגיעו מגרמניה והביאו אתן גל שנאה ליהודים. הפולנים 

מיהרו לרכוב על גל האנטישמיות העכור והחלו מפלים אותנו לרעה. כך, 

עוד בטרם דרך ראשון הנאצים על אדמת פולין, קיבלנו הודעה שבישרה 

על הרחקתנו מבית הספר. הבשורה פגעה בי קשות. רציתי להופיע בפני 

כולם, להראות את יכולתי כשחקנית, והנה נגדע חלומי, וכל זאת רק בשל 

היותי יהודיה. לא יכולתי להבין זאת בשכלי ותחושת החמצה ניעורה בי.

סבא נפתלי הרש וסבתא שורצ'ע )שרה(



2627 זריחה מחודשת

3

באחד בספטמבר 1939 הזדעזע עולמי.

הצפויה.  הפלישה  על  בדרמטיות  והודיע  העיירה  ברחובות  עבר  מתופף 

"על כל הפולנים להיאסף ולהילחם בגבורה," כך נאם, "יחד נוכל לגבור על 

האויב הגרמני ולנצח במלחמה." היה משהו משעשע בצורת ההודעה הזו. 

היא נראתה כמו הצגה מוזרה ולא כמו הכרזה על מלחמה. בריגליץ לא היו 

מכשירי רדיו בבתים וגם העיתונות היומית לא הגיעה אלינו, ולכן לאחר 

הכרזת המתופף, יצאו כולם לרחובות והתגודדו בחבורות. הכול דיברו רק 

על דבר אחד. על המלחמה הקרבה. 

זמן קצר לאחר ההודעה הדרמטית, נכבשה פולין בסערה. הצבא הפולני 

נכנע ונפוץ לכל עבר ומגפיים גרמניים נוצצים דרכו בגסות על אדמת פולין 

ביניהם בהונגרית.  ואימא הסתובבו מודאגים. שוב דיברו  המובסת. אבא 

הדאגה.  מה  בשל  להבין  הצלחתי  לא  אך  חשבתי,  משהו,  קורה  כנראה 

שמועות נפוצו בכל מקום. 

"לוקחים את רבני הערים!" 

"כל חנויות היהודים נבזזות!" 

"היהודים מושפלים בחוצות הערים!" 

לא ידענו אם השמועות מדויקות או שמא הן מוגזמות. הפצצות לא היו 

כלל ואף לא הפגזות. איזו מן מלחמה זו שאין בה יריות ופצצות והרוגים? 

לא  הזו,  הוריי במלחמה המוזרה  תהיתי בלבי. לא הבנתי מה מדאיג את 

הבנתי כלל. 

ומלאכת  ממש  של  רכוש  עמנו  היה  לא  ביתנו.  אל  הגיעו  וסוסים  עגלה 

חשובים  ופריטים  בגדים  לקחת  נחפזה  אימא  מהר.  הסתיימה  האריזה 

ויצאנו לדרך, אל הלא נודע. נסענו בשבילים מעלי אבק, בין שדות ויערות. 

כמונו, היו יהודים נוספים שברחו ועגלות רבות קרטעו בשבילים. הוריי 

ב, אך הסוסים פסעו מעדנות, כאילו לא הבינו לאן אצה  ניסו לדחוק בָרכַּ

לנו הדרך. בעיניי, נראה הכול כהרפתקה, ורק מבטיהם הרדופים של הוריי 

הבהירו לי כי טעות בידי ואנחנו בסכנה. 

נוראי  רעש  נשמע  הזמן  ובאותו  פולין,  לתוך  העמקנו  המסע  במשך 

ענן  בתוך  לעברנו  שעטו  גרמניה  צבא  של  עצמה  רבי  טנקים  מאחורינו. 

אבק ובתוכם חיילים צעירים משולהבים. אבא ואימא הסתודדו. הם היו 

היה  נדמה  הגרמני.  הצבא  של  המהירה  מההתקדמות  ודאוגים  רציניים 

מסוים  בשלב  אותנו.  ישיגו  נברח  שלא  ולאן  אחרינו  רודפים  הם  כאילו 

החליטו הוריי כי עליהם להתפצל. אבא לקח את צרורו וקפץ מהעגלה. 

הוא נעלם מעינינו בלי להיפרד מאתנו. פשוט קפץ ונעלם. אף אחד לא 

התייעץ אתנו, הילדים. לא היינו בסוד העניינים. 

ב הגוי בעיירה קטנה ונעלם עם הסוסים  עם בוא הערב הוריד אותנו הַרכָּ

אל תוך החושך. אימא עמדה אתנו ברחוב, ילדיה הגדולים סביבה, תינוק 

בידיה וצרורות למרגלותיה. היא נראתה אובדת עצות. אני זוכרת במעורפל 

כי נשארנו לישון במקום, כנראה בבית של יהודים, ובבוקרו של יום עמדנו 

מול הטנקים של הגרמנים. 

וחיוך  שוקולדים,  לנו  חילקו  מגוהצים,  בגדיהם  מגולחים,  האויב,  חיילי 

כולם?  פוחדים  שממנו  האויב  זהו  הצעירות.  פניהם  על  שחצני  גרמני 

היה  הכול  שוקולדים?  שמחלקים  יפים  בחיילים  מסוכן  מה  התפלאתי. 
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מבלבל כל כך. לא נגענו בשוקולדים מטעמי כשרות ומאוחר יותר עברה 

שמועה שאיני יודעת עד היום האם הייתה אמינה. "השוקולדים מורעלים. 

אסור לאכלם." האם ייתכן כי החיילים הנאים חילקו לנו רעל? 

בבוקר חזרנו הביתה.

"אל תזכירו את אבא. אל תאמרו שהוא רב. בסדר?" חזרה אימא שוב ושוב 

אימא  הוסיפה  הוא."  איפה  יודעים  ואינכם  אתנו  לא  "אבא  אזהרתה,  על 

וקולה מנסה לגבור על רעש העגלה והסוסים. הבנו היטב את המסר. 

ופתאום  בזריזות  מהעגלה  ירדנו  לנו.  הוקל   – שלנו  לעיירה  כשנכנסנו 

מעניין  היהודים.  שכנינו  של  ביתם  במרפסת  נאצים  בחיילים  הבחנתי 

לגשת  והחלטתי  ילדותית  בסקרנות  לעצמי  חשבתי  שם,  עושים  הם  מה 

ולהתבונן בהם מקרוב. החיילים ישבו סביב שולחן וכשהתקרבתי הביטו 

בי. הרגשתי כאילו הם ישבו וחיכו רק לי. לבי החסיר פעימה. "בואי," קרא 

על  אותי  הושיב  הוא  ומבוישת.  מפוחדת  אליו  נגשתי  החיילים.  אחד  לי 

ברכיו ושאל בגרמנית: "איפה הרב?" לא עניתי. 

הוא ניסה לשאול שוב, בחיוך רך, אך שפתיי נותרו חתומות. ביישנית הייתי 

וגם בלא אזהרתה של אימא, לא יכולתי להוציא הגה מפי. למזלי, לא כעס 

בזריזות.  מהמקום  נמלטתי  ואני  לדרכי,  אותי  שחרר  אלא  החייל,  עליי 

חברי לכיתה שהיה כל העת במרפסת לא סיפר דבר על אבי, רב המקום. 

יודעת. כשהגעתי  איני  בנוכחותי?  גם שלא  גם הוריו שתקו. האם שתקו 

הביתה טרקתי את הדלת ומיהרתי לחלון להציץ בחיילים. כשראיתי אותם 

קמים, מנערים מדיהם והולכים – נשמתי לרווחה. כמה טוב שאבא קפץ 

מהעגלה ולא חזר אתנו, אחרת הם היו לוקחים אותו אתם, הבנתי.

הימים חלפו בעצלתיים. בית הספר נסגר בפני היהודים ונאלצנו להעביר 

את ימינו בבית. עזרנו לאימא לטפל באחינו הקטנים ורבנו לא מעט בזמן 

ששטפנו כלים. הייתה זו מלאכה לא פשוטה – ששנאנו. שתי קערות ניצבו 

היטב  לקרצף  עלינו  היה  נקיים.  מים  ובשנייה  סבון  מי  באחת  במטבח. 

את הכלים במי הסבון, לטבול אותם במים הנקיים ולנגבם. "עכשיו תורי 

לשטוף אותם ועלייך לנגבם!" טענתי בפני פייגו, והיא עמדה על זכויותיה 

והזכירה לי כמה כלים ניגבה אמש... וכשנותר לנו זמן לעצמנו חלמנו על 

ימים טובים יותר. חסרונו של אבא הורגש, והגעגוע אליו כרסם בלבי. לא 

המשיכה  אמנם  מודאגת.  הסתובבה  ואימא  ארוכה  תקופה  ממנו  שמענו 

בשגרת חייה, בישלה וכיבסה ודאגה לכל מחסורנו, אך עננה כיסתה את 

פניה וחשתי כי היא חוששת לגורלו ופוחדת מהעתיד. 

המלחמה השפיעה על הכול, גם על יוקר המחיה, ומיום ליום היה פחות 

אוכל בבית. אימא ניסתה להכין ארוחות משביעות מהמעט שהיה ברשותה, 

אך האוכל לא היה טעים כבעבר, ואפילו טעמו של הלחם השתנה לרעה. 

הוא היה דחוס וטעמו תפל.

***

החלון,  אל  ניגשה  אימא  החלונות.  אחד  על  נקישה  נשמעה  אחד  ערב 

מפוחדת אך סקרנית –והופתעה. אבא עמד בחצר, ושוחח עם אימא חרש. 

יכול עוד להישאר על אדמת פולין. הסכנה רבה מדי." הסביר לה.  "איני 

הוא תיאר בקצרה את תלאותיו במסע בריחתו. שיא הסכנה היה באחת 

הגרמנים  בנס.  "ממש  לה,  לחש  ניצלתי,"  "בנס  בנדודיו.  שעבר  העיירות 

קפצתי  באש.  המבנה  את  והעלו  המקומי  הכנסת  לבית  כולנו  את  אספו 

רוביהם לחלונות, למקרה  חיילים שכיוונו  היו  דרך אחד החלונות, אולם 
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שיהודים ינסו לקפוץ ולהימלט מהמוות. קפצתי וירו עליי. כדורים שרקו 

באוזניי. איני יודע איך ניצלתי. איני יודע כיצד." 

אבא היה נרעש. הוא ביקש מאימא לקרב אותנו אל החלון, אחד אחד. "אני 

מתגעגע אליהם. רק אביט בהם ואצא לכיוון סלובקיה. אנסה להבריח את 

הגבול." ביקש, ואימא נענתה לו וקראה לנו בשקט. 

ניגשתי אל החלון. אבא נראה מוזר. מטפחת גדולה הסתירה  בלב הולם 

את זקנו וכל גופו רעד. איני יודעת אם רעד מהתרגשות או שמא מפחד. 

הסתכלתי באבא. הוא נראה רדוף וחסר ישע, לא כמו אבא שלי החזק. היה 

לי קשה להביט בו מרחוק בלי לרוץ אליו ולחבקו. עיניו זלגו דמעות ואני 

בכיתי יחד אתו.

אבא סיכם עם אימא דברים אחדים. מאוחר יותר שמענו מאימא על מה 

דיברו. היא סיפרה לנו בקצרה כי אבא החליט לנסות להבריח את הגבול 

לסלובקיה. אחרי שאיחלה לו דרך צלחה הגיפה את החלון באנחה. שוב 

ואימא הסתובבה  ולא שמענו ממנו דבר תקופת מה,  לא ראינו את אבא 

בבית מתוחה וחרדה. מה אתו? האם הצליח להבריח את הגבול או שמא...? 

וכשאני חושבת על כך כעת, אני תוהה איך עמדה בזה אמי ומהיכן שאבה 

כוחות להישאר לבד בארץ עוינת ולטפל בשבעה ילדים קטנים. 

יום אחד הגיע אלינו ֶמֶסר. מאבא. הוא בישר שהצליח לחצות את הגבול 

והגיע לברדיוב, עירנו שבסלובקיה, והמתח ששכן בכל אותה עת על פניה 

החליט  והתארגנות  מנוחה  ימי  כמה  לאחר  קמעה.  התפוגג  אימא,  של 

ואימא חיכתה לסימן ממנו,  חייב לנסות להביא אותנו אליו,  אבא שהוא 

מעטפה ובתוכה סכום כסף נכבד עבור בריחתנו. היא החלה לארוז חפצים 

בתנועות מדודות וזריזות בלי לשתף אותנו בסיבה למעשיה ואנחנו הבטנו 

בה בשקט בלי להפריע לה במלאכתה. 

הצטופפנו  וכולנו  פשוטה  עץ  ועגלת  סוס  עמו  והביא  עגלון  הגיע  שוב 

בדממה ועמנו צרורותינו. עשינו דרכנו בשקט, העגלה טלטלה אותנו מצד 

לצד עד שהגענו למקום שבו היו שוטרים וחיילים רבים ואימא הסבירה 

לנו כי זו נקודת גבול שאפשר לעבור דרכה לסלובקיה. היא ירדה מהעגלה 

וניגשה אל השוטרים )שהיו אמורים להיות משוחדים, אך כנראה באותו 

וסירבו להעביר אותנו.  לילה התחלפו באחרים(. הם בחנו את התעודות 

ולחזור  ללילה,  לעיר הקרובה, לקרובי משפחתה,  לנסוע  אימא החליטה 

מטלטלת  נסיעה  ולאחר  לאחור  פנתה  העגלה  הגבול.  לנקודת  למחרת 

הגענו לבית פשוט. אימא ושבעה ילדים קטנים, בלי התראה ובלי הזמנה.

היו חילופי דברים מהוסים בין אימא לבעלי הבית ובסופם הכניסו אותנו 

בדממה  נעשה  הכול  לשינה.  מקום  לנו  והכינו  בשקט  פנימה  המארחים 

מתוחה שכן היינו פליטים. חשתי אי נוחות אך התנחמתי בידיעה שאולי 

מחר אראה את אבא. כמה התגעגעתי אליו! בבוקר הודתה אימא למארחים 

וחיוך עייף האיר לרגע את פניה. שוב עשינו דרכנו לנקודת הגבול ואימא 

את  החתימו  הם  הפעם  השוטרים.  עם  לשוחח  ופנתה  מהעגלה  ירדה 

ניצלנו!"  "ילדים,  וקלילה.  עולצת  אלינו  חזרה  ואימא  בזריזות  התעודות 

הכריזה בהתרגשות, והעגלה גלשה במורד הגבעה המנוקדת בפרחי אביב. 

היה מאי או יוני בשנת 1940 ומזג אוויר נעים ובהיר ליווה אותנו בדרכנו 

הביתה. ניצלנו. לעת עתה.
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נראה היה כאילו כל העיר יצאה לקראתנו. עגלה מרווחת חיכתה לנו כיאה 

לאורחים חשובים, ויהודי העיר ליוו אותנו ברגל. הם שמחו בנו ורצו לדעת 

מה קורה בפולין. אנחנו, הילדים, שמחנו לפגוש את אבא ורק רצינו להגיע 

ולנוח  לביתו של סבא, לפגוש אותו, את האיש הצדיק והשקט שאהבנו, 

מהדרך. היה מוזר להיכנס לבית שהתגוררנו בעבר ולא לראות את סבתא 

חסרונה  זאת  ובכל  נפטרה  שהיא  ידענו  אמנם  במטבח.  הטובה  שורצ'ע 

היטשטש  המצב  הרעת  עם  בהמשך,  הראשונים.  בימים  היטב  הורגש 

הזיכרון העמום שהיה לנו מסבתא שורצ'ע. לא נותר בנו פנאי לזיכרונות 

על ספרי הקודש  רוכן  לנו במקומו הקבוע,  חיכה  וטובים. סבא  רחוקים 

שלו, מבוגר משזכרנו. ניגשנו אליו בחיוך ביישני והוא שמח אתנו בדרכו 

השקטה.

האביב פרח סביבנו בריחות משכרים ותעתע בנו. לעתים נדמה היה לנו 

אשליה, אשליה  זו  הייתה  אולם  בסדר,  והכל  מלחמה  בכלל  אין  אולי  כי 

ויהודי סלובקיה  בלבד. המלחמה התעצמה והתפשטה לאזורים נוספים, 

היו עכשיו על הכוונת. טיסו, כומר קתולי שעמד בראש הממשל הסלובקי, 

רצה להיפטר מיהודי ארצו. היה זה רק עניין של זמן עד שקבוצה ראשונה 

נשלחה לפולין, למחנה ריכוז.

האביב פינה מקומו לקיץ ופייגו ואני שקדנו על לימוד השפה הסלובקית 

כדי שנוכל להירשם ללימודים בבית הספר הכללי. אנו שיננו את השפה 

טובות  ריבות  רקחה  היא  לחורף.  המטבח  את  הכינה  ואימא  המקומית 

מֵפרות הקיץ הבשלים ואגרה במרתף כמויות נאות של תפוחי עץ, תפוחי 

חדשות  שמלות  עבורנו  נתפרו  המתקרבים  החגים  לקראת  ובצל.  אדמה 

משמלה ישנה של סבתא. הן היו שחורות ועליהן היה קישוט יפה בירוק-

כחול. גם לעצמה תפרה אימא שמלה יפה ובהמשך לקחה אותנו לקנות 

וגבוהים עשויים עור –  מגפיים לקראת החורף. בחרנו במגפיים אפורים 

בחלקם התחתון ובד דמוי פרווה )ִפיְלץ( בחלקם העליון. כמה שמחנו בהם 

והיינו  ביתנו  את  מילאה  מרעננת  התחדשות  תחושת  המתקרב!  ובחורף 

מאושרות לכמה ימים.

***

מאוד  ומהר  שלנו  הרב  בידע  בקלות  מורינו  הבחינו  הלימודים  משהחלו 

ואותי  מבורכת  לימודים  בשגרת  שקענו  כיתה.  אותנו  להעלות  החליטו 

ביילו  את  לחקות  כושל  ניסיון  הלימודים.  בזמן  אחד  דבר  רק  העסיק 

הלברשטאם, בת דודה שנייה שלי. 

נח  שיעור  ובכל  בכיתה,  הראשון  הלימודים  בספסל  לידי,  ישבה  ביילו 

על ברכיה ספר והיא קראה בו בשקיקה. המורים הבחינו במעשיה ונהגו 

לשאול אותה שאלות במהלך השיעורים כדי להכשילה, אך היא הצליחה 

לחקותה  החלטתי  מסוים  בשלב  הנכונה.  התשובה  את  לשלוף  תמיד 

לי ספר קריאה מהבית. פרשתי אותו על ברכיי, כמוה, ושקעתי  והבאתי 

בקריאה מענגת. 

כשהמורה פנתה אליי בשאלה – שתקתי במבוכה. לא היה לי מושג קלוש 

על מה שלמדנו בשיעור. המורה התקרבה אליי, סרגלה בידה והכתה אותי 

קלות על קצות אצבעותיי. כמה התביישתי... לאחר כמה ניסיונות שכשלו 

הבנתי שמה שהתאים לביילו לא התאים לי והפסקתי לחקותה.
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בין  גבול  עיר  היא  עירנו  ברדיוב  ללימודים.  שיצאנו  שמחו  ואימא  אבא 

פולניה והונגריה ומטבע הדברים גדשו פליטים רבים את העיר ואת ביתנו 

ועל  מכניס האורחים. הפליטים הביאו עמם סיפורים קשים על מלחמה 

רוע והוריי העדיפו שנחשף כמה שפחות לסיפורים המזעזעים. 

זרם הפליטים שהגיע אל ביתנו גרם בין השאר לכך שאימא עבדה קשה 

כדי עבודה  ותוך  ניקתה,  היא קילפה, חתכה, שפשפה,  מהרגיל במטבח; 

הייתה מייעצת עצה טובה ואומרת מילה חמה למי שנכנס לשוחח אתה. 

הייתה  אימא  בתור...  לעמוד  צריכה  הייתי  אתה  לדבר  לנסות  כשרציתי 

מדי  יותר  עבדה  היא  אותה.  להבין  יכולתי  אולם  נרגנת,  ופעמים  עייפה 

שלא  לישון,  הלכה  לא  שבהם  חמישי  בימי  במיוחד  הדבר  בלט  קשה. 

לשבת,  גדולות  חלות  וקלעה  הגדול  התנור  את  שהסיקה  לאחר  כמונו. 

גלילות שמרים ממולאות בקקאו והשגיחה, ממקומה ליד התנור,  הכינה 

על  בבוקר.  פנינו  את  קידם  ניחוח  ריח  נשרפים חלילה.  אינם  שהמאפים 

ֶלעְצֶלעך זהובים ועגלגלים והללו,  שאריות הפחמים אפתה אימא עבורנו פְּ

בלוויית חמאה ושמנת, היו מעדן מפנק, אלא שפניה העייפות של אימא 

פגמו בתחושת העונג שלי. לא יכולתי להבין למה אימא צריכה לטרוח כל 

היום עבור כולנו. היו לה ילדים, אב, בעל, תלמידיו, אחים רווקים ואורחים 

רבים שהגיעו בלי הזמנה מראש, ואימא עשתה כמעט הכול לבד. 

פעם אחת התיישבה אימא על כיסא באפיסת כוחות. אחד מאחיה הציע 

הוא  הבית.  את  לטאטא  ממנו  ביקשה  והיא  ביותר,  נדיר  דבר  עזרה,  לה 

טאטא במרץ רב ואת כל הלכלוך הסתיר מתחת למיטות. כשאימא הבחינה 

"אתה מבין למה אני לא מבקשת ממך עזרה? כך  בכך היא כעסה עליו. 

ליצן  השני,  אחיה  בייאוש.  רטנה  עליך!"  לסמוך  אי-אפשר  מטאטאים? 

בפני עצמו, החליט להעלות את חמתה. הוא אסף את כל הלכלוך שאחיו 

הסתיר וערם ערמה נאה של לכלוך במרכז החדר. "כך אנחנו רוצים," מיהר 

להסביר לה. "אין לנו בעיה עם הלכלוך. מי אומר לך לנקות כל היום? אם 

אימא  שלנו."  לא  שלך.  בעיה  זו  יבריק,  שהכול  וצריכה  פדנטית  כזו  את 

הבינה. שוב לא ביקשה מהם דבר, אבל יכולתי להרגיש את תסכולה, גם 

בלי שביטאה זאת במילים. 

אבא עסק מרבית היום בלימוד ובשתדלנות למען כל יהודי שפנה אליו. 

הוא היה נינוח ורגוע כל אימת שנגשתי אליו, ונדמה היה לי כי שמור עמו 

יומי  מחוויות  לו  ולספר  ברכיו  על  לשבת  אהבתי  עבורי.  חם  חיוך  תמיד 

כאילו  אתי  ומשוחח  באמת,  מקשיב  לי,  מקשיב  היה  והוא  הספר  בבית 

הייתי בוגרת. את נשיקותיו אהבתי פחות בגלל תחושת העקצוץ שגרם לי 

זקנו. הוא היה עדין מאוד ביחסו אל אימא וכיבד אותה ביותר. 

מדי פעם הפציר בי לעזור לאימא ביתר התלהבות וגרם לנקיפות המצפון 

שלי להתעורר. אהבתי למילה הכתובה גרמה לכך שגם כשטיאטאתי את 

החדרים נהגתי לקרוא. הייתי לוקחת בהיחבא ספר שהוצפן מתחת לכרית 

של אימא והייתי מטאטאה ביד אחת וקוראת תוך כדי הליכה. לאימא היו 

ספרים קלאסיים בגרמנית והם קרצו לי... 

פעמים רבות הגיעו אלינו אנשים לדין תורה. הם הסתגרו עם אבא בחדר 

הקטן ואני אהבתי לגשת לדלת ולהצמיד את אוזני. הדיונים היו מרתקים 

ולעתים הגיעו לטונים גבוהים שצרמו לאוזניי. בלט הדבר במיוחד בדיונים 

בענייני כספים. כיצד יכולים יהודים דתיים ומכובדים לריב כך על ממון? 

יכולים לנסות לחלוק ביניהם את  יכולתי להבין זאת, הם לא  תהיתי. לא 
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בעתות  וגם  ומעולם  מאז  היו  כספיים  בנושאים  שמריבות  אלא  הכסף? 

מלחמה המשיכו אנשים להתכתש ביניהם, גם אם היו אחים בדם. 

יותר מכול אהבתי להקשיב לדיונים שהיו לאבא עם נשים מסכנות שהגיעו 

אליו. הוא נהג להשאיר את הדלת פתוחה מעט, כדי למנוע בעיית ייחוד 

והרגשתי שהדלת הפתוחה קוראת לי לבוא ולהקשיב... בדרך כלל הגיעו 

אליו נשים וסיפרו על בעיות של שלום בית או על בעל שנעלם ואין קצה 

חוט שיכול להעיד על מקום הימצאו, והן נותרו עכשיו עגונות. כמה בכו! 

הבעיה  את  בקצרה  סיפר  אימא,  אל  ניגש  ופעמים  להרגיען  ניסה  ואבא 

הסבוכה והתייעץ אתה בלחש כיצד לנהוג. 

סבא נפתּולי הרש נדמה בעיניי כמלאך טהור, הוא הוסיף ללמוד בשקדנות 

גם בימים שביתנו התמלא בפליטים ובסיפורים מעניינים. איני זוכרת אותו 

הוא  מישהו.  עם  לפטפט  נעצר  או  הזה  העולם  מהבלי  במשהו  מתעניין 

אותו.  העריצו  הסביבה  יהודי  וכל  תמידי  בסיגוף  שחי  אמתי  צדיק  היה 

משבגרתי קצת, זכיתי לשמוע אותו פונה אליי, אליי ממש. היה זה בימי 

חמישי, כשסבא נהג לקרוא לי לטעום מיין הצימוקים שהכין לכבוד שבת. 

ואני הייתי  נה,  ומחכה לתשובתי הכֵּ היין?" היה שואל  'ֶלה, איך  ָטאּובָּ "נו, 

מאושרת מכך שפנה אליי ומכך שחיכה לחוות דעתי.

ימות השבוע חלפו במהירות ופינו מקומם לשבת. האוכל של שבת, הבגדים 

הנאים וזמירות השבת השכיחו לשעה קלה את המצב בחוץ. לקראת סיומה 

של סעודה שלישית, כשהחל להחשיך בחוץ, ערך אבא טיש. כל הגברים 

שרו בדבקות שירי נשמה ושמעו דברי תורה, ואנחנו התכרבלנו עם אימא 

ושמענו  עצובים  מלחמה  שירי  באוזנינו  שרה  היא  במיטתה.  הפוך  תחת 

איך  כשסיפרה  פעם  בכל  הראשונה.  העולם  מלחמת  על  סיפורים  ממנה 

ברחו ממקום למקום וכיצד התחבאה היא בחבית ריקה, מאימת החיילים 

הרוסים – תמהתי. הסיפורים נראו כלקוחים מעולם הדמיון. מה היא בכלל 

מספרת לנו את זה? חשבתי, זה בכלל לא שייך למה שקורה עכשיו. זו לא 

הייתה מלחמה, אלא סיפור הרפתקה, ואילו מה שאנחנו עוברים עכשיו – 

זו מלחמה. ובכל זאת נהניתי מהאינטימיות הזו עם אימא, זו שלא הייתה 

רּוך.  חלק משגרת ביתנו הבָּ

מלבד חווית הקרבה לאימא שזכינו להיות שותפים לה לקראת סיום השבת, 

זכורה לי רק פעם אחת נוספת שאימא פתחה בפנינו צוהר אל ילדותה. היה 

זה כשהחליטה לסדר את הבוידעם. היא הורידה מהמחסן הגבוה מחברות 

עברו,  משנים  מחברותיה  אלה  היו  בהתרגשות.  אותן  ופתחה  מצהיבות 

ואני זוכרת איך הסתכלתי בסקרנות באותיות היפות ששרטטה במחברת 

כתיבה. חלק מהאותיות היו מודגשות ועבות ואחרות היו דקיקות, בהתאם 

לכללים שהיו באותם ימים.

אליי  פנתה  ח'  כיתה  "כשסיימתי  הרחק.  נדד  ומבטה  התיישבה  אימא 

מורתי: את תמשיכי לתיכון. את תלמידה מצטיינת! חייכתי אליה והסברתי 

לה בקצרה כי אבי לא יסכים לכך. 'סמכי עליי, אני אדבר עם אביך והוא 

יסכים.' הכריזה המורה." אימא סיימה את הסיפור ובעיניה ריצד זיק שובבי 

וצעיר. ניסינו לדמיין את המורה ניגשת אל סבא ומסבירה לו את העניין 

ופרצנו בצחוק מתגלגל. "ששיקסע תיגש אל הסבא הצדיק שלנו ותדבר 

הציעה  שהמורה  האפשרות  בהסכמה.  חייכה  אימא  מצחיק!"  זה  אתו? 

הייתה מגוחכת ובלתי אפשרית והפכה במרוצת השנים לבדיחה פנימית 

במשפחתה. 



3839 זריחה מחודשת

5

בשנת 1941 החלו בסלובקיה גזרות רכוש. נאלצנו להיפרד מכל דבר יקר. 

פעם הכריזו על איסוף הזהב ופעם על איסוף דברי כסף. כרוזים הודיעו 

זר. הוטלו קנסות גבוהים  וזמן מה אחר כך דרשו כסף  על איסוף פרוות 

"אריזציה"  והייתה  היהודים  של  משכורתם  את  הפחיתו  יהודי,  רכוש  על 

את  למסור  כשהתבקשנו  שלו.  ודרישותיו  יום  כל  וקרקעות.  חנויות  של 

תמיד  סבלתי  להסכים.  יכולתי  לא  פרווה,  מרופד  שתוכן  העור  כפפות 

מידיים קרות. "איך אוכל ללכת ברחוב בימות החורף בלי כפפות?" טענתי 

מזועזעת. זה נראה לי כמעט סוף העולם. אימא הרשתה לי להשאיר את 

כפפותיי אצלי, מתוך רצון לנסות לקבל אישור בריאות עבורי, אולם בסופו 

של דבר ויתרה אימא על הפנייה לשלטונות מתוך פחד, ובכל פעם שרציתי 

ללבוש את הכפפות גילו הוריי התנגדות. "ומה יהיה אם יתפסו אותך?" הם 

חששו למשוך תשומת לב מיותרת. חששו לחיינו.

זמן קצר אחר כך נחתה על ראשינו גזרה קשה מהקודמות: אסור ליהודים 

ללמוד בבית הספר הסלובקי. מה נעשה כל היום אם לא נלמד? הקהילה 

החלוקה  יהודי.  ספר  בית  עבורנו  ופתחה  כך  על  דעתה  נתנה  המקומית 

וכיתות  ביחד  א'-ג'  כיתות  דומים;  גילים  של  שכבות  לפי  הייתה  לכיתות 

נהנינו  ואנחנו  שיכלו  מה  כל  אותנו  לימדו  המורים המסורים  ביחד.  ד'-ו' 

להקשיב להם. הוספתי ללמוד בחריצות והרגשתי שאני נשכרת מהלימוד. 

המורה אווה, רווקה מבוגרת ויפה שהתגוררה לבדה, בחרה בי לשאת את 

ספריה עד לביתה. כמה התגאיתי ללכת לצדה ולשאת את ספריה הכבדים 

תחת זרועי! וכשפנתה אליי והציעה שאעלה לביתה ואעזור לה בבדיקת 

אושר.  מרוב  נפשי  את  ידעתי  לא  ובחיבור,  בעיקר במתמטיקה  מבחנים, 

מה  אתם  המשערים  חבריי?  של  המבחנים  את  אבדוק  הקטנה,  שאני, 

חשתי? זאת ועוד, המורה ֶגְלּב, זה שלימד זמרה והתעמלות, יצא מדי פעם 

מהכיתה ובחר בי לשמור על השקט בשעה שנעדר. "רשמי על הלוח את מי 

שאינו מתנהג כיאות!" ביקש, ואני הנהנתי בראשי ברצינות ומיהרתי לאחוז 

ומהר מאוד החל הלוח מתמלא  ניצלו את המצב  בגיר. הבנים השובבים 

אותי  לשחד  שניסו  ממתקים  לא  גם  אליי,  תחנוניהם  עזרו  לא  בשמות. 

כך  )שנים אחר  להם.  עניתי  כרצונו!"  ועליי לעשות  ביקש  "המורה  בהם. 

כעסתי על עצמי ששיתפתי פעולה עם המורה ולא שעיתי לחבריי לספסל 

הלימודים(. בעיות המשמעת שהתגלו אצלי כשהמורה נעדר, הובילו אותי 

כבר אז למסקנה העגומה כי לא אצלח בתפקיד מורה...

ראשנו היה עסוק בשינון פעלים בגרמנית או חוקים במתמטיקה ובעיות 

נחלת המבוגרים, עד שבשורה רעה  היו  הן  נותרו הרחק מאתנו.  העולם 

הגיעה לביתנו. 

של  אחיה  ישראל-אהרון(,  )דוֹד  רּול-ַאְרן  שְׂ ֶפעֶטער  הגיע  כאשר  זה  היה 

בינינו  הגבול  נסגר  בביתנו  שהיה  בזמן  סבא.  אצל  קצר  לביקור  אימא, 

להונגריה והוא לא הצליח לחזור אל משפחתו שבעיר טייץ', בגבול צ'כיה-

חסרי  אנשים  וחיפשו  טייץ'  בתי  על  חיילים  פשטו  זמן  באותו  הונגריה. 

אזרחות. 

בכוח  נלקחו  והם  ילדיו  ושלושת  דודי  של  אשתו  גם  היו  הנתפסים  בין 

מביתם, כך שמענו. דודי לא הצליח לברר מה עלה בגורלם ובצר לו, בחר 

ולהימנע מהשתתפות פעילה  ולילה בפנים רציניים  יומם  וללמוד  לשבת 

בשיחות החולין שלנו. "הוא בתענית דיבור," הסבירו המבוגרים, "מסכן." 

ריחמתי עליו, אך לא יכולתי לעשות דבר שישמח אותו. נראה כי הספקות 
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והגעגועים לאשתו ולילדיו עינו אותו כל אותן השנים. בשלב מסוים עבר 

להונגריה ורק עם סיום המלחמה נודע לו בבירור כי בני משפחתו אינם 

עוד בין החיים. דוד ישראל-אהרון היגר לקנדה והחל שם בחיים חדשים, 

הוא נשא אישה וכיהן בתפקיד רב. 

שנת  לאירועי  רעות  מבשרת  הקדמה  כעין  היה  דודי  של  העצוב  סיפורו 

המשלוח  מסלובקיה.  יהודים  של  ראשון  במשלוח  נפתחה  השנה   .1942

בניית  לצורך  שנלקחו  צעירות  יהודיות  נשים  של  משלוח  היה  הראשון 

מחנה אושוויץ. לאחר תקופה של כשלושה חודשים ממשלוח זה, נעלמו 

בחורים צעירים לאותו כיוון בפולין. הייתה זו החלטה יזומה של הסלובקים 

לשלוח צעירים יהודים לעבודות בפולין, במקום לשלוח סלובקים צעירים. 

הגרמנים דרשו לשלול את זכויות המגורשים והעזו לבקש סכום כסף גדול 

עבור כל ראש שקיבלו. הסלובקים שילמו להם בשמחה והתנו זאת בכך 

שלא יחזרו לסלובקיה.

אשתו וילדיו של דוד ישראל-אהרון הי"ד

דוד ישראל-אהרון

באותה  שהתגוררנו  בדירה  שמענו,  העת.  באותה  שקט  היה  בברדיוב 

תקופה )עברנו אליה בשל הצפיפות בביתו של סבא(, על גזרת המשלוחים 

וקיווינו שלא תגיע אלינו בקרוב. ראש הקהל שכיהן בתפקיד היה יהודי 

יקר, רפּואל לוי שמו. 

אמרו שהוא בקשרים טובים עם טיסו, נשיא סלובקיה, ושלולא עזרתו כבר 

היו נלקחים לגירוש כל יהודי ברדיוב. רפאל לוי התרוצץ ממקום למקום. 

ניסה לשחד את האנשים הנכונים ולהציע פתרונות חלופיים. הוא והרופא 

היהודי, ד"ר אטלס, רצו להבריח את יהודי העיר מסלובקיה, אך הפגישות 

החליטו  בינתיים  רב.  כסף  ועלו  יקר  זמן  גזלו  ראשי השלטון  עם  שלהם 

הגרמנים שנכנסו לעירנו שהגיע הזמן לטהר אותה מיהודיה והשתדלנים 

הנואשים ניסו להרוויח זמן. רעיון נועז צץ בראשם. ליזום מגיפת טיפוס 

מדומה.

כמעט בכל בית נידבו ההורים כמה ילדים לטובת ה"מגיפה". הוריי ניגשו 

אליי ואל פייגו והסבירו. "ד"ר אטלס ייתן לכן זריקה. זהו חיסון נגד טיפוס. 

עליכן לשכב במיטה ולא לקום." לא שמחנו לשמוע על הרעיון. זריקה? 

לשכב במיטה כל היום? עדיין ילדות היינו, כמעט בנות 12 ולא הבנו את 

עם  התמודדנו  זאת  ובכל  ראשינו.  מעל  שריחפה  הקיומית  הסכנה  גודל 

הזריקות בגבורה והתכסינו בשמיכות. לאחר כמה שעות הופיעו תסמינים 

חלשים של המחלה ועזרו לנו בהצגה.

אימא ושאר הילדים חזרו לביתו של סבא ואנו נשארנו עם אבא. הוא בחר 

להסתתר בבית. בקדמת המזווה שבמטבח עמדו בקבוקי יין ומאחוריהם 

אתו,  שהתחבא  ולחבר  לעצמו  צר,  משולש  בצורת  מחבוא  אבא  הכין 

אלימלך רפפורט, רווק יהודי מפולין. 
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לפני שנכנס למחבוא תלה אבא על דלת הבית שלט גדול באותיות אדומות: 

סכנה! טיפוס! 

ההצגה החלה. שכבנו בשתי מיטות נפרדות ולרשותנו עמדו שתי נערות, 

הפליטות  שלנו.  בהצגה  אחיות  בתפקיד  שימשו  הן  מפולין.  פליטות 

התלבשו כמו שיְקֶסעס סלובקיות והוריי התבססו על ההנחה שהאחיות 

היהודים   – אמתית  במחלה  שמדובר  הרושם  את  תחזקנה  רק  ה"גויות" 

פוחדים לסכן את עצמם, לכן בחרו באחיות סלובקיות לטפל בהן. בעיה 

אחת נותרה. הפליטות לא הבינו מילה בסלובקית, ולכן הוחלט פה אחד 

שהן תעמדנה פני חירשות-אילמות לכמה ימים כדי שלא תסתבכנה בזמן 

הבדיקה של החיילים.

פחדו  השלט,  את  ראו  לביתנו,  הגיעו  לבית  מבית  שעברו  הגרמנים 

ַגְרָדה(  להיכנס ושלחו לחיפושים את חיילי "משמרות הליְנָקה" )הִליְנָקה 

הסלובקים שנודעו בהתנהגותם האכזרית, הללו שוחחו אתנו בקצרה ופנו 

לדרכם. כשיצאו מהחדר נשמנו לרווחה, אולם מהר מאוד הבנו שהסכנה 

טרם חלפה. במקום לצאת מהבית ניגשו החיילים למטבח והחלו לחפש 

מתחבאים.

אבא! רק שלא ימצאו את אבא שלי! חשבתי בעודי שוכבת במיטתי ולבי 

הולם בפראות. הסלובקים נקשו על קירות, טרקו דלתות ובעטו בארונות. 

הם התקרבו לכיוון המזווה. קיר המחבוא היה דק והם נקשו עליו בפראות. 

מצאתי עצמי מתפללת בלבי. "שלא ימצאו את אבא, שלא יתפסו אותו. 

בבקשה." היה זה רגע גורלי שנמשך נצח. ואז, רחקו פסיעותיהם. המחבוא 

לא התגלה, אבא שלנו לא נתפס, תודה לא-ל! איזו הקלה הייתה זו. 

כשיצא אבא מהמחבוא – נרָאה נסער. "שמעתי אותם מתקרבים ועצרתי 

את נשימתי. כשנקשו על לוח העץ הדק חשבתי שאמות מהתקף לב. ואם 

נבואה  אותי..."  יהרוג  לא  דבר  "שום  בחיוך,  אבא  הוסיף  שם,"  לא מתתי 

שלדאבוננו לא התגשמה.

לאחר כמה ימים שה"מגיפה" השתוללה ולאחר מאמצים של ראשי הקהל 

לדחות את גזרת הגירוש, הייתה הפוגה זמנית במשלוחים. אבא ידע שזה 

רק עניין של זמן עד שהגירושים יתחדשו. הוא ייגע את מוחו בפתרונות 

"אולי  החדר.  לחלל  מפתיעה  הצעה  "זרק"  אחת  ופעם  למצב,  מעשיים 

נעלה לארץ ישראל? מה אתם אומרים?" זה היה נשמע כמו חלום דמיוני. 

איך נעלה ארצה, משפחה מרובת ילדים באנייה רעועה וכמעט בלי כסף?" 

האם  לראות  שניסינו  בלי  נגנז  והרעיון  בחדר  בתגובה השתררה שתיקה 

אפשר לממש אותו.

של  לשימושו  תילו,  על  עומד  נשאר  שלנו  בדירה  אבא  שהכין  המחבוא 

אבא. אנו עברנו לביתו של סבא. במשך שעות ישבנו בחדר הגדול – כולנו. 

לכך. לדודיי  לו סיבה טובה  הייתה  לא  אף אדם לא הסתובב ברחוב אם 

כל  בין  ובהן בדיחות רבות. הם חילקו את החוברות  היו חוברות קטנות 

את  לסיים  הייתה  התחרות  מטרת  בינינו.  להתחרות  והתחלנו  הנוכחים 

קריאת הספרונים כמה שיותר מהר ולזכור כמה שיותר בדיחות. כך חלפו 

מצבנו  את  זמנית  ושכחנו  דמעות  עד  צחקנו  ואנחנו  בנעימים,  השעות 

הנואש.

לפעמים העדפתי להתבונן בנעשה בחוץ. הגרמנים שנכנסו לעירנו ברעש 

ובצלצולים הרבו לערוך מסדרים ומצעדים כדי להפגין את כוחם. הייתה 

היה  וביתו של סבא  היות  כיכר המצעדים,  על  נקודת תצפית מעולה  לי 

במרכז העיר. הנאצים הצטיינו במצעדים והקרינו סמכותיות ואסטטיות 
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יכולתי  לא  יד.  במועל  ושוב  שוב  כשצעדו  בהערצה  בהם  הבטתי  רבה. 

לשנוא אותם. כל כך יפים ומסודרים היו. במיוחד בלט הדבר כשרכבו על 

האופנועים הנוצצים שלהם ברחובות העיר... מי ראה אופנוע בברדיוב עד 

לבואם? ידעתי כי עליי לשנוא אותם, אולם לא יכולתי. הם לא נראו בעיני 

בני שטנים למרות מה שסיפרו עליהם.

***

באותה תקופה בנו הגברים במשפחה במרתף של סבא מחבוא גדול שנועד 

לשמש אותם בעת צרה. היה ברור להם שגזרת הגירוש קרובה מאי-פעם. 

)בין  ֶפעֶטער זלמן לייב, אחיה של אימא, היה מוכשר במיוחד.  דוד שלי, 

השאר היה צלם חובב ובזכות תחביבו יש בידי תמונות משפחתיות רבות(. 

הוא תכנן מחבוא ובנה אותו בנייה מושלמת. לצורך הבנייה השתמש בחלק 

קטן מהמרתף של סבא ובחלק קטן עוד יותר ממרתף השכנים, כך שלא 

בלט לעין שהוא "גנב" שטח מהמרתפים. הוא בנה ארובת אוויר שתזרים 

חמצן וניתב אותה לכיוון חצר אחרת כדי להטעות, ולבסוף בנה גם ארון 

פלאים. היה זה ארון קטן עשוי ברזל שנע על מסילות ודודי היה היחיד 

שידע לפתוח ולסגור אותו. 

בכל פעם שהחלו בחיפוש אחר צעירים, ירדו הגברים אל המרתף, נכנסו 

והשתחלו  עומדו  על  שניצב  הכבד  היין  בקבוק  את  הזיזו  הקטן,  לארון 

לא פעם  אך  אנשים,  מיועד לשמונה  היה  הצר. אמנם המחבוא  למחבוא 

ומספרם הכולל של המסתתרים עמד  גם פליטים צעירים מפולין  נכנסו 

על שלושים איש.

לאחר תקופה, כשרובינו עזבנו את העיר, נשארו במחבוא עד סוף המלחמה 

לייב  זלמן  דודי.  עם  יחד  בו  שהו  קורץ  ושרה  אברהם  אנשים.  מעט  רק 

צעירים  פליטים  שני  קורץ.  שרה  של  אחותה  לֵאָטה,  יותר  מאוחר  נישא 

מפולין שהתחזו לסלובקים סיפקו ליושבי הבונקר אוכל ושתייה. כשהגיעו 

לביתנו התחזו ל"אריים" ושימשו חייטים. התעוררה אצלם שאלה הלכתית 

והשניים פנו אל אבי ושאלו את השאלה. "רוצים שנעבוד בשבת. מה עלינו 

כאן  "אתם  נפש.  פיקוח  משום  בשבת  לעבוד  להם  הורה  אבי  לעשות?" 

כגויים ועובדים כדי להמשיך לחיות, לא כדי להרוויח," הסביר להם והם 

שמעו לו.

היה  הוא   – לרגל  עלייה  למוקד  הבונקר  הפך  המלחמה,  אחרי  לימים, 

הבונקר המושלם.

אימא בישלה כל יום מרק עבור המסתתרים, אך לעתים קרובות נאלצה 

להסתיר את הסיר הענק מפני אחד השכנים שחשד במשהו ונהג להגיע 

מנחש  היה  הסיר  גודל  את  רואה  היה  לו  באזור.  "לרחרח"  כדי  פתאום 

יושביו. למזלה  ועל  היה בא הקץ על הבונקר  ובזה  שיש אצלנו מחבוא, 

של אימא היה במרתף מלאי של תפוחי אדמה, תפוחי עץ ובצל ובמזווה 

עמדו צנצנות שומן ושפע ריבות טובות, כך שהיא הצליחה לבשל מאכלים 

יותר מכל היה סוכר ומדי פעם שלחה אותנו  מזינים. המצרך שחסר לה 

אימא לבית המרקחת לקנות סכרין, כביכול עבור חולים, וכך פתרה את 

בעיית המחסור בסוכר. עשיתי זאת בשמחה, אך כשרצתה אימא להיעזר בי 

ולשלוח אותי לשוחט – סירבתי. נגעלתי מכל ההתעסקות עם העוף, הדם 

והנוצות, ולמזלי שורה'לה וגיטה'לה המתוקות הסכימו ללכת במקומי. הן 

היו בנות 6-5 וטוב לבן היה מיוחד במינו.
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שרה ואברהם קורץ

דוד זלמן לייב

 6

בבוקרו של יום ההולדת שלנו, בכ"ח באייר 1942, הכינה אימא מיני מתיקה 

על השולחן. "בנות, זה בשבילכן," חייכה קצרות. "לכבוד יום הבת מצווה 

הספקנו  לא  לענייניה.  ופנתה  סיכמה  החברות,"  עם  קצת  תחגגו  שלכן. 

לפתע  כי  החבילה  תכולת  את  לבדוק  לא  ואפילו  בממתקים,  לשמוח 

נשמעה דרישה להתאסף בחוצות העיר. הגזרה נחתה על ראשנו בהפתעה 

גמורה. אמנם ידענו שכל יום עלול להיות יומנו האחרון בבית, ובכל זאת 

ולא  להימלט  זמן  היה  לא  אונים.  בחוסר  סביב  הביטה  אימא  הופתענו. 

מאוד.  חלש  היה  סבא  כולנו.  את  להכיל  שיוכל  מקום  אליו,  לנוס  מקום 

בהחלטיות ובמהירות אספה אימא פריטים הכרחיים, טמנה כסף בבגדיה 

וכולנו יצאנו לדרך. 

ָא ראּוס! ָא ראּוס! שאגו הגרמנים וזירזו את כולנו בגסות. באותה עת כבר 

לא נראו לי יפים וטובים כפי שנראו לי בעבר הלא רחוק. משאיות חיכו 

לנו במקום ההתכנסות ונכנסנו לתוכן ביחד עם רבים מבני עירנו. נלקחנו 

עלינו  וצעקו  מהמשאיות  במהירות  אותנו  הורידו  ושם  הכנסת  לבית 

קשישים  צרחו,  ילדים  בצעקות.  פנימה  נדחפו  נוספים  אנשים  להיכנס. 

מעדו ואמהות בכו באימה. מה הולכים לעשות לנו? מה הם רוצים עכשיו? 

פחדתי. פחדתי נורא. 

מהקהילה  כחצי  משפחות,  משפחות  הכנסת  בית  רצפת  על  הצטופפנו 

מאתנו.  מרוחק  אחר,  כנסת  לבית  נלקחו  הקהילה  בני  שאר  שנותרה. 

מרבית הזמן שכבנו לצדה של אימא בעייפות חוששים מפני הבאות. היה 

לנו אותו במנות קטנות. לא קיבלנו  ואימא חילקה  ברשותנו מעט אוכל 

שתייה והצמא החל להציק. הצפיפות יצרה חום ומחנק שהלכו והתגברו 
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ככל שחלפו השעות. לא היו תנאים סניטריים שאפשרו לשהות למשך זמן 

רב שהייה מכובדת במקום ולא היה נראה שמשהו עומד להשתנות. שכבנו 

כך, שעות רבות, וכשהבטתי בפניה של אימא ראיתי פחד. ייאוש שקט זחל 

במורד גבי ונדמה היה כי לא נותרה תקווה. 

אבא לא היה אתנו. הוא ירד למחבוא עד שהופסקו הסריקות בעיר ואז יצא 

למלחמה על חיינו - בתקווה ובאמונה שיצליח בכך. אותה שעה התרוצצו 

בין הז'נדרמריה כמה שתדלנים ובהם אבא, וכסף רב העביר ידיים. הפיתרון 

שהוצע להצלת חלק מהיהודים היה הנפקת תעודות חסות )בשמה הלועזי 

נקראה תעודת החסות בשם ויניְמָקה( לעובדים חיוניים למשק. כך חולקו 

חווה  בעלי  בתי חרושת,  עובדי  רופאים,  חולים,  בתי  תעודות של מנהלי 

חקלאית... וכמובן שמי שהרבה במחיר הצליח להשיג את תעודת החסות 

שלו גם אם לא היו לו הכישורים הנדרשים. השתדלנים הצליחו להנפיק 

ברי- מאות  כמה  עבור  תעודות 

מזל. "אנו זקוקים לרב", טענו בפני 

התקבלה.  ובקשתם  השלטונות 

קהילה  כי  הבינו  הגרמנים  אפילו 

זקוקה למנהיג רוחני. 

את  להציל  פנו  הקהילה  ראשי 

הלברשטאם,  הרב  העיר,  של  רבה 

את  אתם  כשהביאו  משפחתו.  ואת 

הניירת לבית הכנסת המרוחק, בית 

עם  יחד  הרב  בו  ששהה  הכנסת 

כי  התברר  העיר,  מיהודי  מחצית  ראש הקהל - רפאל לוי

מיידנק  היה על הרכבת, בדרך ללובלין, למחנה  איחרו את המועד. הרב 

קלה  התייעצות  לאחר  נחרץ.  ומשפחתו  הרב  של  גורלו  לשמצה.  הנודע 

לחיים.  הוכרע  גורלנו  סבא.  של  שמו  על  החסות,  תעודת  אלינו  הגיעה 

ואילו אבא לא  נרשמנו בתעודה כצאצאיו של סבא  הילדים,  ואנו,  אימא 

קיבל חסות. הוא נאלץ להמשיך להסתתר בבונקר. הדלתות אל החופש 

נפתחו בפנינו ובפני מקבלי תעודות אחרים, לא רבים. אימא אספה בשקט 

את צרורותינו ובעיניים מושפלות עזבנו את בית הכנסת, מותירים מאחור 

את רוב היהודים שלא היו ברי-מזל כמונו. גררנו רגלינו באטיות ובעצב. 

יכולנו לשמוח אחרי הימים הקשים שעברנו; אחרי שהשארנו המוני  לא 

ופגשנו את  זאת, כשהגענו לביתו של סבא  ובכל  יהודים לגורלם הנורא. 

הדודים הרווקים – הוקל לנו. אנחנו עדיין פה. עדיין חיים. 

כל  את  הרכבת  אל  גררו  איך  ראינו  לא  קדרות.  באווירת  בבית  הסתגרנו 

היהודים שלא זכו בתעודות. לא חזינו בלכתם אל מותם, אך לבנו היה עמם 

ברגעיהם האחרונים על אדמת עירנו. בעיקר חשבתי על ביילו הלברשטאם, 

שלמדה אתי באותה כיתה, )זו שהערצתי את יכולתה לקרוא ולהקשיב בו 

זמנית( ועל אחותה הגדולה. שתיהן בנות יפות, חכמות וטובות שהערכתי 

ודאגתי לגורלן. 

העיר התרוקנה מרוב יהודיה בזמן ה"אקציה הגדולה". בשלב מסוים נעלם 

מהעיר גם ראש הקהל, רפאל לוי, בנסיבות מסתוריות ומעולם לא שמענו 

על גורלו. ה' יקום דמו. ידענו כי הימים הטובים כבר מאחורינו והתכוננו 

לבאות. כמובן שהחשש מאקציה נוספת היה חשש ממשי.

פעטער  נישא  באוויר,  שעמדו  והרוע  השמועות  הגזרות,  קלחת  בתוך 

ֶשה. חיכינו ליום המאושר ורקמנו לזוג  יענְקל לפרידה, בתו של רבה של ַאפְּ
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)הייתי גאה בכך שאני מסוגלת לרקום  גובלן נאות.  הצעיר שתי תמונות 

תכים כה קטנים(. כמה התרגשנו! סוף סוף קורה משהו משמח! העובדה 

שנזקקנו לשחד את השוטרים כדי שישמרו עלינו בדרך לאולם, הפחיתה 

במעט מהשמחה והזכירה לנו את המצב לאשורו. 

לכן שכרו  היה לה להסתובב בחוץ,  ואסור  היו אישורי שהייה  לא  לכלה 

בני הזוג עליית גג באחד הבתים והכלה כמעט שלא יצאה את פתח הבית. 

ואני, באנו לבקרה  ואנו, פייגו  במשך שעות ישבה ורקמה מפה יפהפייה 

ולהנעים את זמנה. היא סיפרה לנו סיפורים יפים ושרה לנו שירים והבטנו 

להונגריה  לברוח  שהחליטו  הצטערתי  הייתה!  יפה  כמה  מוקסמות.  בה 

ושמעתי כי נולדה להם ילדה בהיותם שם. בהמשך, נלקחו לאושוויץ ונספו. 

עלה  הוא  סבא.  של  לביתו  שרול-ארן  פעטער  חזר  המלחמה  בסיום 

לבוידעם ובדק אם נותרו דברי ערך שהוסתרו שם. הוא מצא כלי מיטה 

ופריטים שונים שחשב שיהיו לנו, הבנות, לעזר. בין השאר מצא את המפה 

שרקמה אשתו של פעטער יענקל ואת שתי תמונות הגובלן. לימים מסרתי 

את המפה ל"יד ושם" ותמונת הגובלן שרקמתי תלויה בחדר השינה בביתי 

עד היום. 

יום אחד קיבלנו הודעה. "מהיום אי-אפשר לרשום נכדים, בתעודת חסות 

את  לשנות  החליטו  ובסופו  הוריי  בין  דיון  התפתח  בערב  הסבא."  של 

תעודת החסות על שם אבא ולהצהיר שאנו בני משפחתו. "אף אחד לא 

ייקח אדם זקן וחולה לעבודה במחנה. הוא יישאר פה בכל מקרה," הסכימו 

ביניהם הוריי בהיגיון.

כמה ימים מאוחר יותר, בתשעה באב, הקרבנו קרבן ראשון שלנו במלחמה 

לצום  שעלינו  הראשון  הצום  על  ואני  פייגו  שוחחנו  בערב  הארורה. 

במלואו. חשנו בוגרות ותכננו לנוח מרבית היום, אלא שבבוקרו של הצום 

החלה אקציה נוספת. אימא ניסתה לבדוק אם סבא יכול להינצל וקיבלה 

כשחיילי  מודאגת  הסתובבה  זאת  למרות  דעתה.  את  שהניחה  תשובה 

הם  ובדקו תעודות. בשלב מסוים  לבית  מבית  עברו  הלינקה"  "משמרות 

הגיעו אלינו. סבא שכב במיטתו, חיוור וחלש. לידו סידרה אימא ארונית 

מלאה בתרופות ואחות שהתה לצדו כדי לחזק את הרושם – סבא חולה, 

הכול  כי  היה  נדמה  בתחילה  עבודה.  במחנות  אתו  לעשות  מה  לכם  אין 

בסדר. החיילים קיבלו ערמת שטרות נאה, סיימו את החיפוש וסבא לא 

נלקח. נשמנו לרווחה וניסינו לחזור לשגרת היום. 

"לכי להביא חלב," ביקשה אימא מפייגו וזו מיהרה לדרכה. )בכל יום הלך 

מישהו לאיכרה שחלבה את פרתה בנוכחותנו, בכלים שלנו(. 

מילה  לומר  בלי  הדלת.  את  חיילים  פרצו  מוקדמת,  בלא התראה  לפתע, 

ניגשו אל מיטתו של סבא. ידיים חזקות זרקו את השמיכה מעליו. ידיים 

אחרות תפסו בו וגררו אותו על הרצפה, הם התעלמו מנוכחותנו והתעלמו 

ממצבו הבריאותי הקשה. סבא שלי האהוב נגרר החוצה, על ארבע, כאילו 

בקלקלתו.  שנתפס  חיים  בעל  או  החוצה  להשליך  שיש  ישן  חפץ  היה 

צעקותיה של אימא התערבו בקול בכייתנו. ראינו אותה מנסה להסביר, 

לשחד, להתחנן על חייו. לשווא. הז'נדרמרים שהיו במקום הביטו במחזה 

ושתקו. רציתי לרוץ אל סבא ולחבקו, אך רגליי ניטעו במקומן. לא יכולתי 

להביט ברשעים האלה. איך הם מעיזים לגרור כך איש מבוגר וקדוש? איך 

הם יכולים לעשות זאת, ומדוע העולם אינו מתמוטט על ראשם? כאב חד 

שמעתי  העת  אותה  עד  אותי.  קוממה  ההשפלה  ותחושת  לבי  את  פילח 

את  בי  הותירו  ולא  לראשי  מעל  חלפו  הם  אולם  הזוועות,  על  סיפורים 
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רישומם. ועכשיו, כשנוכחתי באכזריות ובברבריות שלהם, לא ידעתי איך 

אוכל לשאת את הזוועה הזו שראיתי. איך אוכל לשאת את הכאב הנורא 

הזה? את תמונת סבי נגרר אל מותו. איך?

בשעה שזרקו החיילים את סבא לתוך משאית, תפסו כמה גברים באימא, 

עד שנרגעה. היא זעקה כמו חיה פצועה ורצתה לרוץ החוצה ולזרוק את 

להילחם  רצון  וכמה  בה  היה  כאב  כמה  המשאית.  לגלגלי  מתחת  עצמה 

ברוע. כשנרגעה קמעה פרצה בבכי מר. היא הרגישה את כובד האחריות 

ההבטחה  בשל  רק  החסות  מתעודת  סבא  את  הוציאה  הלא  כתפיה.  על 

יהא  מה  אותו,  שלקחו  ועכשיו  לרעה.  בו  יגעו  שלא  ההבטחה  שקיבלה, 

עליו? 

יום  המוצלח,  וביום  שהביאה  בחלב  שמחה  היא  פייגו.  חזרה  בינתיים 

חורבן.  ואווירת  פניה  את  קידמה  וסתורה  ריקה  מיטה  סבא.  של  הצלתו 

יודעת  איני  שוב.  לפרוץ  לדמעות  גרמה  ושאלתה  נבהלה  סבא?"  "איפה 

כמה זמן עמדנו וגעינו בבכי. רק זאת אני יודעת- ט' באב 1942, היה היום 

הנורא ביותר במלחמה, מבחינתי. כל מה שעברנו אחר כך היה רק המשך 

של סיוט נוראי.

סבא נלקח למחנה מעבר נובאקי. אימא התרוצצה ברחבי העיר, בניסיון 

נוסף להצילו, ולבסוף הצליחה לקבל ניירות עבורו. שליח מיוחד מטעם 

השלטונות נסע ברכבת כדי להוציאו מהמחנה, אלא שסבא כבר לא היה שם. 

הוא היה בדרכו לאושוויץ וזו הייתה טרגדיה נוראית עבורנו וסוף הדרך – 

עבורו. כמה דאגנו לו באותם ימים. סבא לבד. בלי משפחתו שאהבה אותו 

ובלי אנשים שהסתופפו בצל קורתו. השאלות ניקרו בראשנו: מי מטפל 

בו? מי דואג עבורו לאוכל, למיטה נקייה? לתרופות? המחשבות לא עזבו 

אותנו גם כשכבר לא היה בחיים. הוא הגיע אל מנוחתו ואנחנו לא ידענו 

שהוא כבר לא אתנו, אלא בעולם אחר, טוב יותר. ה' יקום דמו.

***

כמו בפעמים קודמות במשך השנה הארורה הזו, אחרי הסערה הגיע שקט 

תוססת  לעיר  הייתה  והיא  ברדיוב  את  מילאו  פליטים  חודשים.  כמה  בן 

ומלאת פעילות מחתרתית, והחיים נסבו סביב סוגיית הצלתם של תושבי 

ברדיוב ושל הפליטים. מכיוון שלא היה מקום רב בבית עברתי לישון בחדר 

אחי.  מוישל'ה  ושל  אבא  הלימוד של  לצלילי  להירדם  זכיתי  וכך  האוכל, 

לעתים התעוררתי בטרם העיר היום והבחנתי באבא ובמוישל'ה רכונים על 

הגמרא. התפעלתי מיכולת הלימוד שלהם ומחריצותם, אך שמחתי שאני 

בת ויכולה להמשיך לישון עוד קצת...

רבים מהפליטים התדפקו על דלתנו, וכולם היו רעבים ותשושים. אימא 

בתחילת  שיצא  החוק  לעוזרת.  ונזקקה  במטבח  ארוכות  שעות  עבדה 

המלחמה לא ִאפשר לנו להעסיק סלובקיות, אולם צוענים נחשבו פחותים 

כמעט כמונו )הם לא היו אריים(, וכך הגיעה אלינו, לתקופה ארוכה, אירנה, 

עוזרת אידיאלית: שקטה, זריזה ונבונה. היא לא נראתה צוענייה.

פעם אחת נכנס אבא למטבח כדי לשוחח בסודיות עם מישהי. הוא התעלם 

מהעוזרת מכיוון ששוחח באידיש, והצוענייה פנתה אליו בחיוך. "ערל מבין 

לחדר  ופנה  הבין את הרמז  ולא הבהירה. אבא  באידיש." אמרה  אות  כל 

אחר. 

ואנחנו  במטבח  לבד  לעבוד  נאלצה  אימא  הצוענייה.  נעלמה  אחד  יום 

עזרנו בניקיון החדרים. איני זוכרת שהתגעגענו אליה במיוחד או ששאלנו 
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שאלות. החיים המשיכו כך עד לבוקר אחד, בוקר קצת שונה. אימא החלה 

שיער  מלחמה.  טרום  של  הטובים  בימים  כמו  ליציאה,  אותנו  מארגנת 

מסורק היטב, בגדים נאים וצידה לדרך. העילה הרשמית ליציאה – ביקור 

תינוק?  יש  לאירנה  תינוק.  לה  שנולד  הצוענייה  העובדת  אצל  נימוסין 

נחמד, חשבתי, לכן היא נעלמה. אבל ממתי אנחנו יוצאים כולנו כדי לבקר 

צוענייה שנולד לה תינוק, ובעיקר כשמדובר בעתות מלחמה? התפלאתי. 

לא שאלתי את אימא דבר, שמחתי לצאת, כשאר אחיי. הבית הקטן היה 

מלא תדיר בבחורים ובפליטים שיצאו ובאו, וכבר לא היה בית "שלנו", אלא 

של כולם. קצת אוויר צח לא יזיק לנו, חשבתי. 

הרחוב  אל  החוצה,  ויצאנו  מהר  הסתיים  החולים  בבית  הקצר  הביקור 

המדרכה,  על  כולנו  את  העמידה  היא  אימא.  אותנו  עצרה  בדרך  הסואן. 

בשורה, ונעמדה מולנו. "ילדים," אמרה ועיניה עצובות, "אבא ואני מנסים 

כי אין לנו דרך לשמור  לעשות הכול כדי להציל אתכם. הגענו למסקנה 

אל  להונגריה,  הגבול  את  שתבריחו  רוצים  היינו  בסלובקיה.  כאן  עליכם 

סבא וסבתא." אימא הביטה בכולנו ועצרה לשנייה, כדי לצבור כוח; כדי 

לתת לנו שהות להבין. "זה עלול להיות מסוכן. ובכל זאת, הסכנה שנשקפת 

כאן לחייכם גדולה בהרבה. מי רוצה לצאת להונגריה?" שאלה בקול רך.

אחותי  פייגו  אפילו  אני..."  "וגם  רוצה",  "אני  התלהבו.  הקטנים  אחיי 

בבהלה.  עומדי  על  התכווצתי  אני  רק  ההצעה.  לשמע  שמחה  התאומה 

ואת  הנואשת  אימא כשהצהירה את הצהרתה  הרגשתי את מבוכתה של 

ההקלה שחשה כשהילדים הגיבו בחיוב לשמע דבריה. אני לא מתכוונת 

לעזוב אתכם, חשבתי בלבי. יהיה מה שיהיה, אני נשארת אתכם. כשצעדנו 

הביתה שקעתי בהרהורים. הבנתי שהביקור אצל אירנה היה תירוץ. בבית 

בלא  אתנו,  לשוחח  הייתה  יכולה  לא  ואימא  פרטיות  של  אחד  רגע  אין 

לשתף זרים. מבצע שכזה חייב להיעשות בחשאי. 

עד לאותו רגע היו בשבילי אבא ואימא – הכול. גיבורים, חכמים, צדיקים 

ועל-אנושיים, ואני הייתי ילדתם הקטנה. כשאימא פתחה בפנינו את לבה 

ושיתפה אותנו באמת הפשוטה וחסרת היומרות – התבגרתי והתפכחתי. 

אינם  ומוכשרים  חכמים  אנשים  שגם  בעיות  שיש  הבנתי  בחיי  לראשונה 

יכולים לפתור. 

נוספת  תינוקת  ילדה  אימא  תקופה.  באותה  בביתנו  אירעו  אירועים  שני 

בחשש  מהם  נפרדנו  להונגריה.  נסעו  אחיי  ורוב  ֶאָטה'ֶלה  לה  וקראנו 

וכשהגיע המבריח לביתנו ולקח אותם, היה מתח רב. נרגענו רק כשקיבלנו 

לבית  מחוץ  ששהו  התקופה  כל  במשך  מהונגריה.  מהם,  שלום  דרישת 

התכתבנו ואפילו הצטלמנו כדי לשלוח להם תמונה עדכנית של אטה'לה 

הקטנה. )לא הספקנו לשלוח את התמונה ולאחר המלחמה הצלמת נתנה 

אותה לפייגו במתנה(. לא קל היה לפייגו בהונגריה. 

היא שימשה לאחיה הקטנים אם ואחות והתגעגעה הביתה. באותו הזמן 

ועזרתי לה  ימינה של אימא בכל מה שקשור למשק הבית  יד  אני  הייתי 

הטרגדיה  לי  כשנודעה  לי,  שגרם  )מה  המתוקה.  באטה'לה  לטפל  רבות 

המשפחתית שלנו, לצער נורא ולגעגועים בלתי פוסקים, במיוחד אליה, אל 

אטה'לה שהייתה כילדתי(. התנחמתי באותם ימים קודרים בלימודים. הם 

שימשו לי עוגן בעולם שהלך והתמוסס אל מול עיניי הצעירות. שמחתי 

שנשארתי בחיק הוריי.

***
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איני זוכרת מתי בדיוק הכריזו על גזרת הטלאי הצהוב. האם היה זה בתחילת 

1941, בסופה או בזמן האקציות. הכול מבולבל אצלי. כולנו ישבנו לתפור 

כוכבים צהובים על שרוולי המעילים שלבשנו, ואני התחכמתי קצת. לא 

תפרתי את הכוכב כולו לבגדיי אלא רק את קצותיו. באחת השבתות הגיעה 

של  "הניירות"  על  רשומה  והייתה  בברדיוב  ששהתה  חברתי  גיטה,  אליי 

פייגו אחותי. 

"רוצה ללכת לטיול בקוֹרזוֹ?" )טיילת(

הנהנתי בראשי. "אני רוצה מאוד ללכת לטיילת, אבל המגן דוד, מה נעשה 

אתו?" לחשתי. "אסור לנו להסתובב בקורזו. אנחנו יהודים." 

הבטתי במעיל הקרם היפה שלי. הכוכב הצהוב בלט למרחקים. 

לפתע הבזיק בראשי רעיון. הכוכב תפור רק בקצותיו ואני יכולה להתיר 

והכנסתי  הכוכב  את  וכשהתרחקנו פרמתי  לדרך  יצאתי אתה  את החוט. 

אותו לאחד מכיסיי. כמה נהניתי בטיילת. איני יודעת כיצד זכינו שאיש לא 

הבחין בנו – המראה שלנו היה יהודי ובלט למרחקים. כשחזרתי הביתה 

קרא לי אבא.

"היכן היית, טאוב'לה?" שאל אותי אבא והושיב אותי על ברכיו, מה שלא 

עשה זמן רב.

"הייתי בטיילת," השבתי. 

"ומה קרה עם המגן דוד?" שאל וציפה לתשובה.

"פרמתי אותו," לא עלה בדעתי לשקר. "הוא היה מחובר רק בחוט אחד, 

בקצה הכוכב." 

אבא הביט בי ושתק לכמה רגעים. יכולתי לקרוא בעיניו אכזבה וצער.

"שבת היום. אסור לפרום חוט בשבת." הוא נאנח והמשיך. "חשבתי שאת 

כבר בוגרת ויודעת דברים כאלה." 

הובן  המסר  בעניין.  הרצאה  לי  לתת  או  עליי  לכעוס  צריך  היה  לא  הוא 

בי על התנהגות לא  לנזוף  נאלץ  נוסף שאבא  לי מקרה  זכור  לא  ונקלט. 

ראויה. 

שנת 1943 הייתה יחסית שנה שקטה, אולם ברקע נשמעו סיפורים קשים. 

את זה לקחו וההוא במאסר... ובתוך הקלחת הגיע ֶפעֶטער איציק )יצחק( 

אונגר מפולניה עם אשתו ושני ילדיו – מוישה'לה וחנה-אלקה. התרגשנו 

לבואם ומסרנו להם את המיטות שלנו בלי שמץ של כעס. באותה תקופה 

היו פעמים רבות ששכבנו כולנו על מזרנים ופליטים מבוגרים או חלשים 

אותה,  שאפיינה  בנדיבות  מיטתה,  את  נתנה  כשאימא  במיטותינו.  ישנו 

ידעתי שהיא  לי המצב.  – חרה  בהיריון מתקדם  מזרן,  לישון על  ושכבה 

מתייסרת בשכבה כך והתרעמתי בלבי על אותם פליטים שהסכימו לישון 

בנוחות בעוד היא סובלת. 

יענקל ופרידה ותמונת הגובלן שרקמתי להם
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דוד איציקהתמונה שלא נשלחה

מוישל'ה אונגרחנה'לה אלקה אונגר יחד איתנו

7

שמענו  היום  וכל  אירופה  של  מפות  נפרשו  בבית  הגדול  השולחן  על 

המפות  על  האצבע  עם  והתקדמו  רדיו  שמעו  כולם  צבאיים.  ניתוחים 

בהתאם לחדשות. "סטלין הגיע לפה, אנגליה מתקדמת בצרפת..." כל אחד 

מהגברים שיצאו מהבונקר הפך לפרשן וכולם הקשיבו וקיוו שהפרשנות 

האופטימית תהיה הנכונה, אלא שאבא לא עסק בספקולציות. 

עומדת  יהדות סלובקיה תחתית  כי  ושמע  להאזין לחדשות,  הוא העדיף 

מאמציהם  על  ידיעות  לאוזניו  הגיעו  כך  על  נוסף  סופית.  השמדה  בפני 

של הרב וייסמנדל ושל גיזי פליישמן לרכך את הסלובקים בעזרת שוחד 

החליטו  שקיבלו,  השוחד  בעקבות  בהצלחה.  שהוכתרו  מאמצים  כבד, 

הסלובקים כי יהודי סלובקיה עילית לא יכללו בגירוש הסופי. 

ובתוך קלחת השמועות המבלבלות, הגיע חג הפסח של שנת 1944. הוא 

לא דמה לחגי הפסח שזכרתי מימים טובים יותר. שוב לא היה שולחן ענק 

לגברים ושולחן עגול לנשים וסבא לא היה ולא יכול היה לנהל את הסדר. 

במקום זה שמענו אזעקה בעיצומה של הסעודה. מטוסי קרב של בעלות 

מה  התלבטנו  ההפצצות.  בזמן  רעד  הבית  וכל  מעלינו  הרעימו  הברית 

לעשות. המרתף של סבא היה תפוס בידי פליטים ובמרתף השני היו שכנים 

גויים, שהעדפנו לא להתקרב אליהם, כך שלא היה לנו היכן להסתתר. 

בדרך כלל, כשהחלו אזעקות ציוותה עלינו אימא לברוח לכיוון הנהר, אלא 

שהפעם האזעקה הייתה בלילה ואימא פסקה בהחלטיות. "נישאר בבית 

וה' יעזור." ממש מוזר, אבל היה משהו מרגיע ברעש המטוסים. הוא לא 

כוון נגדנו היהודים, אלא כנגד כולם. רק דבר אחד הטריד אותנו באותה 
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הפצצה. נרות החג כבו טרם זמנם. האם היה זה סימן מבשר רעות או סתם 

צירוף מקרים? 

למחרת החליט אבא שאי-אפשר להמשיך כך. הגיע הזמן לארוז ולהמשיך 

בנדודים. "אך לאן נמשיך?" תהה אבא. כמו בתשובה לשאלתו הגיעה אלינו 

הזמנה מהרב אּוְנַגר, רב העיר ניטרה, לבוא להתארח אצלו עם משפחתנו. 

הזו.  הפתוחה  ההזמנה  את  לקבל  להם  שרווח  חושבת  אני  שמחו.  הוריי 

אנשים רבים ברחו באותם ימים לכיוון סלובקיה עילית, אך נאלצו להסתדר 

בכוחות עצמם בעיר זרה.

לרב אונגר הייתה "חצר" גדולה מלאה בתלמידים של ישיבתו המפורסמת. 

מצחיק שכינוייה של החצר היה "הוותיקן". לא בכדי הושאל הכינוי הזה 

הוותיקן.  כמו  ממש  מדינה,  בתוך  כמדינה  התנהלה  הזו  החצר  מרומא. 

התערבו  ולא  הענפה  משפחתו  בני  ואת  הרב  את  כיבדו  הסלובקים 

בהתנהלות הפנימית. בסלובקיה עילית היו הגויים ליברליים והם לא שנאו 

את היהודים כמו אחיהם האדוקים בסלובקיה תחתית.

מתקרבת.  הלידה  כי  וחשה  הריונה  בסוף  הייתה  אימא  לדרך.  יצאנו 

כשעברנו ליד פרשוב נכנסה אימא לבית החולים המקומי לבדיקה ואבא 

ובין הרצון לשהות  נותר עם אטה'לה ואתי, נקרע בין הרצון לגונן עלינו 

לצד אשתו. לאחר חיפוש קל הצליח למצוא משפחה יהודית שהסתתרה 

לתחתית.  עילית  סלובקיה  בין  התפר  בקו  צדדי,  ברחוב  הבתים  באחד 

איני יודעת אם אבי שילם עבור הזכות להסתתר שם, אבל לא היה נראה 

שהיהודים הכניסו אותנו ברצון ובשמחה. 

הם ישבו מכורבלים בתוך עצמם והסבירו לאבא שהם פוחדים ואין להם 

מקום עבורנו. אבא הבטיח קצרות: "אני מארגן כרטיסי נסיעה וניירות ובא 

לאסוף את ילדותיי." הם התלבטו קצת ולבסוף התרצו. "שיעלו לבוידעם," 

אמרו. אבא נפרד מאתנו ונעלם מעינינו. עלינו לבוידעם ונצמדנו בשקט 

לאבא  התגעגעה  ואולי  פחדה  שנתיים,  בת  קטנה  ילדה  אטה'לה,  לזו.  זו 

ולאימא ופתאום החלה לבכות. 

"שהילדה לא תבכה!" צעקו לעברי המארחים שלנו. "תאמרי לה לשתוק!" 

"אטה'לה, תהיי בשקט. אטה'לה, בבקשה. אבא עוד מעט חוזר." התחננתי 

אחד  גבר.  ובכייה  לי  הקשיבה  לא  היא  אבל  לחייה,  את  וליטפתי  אליה 

גרר  מהמחבוא,  אותנו  משך  אלינו,  ניגש  בכעס,  ממקומו  קם  המארחים 

אותנו החוצה וסגר את הדלת. 

עמדנו מכווצות ברחוב זר בלי אבא ואימא ובלי לדעת לאן ללכת. העלבון, 

הפחד וחוסר האונים חברו יחדיו וגרמו לי להצטרף לבכייה של אטה'לה, 

וכך צעדנו ברחוב, שתי בנות בוכיות. לפתע, מבעד למסך הדמעות הבחנתי 

והתנפלתי  אבא,  של  החבר  רפפורט,  את  זיהיתי  גברים מתקרבים.  בשני 

עליו בבכי. "איפה אבא? איפה אבא?" במקום לענות לי, חיבק אותי הגבר 

הזר שעמד לצדו והתחיל לבכות. 

משהו בקול שלו ובמגע הידיים היה מוכר. "אבא? אבא, זה אתה?" לחשתי, 

המפואר  זקנו  אבי.  היה  והיפה  הצעיר  האיש  עיניי.  למראה  מאמינה  לא 

שעיטר את פניו נעלם כלא היה והגילוח הפך את פניו לאחרות. פתאום 

בלטו השפתיים והלחיים שלו והוא נראה צעיר ושונה כל כך. הבטתי בו, 

אותה  כל  בחזותו.  המוזר  המהפך  את  לעכל  וניסיתי  בזרועותיו,  חבוקה 

בשל  או  שלו  הזהות  איבוד  בשל  בכה  אם  יודעת  איני  אבא.  בכה  העת 
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כשנרגענו  בעיניי.  כשהביט  קלט  ושאותו  בו  שרויה  אני  שהייתי  ההלם 

מעט סיפרתי לאבא מה קרה במחבוא והוא החליט לקחת אותנו למטבח 

הציבורי של הפליטים כדי לתת לנו אוכל. במקום ישבו פליטים רבים ואוזניי 

קלטו בליל של שפות. מבטיי נדדו בין השולחנות ונעצרו לפתע. בחורה 

היא שלפה  לבי.  אחת שישבה בחברת כמה צעירים, משכה את תשומת 

מתיקה פודרייה, הניחה אותה על השולחן והחלה מתאפרת בתשומת לב. 

איך ייתכן שפליטה שמתגלגלת ממקום למקום עדיין חושבת על המראה 

שלה? תמהתי, היכן היא חושבת שהיא נמצאת? עד היום זכורה לי תמונתה 

של אותה צעירה וזכורה לי תחושת ההפתעה שחשתי. לא יכולתי להבין 

אותה. רק שנים אחר כך, כשבגרתי – הבנתי שהיא נאחזה בחיים וקיוותה 

שכך תשרוד. לאחר שאכלנו יצא אבא לברר מה קורה אצל אימא. הסתבר 

כי מועד הלידה עדיין לא הגיע ואימא שוחררה מבית החולים. 

המשכנו לניטרה.

כרכרה חיכתה לנו והרּכב לקח אותנו אל מתחם ה"וותיקן" אל הרב אונַגר. 

והיינו  גדול  מבנה  בתוך  חדר  קיבלנו  רבה.  בחמימות  אותנו  קיבל  הוא 

משפחה אחת מני רבות שהגיעו להסתופף באזור המוגן. בנו הצעיר של 

ומתן עם  וטיפל במשא  הוותיקן"  "שר החוץ של  היה  יעקב,  אונגר,  הרב 

לו  עזר  המכובד  ומראהו  היטב  הגרמנית  בשפה  שלט  הוא  השלטונות. 

בפגישותיו עם נציגי החוק. 

נחמד היה שם, בניטרה. היו שם בחורים רבים ומשפחות עם ילדיהם ואנו 

התאקלמנו מהר. כשהתגוררנו במתחם הישיבה עזרנו לבנותיו של הרב. 

אמן נפטרה והן היו ממונות על משק הבית הגדול. בכל אותו הזמן קיווינו 

שהמלחמה עומדת להסתיים ושכולנו נינצל.

הלוואי  ובת.  בן  תאומים.  וילדה  החולים  לבית  אימא  נכנסה  ובינתיים 

שיכולנו לשמוח בלידה הכפולה הזו. הלוואי. אבל לצערנו לא יכולנו. עתה 

היו לנו שני ילדים מתוקים נוספים והיה עלינו לדאוג גם להם. אבא ואימא 

החליטו לעבור לדירה משלהם בתוך העיר. לא היה להם נעים להמשיך 

את  אותי,  ילדים:  שישה  אתם  ולהביא  אחרים  של  שולחנם  על  לאכול 

אטה'לה, את התאומים ואת שני בני דודיי שנשארו אצלנו בזמן שהוריהם 

שבועות  כמה  לאחר  וכך,  לקראתם.  הקרקע  את  להכין  להונגריה  ברחו 

ב"וותיקן", שכרנו דירה קטנה. 

עגלה  גם  קיבלו  הם  ויהודה-אריה.  פסי   – שמות  קיבלו  שלנו  התאומים 

כפולה ששימשה אותם בנוחות בחודשים הספורים שחיו. אימא השתדלה 

להיניק אותם, אך המתח הרב נתן אותותיו ולא היה לה מספיק חלב עבורם. 

מהשיכורים  פחדתי  כמה  עבורה.  שחורה  בירה  לקנות  אותי  שלחה  היא 

בדרך. לא הבנתי כיצד מעיזה אימא לשלוח אותי כך, לבד. אולי עייפותה 

וריבוי הצרות הפכו אותה לקהת חושים ואולי המצב חייב אותה לשקול 

מהם הסיכונים השונים שהיא עומדת בפניהם ולבחור את הקל בהם. לא 

הייתי רוצה להיות במקומה! 

***

היה  הכיבוש  אותה,  וכבשו  להונגריה  גרמניה  צבאות  נכנסו   1944 במרץ 

פתאומי )לאחר שההונגרים כרתו ברית עם הרוסים, נגד גרמניה( והוריי 

יהיה?  "מה  אבא.  שאל  יהיה?"  "מה  בהונגריה.  היו  אחיי  רוב  הלא  דאגו. 

לו אחים  היו  לילדים שלו.  מוכרחים להציל אותם!" אבא לא התכוון רק 

צעירים בהונגריה, הוא דאג גם להם. 
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אבא ידע כי ברומניה השכנה שקט יחסית. אחיה של אימא, פעטער ּבּוֶרך 

)ברוך(, התגורר בצ'רנוביץ' עם משפחתו ובאותה העת התנהלו עדיין חיים 

סדירים ברומניה, לכן מיהר אבא להתכתב עם קרוביו. 

"תברחו, תנוסו על נפשכם, לסלובקיה או לרומניה השכנה, לפני שיהיה 

מאוחר או שתדאגו לניירות אריים ולמחבוא!" המברק עשה דרכו אל אחיו. 

התשובה לא איחרה לבוא.

"לא. לנו זה לא יקרה." נכתבו המילים בהונגרית. 

האם הייתה זו שאננות או נאיביות? אבא ניסה לפנות אליהם שוב ושוב 

והתשובה לא השתנתה. "זה לא יקרה לנו. יהיה בסדר." יום אחד ניגש אבא 

לראש  להם  להכניס  יכול  אני  "איך  באגרופיו.  עליו  והכה  בתסכול  לקיר 

שהם בסכנה, איך? הם לא קולטים בכלל את המצב!" כאבה לו והדאיגה 

אותו התמימות שלהם, הוא ידע שישלמו עליה בחייהם, ובקרוב. 

לרומניה,  לברוח  הרווקים  אחיו  שני  השתכנעו  ארוכה  התכתבות  אחרי 

בגורלם.  עלה  מה  לברר  הצלחנו  ולא  נכשל  הבריחה  ניסיון  המזל  לרוע 

כנראה שנהרגו בזמן חציית הגבול. גם הקשר עם דוד יצחק אונגר ואשתו, 

נספו.  שמא  או  הם  חיים  אם  ידענו  ולא  נותק,  עמנו,  היו  שילדיהם  אלה 

פעטער בורך ומשפחתו ניצלו והיגרו לאמריקה מאימת הקומוניזם.

רּול- אבא בדק את האפשרות להחזיר את כל אחיי לסלובקיה. ֶפעֶטער שְׂ

פליטים  שלח  בטייץ'(  וילדיו  אשתו  את  )איבד  אימא  של  אחיה  ַאְרן, 

צעירים מפולין אל גטו נירד'האז'ה שם שהו אחיי, אצל סבתא. הם הגיעו 

בתחפושת ארית אל הכתובת שניתנה להם. פייגו נבהלה כשפתחה להם 

את דלת הבית. הם לא אמרו מילה, רק זרקו פתק תמים למראה. בפתק היו 

שתי שורות קצרות: שעת מפגש וכתובת. 

יהודי הונגריה לא ניסו לברוח בהמוניהם מהגטו, כך שהשמירה עליו לא 

הייתה הדוקה במיוחד, מה שהקל על פייגו להבריח בכל ערב אחד מאחיה 

הקטנים אל הקומונה של הפליטים הצעירים. הקטנים הועברו לבודפשט 

בשל  ברכבת  לנסוע  להם  היה  אסור  מהקומונה.  צעירים  זוג  בלוויית 

יהדותם, ולכן הזהירו הצעירים את הילדים בחומרה רבה. "עליכם לשתוק 

צייתו. בבודפשט חיכו להם צעירים אחרים שהעבירו  והילדים  ברכבת." 

אותם למחבוא אצל משפחה מקומית. דודי השקיע את כל כוחותיו בהצלת 

הוא שכר מבריחים  חייו.  הייתה מטרת  זו  הרגיש שפעולה  הוא  הילדים, 

שהבריחו את הילדים לסלובקיה. ההברחה נעשתה בתיאום עם אבא. הוא 

דאג למבריחים סלובקים שחיכו לילדים בצדו השני של הגבול. הללו אספו 

את אחיי והביאו אותם אלינו, לניטרה. 

הדקות הראשונות של המפגש היו מרגשות. לא התראינו כשנתיים, ובזמן 

הזה גדלו כולם והשתנו. למרות השמחה שעורר המפגש, העיבו עליו שני 

נושאים. הראשון נגע לגורלה של סבתא מצד אבא, זו שלא זכרתי. )ראיתיה 

רק פעם אחת כשהייתי קטנה, בזמן שהיא וסבא הגיעו מהונגריה לביקור(. 

"איך יכולת לעזוב את סבתא ולהשאיר אותה לבד?" לחשתי שאלה באוזני 

"לא  בכתפיה.  משכה  היא  בביתה?"  שהייתם  הזה  הזמן  כל  "אחרי  פייגו, 

הייתה ברירה. היא מבוגרת מדי למסע הזה." הייתה התשובה שנתנה לי. 

תשובה כנה וישרה. 

מהמפגש  העדרה  אחותי.  לחנה'לה,  קשור  היה  לי  שהציק  השני  העניין 

המשמח בלט לעין וללב. כמה חודשים לפני שאחיי חזרו אלינו מהונגריה, 

אחת  בת  הייתה  זו  לדודה  לביתה.  לסעליש,  הדודות  אחת  אותה  לקחה 

ששמחה שחנה'לה בת השתים עשרה הגיעה לביתם. באקציות שהיו בין 
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סעליש.  יהודי  גם  ובהם  להשמדה  רבים  יהודים  נלקחו  לשבועות  פסח 

חנה'לה אחותי נלקחה עמם לאושוויץ ונספתה שם. בזמן המפגש לא היה 

ברור מה עלה בגורלה, אולם חסרונה נגע לכולנו. ה' יקום דמה!

השמחה הראשונית חלפה ונותרה דאגה בלתי נמנעת. הדירה הייתה קטנה 

וצפופה והכסף שהיה ברשותו של אבא - אזל. הבריחות שנאלצנו לברוח 

והמחבואים שבהם הסתתרנו, עלו הון תועפות, ואבא – גאה ועדין נפש, 

לא העז לספר לאיש על מצבנו הכספי. אף אחד לא העלה על דעתו שאין 

לנו כסף. הלא אבא היה רב עיר ובוודאי חסך סכום יפה... 

אחרי שבוע לא קל שעבר עלינו – משפחה גדולה, הגיע ליל שבת. האוכל 

במרפסת  לשבת  בחרנו  לנו.  לבשל  אפשרות  הייתה  לא  ולאימא  אזל 

אימא  עלינו.  השתלטה  עצב  ואווירת  בבטן  שצבט  מהרעב  ולהתעלם 

התקשתה לשאת את המצב ובכתה מחוסר אונים. הוי! כמה בכתה. אבא 

התרוצץ כל היום בניסיון להצילנו, אבל הכול היה יקר ועלה כסף רב – 

הבית השכור, החלב לתינוקות, הבירה שהלכתי לקנות עבור אימא ועוד. 

החיים הפכו יקרים, תרתי משמע.

הוא  משפחתו.  עם  אלינו  הגיע  אימא  של  כשאחיה  הורגשה  מה  הקלת 

ואבא לא התבייש לבקש ממנו תמיכה כספית. משפחה  היה אדם אמיד 

זו משפחה חשב, וכמו שאנו תמכנו בשעתו באח אחר והסתרנו את שני 

ילדיו כשהוריו ברחו להונגריה, כך נראה היה לאבא ברור שעכשיו הגיע 

תורו של אחיה של אימא לתמוך בנו. לכאורה הדברים החלו מסתדרים. 

לכאורה, אבל אבא הרגיש כל הזמן שאנחנו איננו חיים בבטחה. הוא החל 

לחפש עבורנו מחבוא.

בכל לילה יצא מהבית עם חברו כדי לתור את הסביבה. השכנים הסלובקים 

היו זרים גמורים ולא ידענו על מי אפשר לסמוך, לכן החליט אבא לחפש 

רק בחסות החשכה. הבניין שבו התגוררנו נבנה בצורת ח' והחצר הייתה 

בצד  למסתור  מתאים  גג  אבא  מצא  מדוקדקים  חיפושים  לאחר  בתווך. 

והיה  היות  עבורנו,  המחבוא  התאמת  על  הקשה  הדבר  הבניין.  של  אחר 

חשש שיראו אותו הולך ושב פעמים רבות. אבא בנה בחלל הגג מחיצת 

להיתלות  צריכים  היינו  למסתור  להיכנס  כדי  מוסווה.  פתח  והוסיף  עץ 

על הפתח ולקפוץ פנימה לתוך המחבוא. בכל לילה התקדמו אבא וחברו 

בבניית המסתור. הכל נעשה בשקט מוחלט ובאטיות רבה. התנהגותו של 

אבא הפליאה את אלו שהכירוהו. כשאבא הגיע מהונגריה, הוא השתדך 

עם משפחה דומיננטית מאוד. הוא היה עדין ונחבא אל הכלים, ואף אחד 

לשרוד חשפו  והצורך  מורכבת. המלחמה  עליו משימה  להטיל  לא חשב 

אדם  נעשה  אבא  אצלו.  דומיננטיות  היו  שלא  אופי  ותכונות  כישרונות 

החלטי, חזק ובעל תושייה. מרב ולמדן הפך ללוחם; הוא לחם על חיינו. 

וכמו שאבא צפה, העניינים הלכו והידרדרו. היה זה ב-29 באוגוסט 1944. 

הגרמנים שמעו על מרד מתוכנן נגדם שעמדו לבצע הפרטיזנים הסלובקים. 

רבים  איבדו  ההפתעה  גורם  למרות  אולם  במפתיע,  לתקוף  החליטו  הם 

מאנשיהם. המרד הסלובקי שיהודים רבים היו מעורבים בו, פגע בכבודם 

ובתגובה החליטו לחסל מיד את שארית הפליטה של יהודי סלובקיה. 

שוב היינו בסכנה קיומית.

בוותיקן הוכן מחבוא קטן מבעוד מועד. קומץ האנשים שהסתתר במחבוא, 

לרכס ההרים  ברחו  אונגר,  הרב  בני משפחת  רוב  ניצל ממוות. האחרים, 

בזובור והתחבאו בחוות של גויים. לנו לא היה מספיק כסף לברוח להרים, 
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אבל היה לנו מחבוא בעליית הגג. המסתור היה קטן ואבא החליט שאימא 

בצפיפות  לצדנו  לשהות  יוכלו  לא  חודשים,  שלושה  בני  רק  והתאומים, 

ובתנאים של מחסור באוויר. 

הוא בירר בעדינות בין השכנים אם יש מישהו שייאות להחביא את אימא 

ואת התינוקות ומצא שכן שהסכים לכך. "אחרי המלחמה נשלם לכם כסף 

רב," הבטיח אבא. "יש לנו קרובי משפחה באמריקה." הגוי שמע "אמריקה" 

תאוות  אך  בחייו,  כך  על  משלם  היה  נתפס  היה  אילו  להסתכן.  והסכים 

והמלחמה  מתקרבים  הרוסים  כי  כמונו,  ידע,  הוא  אותו.  סנוורה  הבצע 

תסתיים בקרוב. 

דאגה נוספת כרסמה בנפשם של הורינו – הדאגה לאטה'לה בת השנתיים. 

אימא  אבא.  טען  מדי,"  קטנה  היא  עמנו.  להתחבא  תוכל  לא  היא  "גם 

ילדה בת  הסכימה אתו. הם גיששו ומצאו סלובקית גרושה שהייתה לה 

גילה של אטה'לה שלנו. 

"קחי את הילדה שלנו לחודש-חודשיים ואחרי המלחמה נשלם לך," הבטיח 

אבא. היא הסכימה. לילה ירד על ביתנו. 

אני זוכרת את אטה'לה המתוקה יושבת על הכסא ואני נועלת לה נעליים. 

בזמן שהלבשתי אותה החלה אימא להסביר לאטה'לה הסברים מפורטים. 

"אטה'לה, את הולכת לחברה. תגורי אצלה תקופה קצרה ואסור לך לדבר 

בסדר?"  הדודה.  בקול  ולשמוע  טובה  ילדה  להיות  עלייך  באידיש.  שם 

אטה'לה הנהנה בראשה הקטן. האם הבינה לקראת מה היא הולכת? קשה 

זוכרת  לי להאמין. אימא שיננה אתה את שמה החדש, הגויי, שם שאיני 

עוד, וביקשה שוב ושוב שתהיה ילדה טובה.

כמה  רעות.  לי  בישר  ולבי  בעיניי  חן  מצאה  לא  היא  הגיעה.  הסלובקית 

בכיתי. הרגשתי כמעט כמו אימא של אטה'לה כיוון שבכל התקופה מאז 

שנולדה אטה'לה, היינו יחד, בלי שאר האחים, ופתאום עליי להיפרד ממנה 

מאטה'לה  להסתיר  רצו  אולי  בכו.  לא  ואימא  אבא  זמן.  לכמה  יודע  ומי 

את הכאב שחשו כשמסרו אותה לידי הגויה הסלובקית, ואולי היו טרודים 

בתכנון הפעילות שעוד חיכתה להם בהמשך הערב. אימא צררה את כל 

לתוך  נעלמו  הן  הזרה.  לאישה  אותם  ונתנה  אטה'לה  של  היפים  בגדיה 

החושך, ואני הרגשתי מחשך בתוכי.

היא הכניסה את התינוקות לעגלתם  הגיעה העת להיפרד מאימא.  עתה 

הגדולה והלכה לשכנים. בעת הפרידה בכתה אימא בלי סוף. האור בעיניה 

כבה והיא יצאה מהבית בכתפיים שמוטות ובהליכה אטית, כאילו היססה 

אם היא נוהגת נכון. אנחנו לא הרגשנו כמוה. אחרי הכול, הרגשנו שאימא 

נשארה קרובה אלינו. לא הבנו כנראה את גודל השעה. 

דוד ברוך
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עוד באותו הלילה עלינו למחבוא.

נטרלי.  אדם  לו  שנראה  השכנים  אחד  עם  מועד  מבעוד  קשר  יצר  אבא 

הוא לא חשד בו באהבת יהודים, אלא באהבת מזומנים, וזה הספיק, בלית 

ברירה. הם סיכמו ביניהם כי תמורת תשלום הולם, ידאג השכן לספק לנו 

אוכל, שתייה, עיתונים ודרישת שלום יומית מאימא. אבא סימן לנו לבוא 

בעקבותיו וכולנו צעדנו בדממה: פייגו ואנוכי – בנות שלוש עשרה, מוישי 

– בן עשר, מנחם – בן שמונה, גיטה'לה – בת שבע ושרה'לה – בת חמש. 

נוסף על כך, היו עמנו שני בני דודנו, מוישה'לה וחנה אלקה. תשע נפשות 

במחבוא דחוק שהתאים לכמה אנשים בלבד. 

קפצנו לתוך חלל הגג ונשכבנו בעיגול, רגלינו כלפי פנים וראשינו בחוץ. 

אבא נתן לנו הוראות מדויקות: "במשך היום עליכם לשכב בשקט. פשוט 

לשכב. אסור לדבר או לזוז כי השכנים מלמטה עלולים להרגיש בנו. בלילה 

הוא הסביר מתי  ציפה לתשובה.  לא  מותר ללחוש קצת. הבנתם?" אבא 

מילים.  להכביר  צורך  היה  לא  בבגרות.  שננהג  וקיווה  נשתה  ומתי  נאכל 

הבנו היטב את מצבנו. היינו ילדים-קשישים. 

הסיוט התחיל. שכבתי בשקט ומחשבותיי נדדו אל אימא ואל התינוקות 

שלנו ומהם אל אטה'לה שאהבתי כל כך. מה קורה אתה? האם טוב לה 

יכולתי לחשוב; לא  או שמא היא בוכה כל היום? על מציאות אחרת לא 

העליתי בדעתי אפשרות של הלשנה או של מסירה לידי הנאצים. 

בכל אותה העת היו אחיי צמודים אליי ונשימותיהם התמזגו עם נשימותיי. 

פעמים הרגשתי כי אין לי אוויר ופעמים אחרות עלתה במוחי המחשבה 

כי היה עדיף לעצום עיניים ולא לפקוח אותן. החיים הפכו לבלתי נסבלים 

ובכל זאת לא עלה בדעתי לעשות משהו לשינוי המצב. פייגו הייתה שונה 

ממני. מהר מאוד מאסה בשכיבה הפסיבית והחליטה לצאת החוצה יחד 

מה  ולבדוק  צח  אוויר  לשאוף  רצו  הן  אתנו.  שהתחבאה  דודתי  בת  עם 

קורה בסביבה. איני יודעת כיצד מצאו את דרכן למחבוא דומה לזה שבו 

הסתתרנו אנו. בדרך לא דרך חזרו אלינו לאחר זמן מה בעיניים נוצצות. 

פייגו החזיקה בידה חפיסת שוקולד – מתנת אישה ממשפחה משומדת 

שהיה לה מחבוא גדול עם יהודים. 

בחוץ  ודיווח לאבא על המצב  יום מצרכים מעטים  מדי  לנו  השכן הביא 

זמן מה  ימים החל להשתהות בביתו  ועל שלומה של אימא. לאחר כמה 

לפני שהגיע אלינו. "השכנים מריחים שקורה פה משהו," טען בלחש, "גם 

בעל המכולת חושד. כמויות האוכל שאני קונה והביקורים שלי בגג... אני 

חייב לשחד אותם." אבא נאלץ להעלות את שכרו. היינו נתונים לחסדיו. 

כך, בכל כמה ימים, עלו הדרישות הכספיות שהשכן דרש מאבא, ואבא לא 

ידע מה לעשות. 

לי  "אין  להמר.  אבא  החליט  נוספת,  העלאה  הגוי  כשביקש  אחד,  יום 

רזרבות. הכסף עומד להיגמר." הסביר אבא, והאיש הלך בלי לומר מילה. 

מה יהיה עכשיו? דאגנו. עברו יומיים שבהם לא קיבלנו מאומה, ואז חזר 

ובנו מפולניה.  יהודים. אב  "ראיתי בשדות שני  וסיפור מוזר בפיו.  האיש 

הם נראים נורא, כנראה שהם מסתובבים זמן רב. אני מרחם עליהם ורוצה 

להביאם למחבוא שלכם. אני יכול להביא אותם לבונקר?" מה באמת היו 

מניעיו? אולי חשב שלהם יש כסף או רכוש? 
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אבא הביט בנו. לא היה מקום לאדם נוסף במחבוא שלנו, אבל הרחמנות 

"תביא  לסרב.  לו  אפשרה  לא  אבא,  של  בדמו  טבועה  שהייתה  היהודית 

אותם, אנחנו נסתדר," החליט, והגוי הלך. הוא חזר בלילה והביא עמו שני 

אנשים. 

הגבר נראה כבן חמישים. איני יודעת אם היה זה גילו האמתי או שהצרות 

הזקינו אותו. בנו, נער בן גילי, לא נראה מאושר להיכנס למחבוא הצפוף. 

הם זחלו פנימה בשקט, לא הציגו את עצמם ולא סיפרו כלום על חייהם, 

רק נשכבו באפיסת כוחות ובאדישות לגורלם. המחבוא הפך לבלתי נסבל. 

שנותר  הדל  החמצן  על  להיאבק  נאלצו  והם  בו  שהו  אנשים  עשר  אחד 

בחלל הגג. אחד עשר אנשים שיודעים כי המוות אורב להם מעבר לפינה.

שמעו  "הגרמנים  רעות.  חדשות  "שלנו"  הגוי  לנו  סיפר  הבקרים  באחד 

בסכנה."  חיי  המחבוא.  את  להם  לגלות  ועליי  יהודים  פה  שמסתתרים 

החדשות  לו.  משלם  שהוא  התשלום  את  יגדיל  שאבא  וקיווה  הצטדק 

הדאיגו אותנו ואבא הרהר בדברים ולא הגיב. 

חלפו ימים אחדים ואיש הקשר שלנו חדל לספר לנו על אימא. "דפקתי 

בפעם  דיווח  ישנה,"  בדיוק  "אשתך  לאבא.  הסביר  לי,"  פתחו  ולא  בדלת 

אחרת. אבא לא האמין לו, אבל לא יכול היה לצאת לבדוק בעצמו. הייתה 

לאבא הרגשה רעה שמשהו קרה לאימא ולתינוקות המתוקים שלנו. גם 

אם לא אמר דבר, יכולנו להרגיש במתח המזדחל לחלל הגג. 

כי  הרגשתי  שלושה?  שבועיים?  כך.  שכבנו  בדיוק  זמן  כמה  יודעת  איני 

אנחנו שוכבים ומחכים למותנו. הוא יגיע בקרוב. זה היה ברור. ובכל זאת 

הייתה תקווה קלושה שהרוסים יגיעו אלינו לפני הגרמנים ונאחזנו בקרן 

בנו  שהעבירו  מהדהדות  פסיעות  כששמענו  נעלמה  התקווה  הזו.  האור 

צמרמורת. 

היו אלה הגרמנים.

בנו. צעקות  קולות דריכה של מגפיים רמסו את מעט השלווה שנותרה 

לנשום  יכולתי  שלא  כמעט  אוזנינו.  את  החרישו  כבדה  בגרמנית  רמות 

ולבי פעם בקצב מהיר והפר את השקט בתוכי. הקולות הלכו והתקרבו, 

כי  לי  ברור  המוות.  מקצב  ואחיד.  מהיר  במקצב  לרגע  מרגע  מתחזקים 

איש הקשר שלנו הלשין עלינו, אך הגרמנים, לכאורה, לא ידעו. "פה צריך 

הגגות  על  פה..." הם טיפסו  יהיו  הם  "ואולי  הכריזו בדרמטיות.  לחפש." 

כשהגיעו  בגג.  חלל  יש  אם  לבדוק  כדי  הרעפים  בין  כידונים  והכניסו 

מהכידון,"  תיפגעו  שלא  "תזוזו,  הגג.  לעומק  הכידון  חדר  שלנו  למחבוא 

התחנן אבא בלחש. הציידים שלנו הריחו דם. הם משכו חזרה את הכידון 

)המחובר לקת הרובה( והחלו לצעוק. "הם פה!" ומיד המשיכו בשאגות – 

"כולם לצאת או שאנחנו יורים בכם!" "א ראוס! החוצה!" אבא נראה מובס. 

"ילדים, עלינו לצאת," הורה לנו בעצב. הוא הזיז את קורות העץ וכולנו 

טיפסנו אל הגג.

אור יום שטף אותנו וסימא את עינינו לזמן קצר. מבעד לעיניים עצומות 

למחצה יכולתי לראות את השכן שלנו מזדנב מאחוריהם. הוא לא הביט 

לעברנו. אפילו לא לרגע.

ואז נחתו על גופנו בכעס מכות, נקמניות, מדויקות, בלא אבחנה בין קטן 

הברברית  ההתעללות  את  להפסיק  מהם  מישהו  החליט  למזלנו  לגדול. 

ולמיין אותנו. את אבא ואת הפולני המבוגר העמידו באמצע הגג ואותנו 
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הושיבו בשורה, גבנו פנה אליהם. "מי פה המבוגר?" )האחראי, בגרמנית( 

היהודי  גם  ענה.  לא  צעקו החיילים תוך שהם מכים בשני הגברים. אבא 

הפולני שתק. השתיקה גררה מכות רצח. שני המבוגרים נפלו. הצצתי על 

אבא מהצד. הוא קם ופניו היו מלאים בדם. הצעקות והמכות התחדשו. 

ישבנו מכווצים ודרוכים וכל מכה שאבא והפליט קיבלו, פצעה את נפשנו 

פצע נוסף. לא ידענו איך כל זה ייגמר ולפתע שמענו ירייה. הצצתי וראיתי 

כי הפולני נפל. דם רב נזל מפניו ושלולית אדומה נקוותה סביבו. הוא לא 

זז. אבא ניסה לקום. פניו – עיסת דם וכל תנועה שעשה הכאיבה לו. 

לא  אני  תברחו.  "ילדים  מרוסק.  בקול  אבא  לנו  לחש  שנוצרה  בהמולה 

הפעם  זו  הייתה  עכשיו."  שיברח  לברוח,  שרוצה  מי  אתכם.  להציל  יכול 

השנייה בחיינו ששמענו משפט כזה. הפעם היה זה אבא שהודה בחוסר 

בידה  מויש'לה  של  ידו  את  פייגו  נתנה  רגע  של  בהחלטה  שלו.  האונים 

ורצתה לברוח אתו. הגג היה מלא בגרמנים חמושים. היה לי ברור שהם 

יירו בפייגו ובמויש'לה. החזקתי בה חזק ולא נתתי לה לקפוץ. היא נשארה 

אתנו. הנער הפליט שאביו דימם למוות, בחר להסתלק. לא עצרתי בעדו. 

איני זוכרת שהקדשתי מחשבה להיעלמו. ראשי היה טרוד במשפחתי, ואני 

מקווה שהוא הצליח לשרוד. החיילים זירזו אותנו לקום ולרדת למטה אל 

החצר. באותה שעה לא ידענו מה מצפה לנו. נלקחנו במשאית מקרטעת 

אל מטה הגסטאפו. 

התמונה הראשונה הזכורה לי משם חדה וכואבת.

היא  למי  הזו?  הילדה  מי  "של  ובוכייה.  קטנה  ילדה  ובידיו  עומד  בחור 

שייכת?" הוא מתלונן בקול עייף. "אני מחזיק אותה יום שלם בידיים ואף 

אחד אינו מחפש אותה." פרצנו בבכי. הייתה זו אטה'לה, אחותנו הקטנה, 

אותה  לקחנו  הסלובקית.  של  בביתה  בבטחה  לשהות  אמורה  שהייתה 

נוספת.  הפתעה  לנו  חיכתה  הגדול  בחדר  הפנימי.  לחדר  ונכנסנו  מידיו 

אימא ישבה שם, עם הקטנים. שמחנו מאוד. אימא אתנו. שוב אנחנו ביחד. 

כל המשפחה. גם אחיה של אימא נתפס עם 

זה  היה  ֵסֶרד.  למחנה  נלקחנו  וכולנו  ילדיו 

בספטמבר 1944.

מחנה מוקף גדרות קיבל את פנינו, אנשים 

כבויים ואווירת פחד. קרן אור אחת הבליחה 

התרוצץ  האמיץ  וייסמנדל  הרב  במחנה. 

אינו  דבר  ששום  והאמין  למקום  ממקום 

סופי ויש סיכוי טוב להינצל. 

את  הצדיק  המחנה  של  הרע  שמעו 

במעשי  שבלט  מקום  זה  היה  השמועות. 

ההתעללות שלו. אני זוכרת היטב את אותו היום שבו אספו את כל הגברים 

ואמרו להם לרוץ. הגרמנים ספרו את הרצים וירו בגבו של כל יהודי עשירי. 

רעדתי  באבא?  יירו  האם  ולהביט.  לעמוד  הצטווינו  וכולנו  רץ  אבא  גם 

מפחד, ובכל פעם ששמעתי שכדור נורה, קפצתי ממקומי. רווח לי כשאבא 

ניצל ונותר חי לאחר המשחק הסדיסטי. לעת עתה נשאר בחיים.

לא ראינו אותו הרבה. הגרמנים ציוו על הגברים לעבוד בחוץ במשך שעות 

רבות. כשלא הייתה עבודה ממשית עבורם ציוו עליהם לזחול וללקק את 

המדרכות, וצחוקם הפרוע של החיילים הדהד ברחבי המחנה. איני יודעת 

מאיפה לקח אבא את הכוח לקום ולהמשיך לפעול למעננו. כיצד נותרה 

בו תקווה למרות ההשפלה שהושפל ולמרות הרעב והמחסור בשינה שהיו 

הרב וייסמנדל חתנו של 

הרב אונגר ואחד מפעילי 

ההצלה הבולטים
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מנת חלקו – לא היו לנו מיטות ולא היה אוכל ואבא התרוצץ בין מביני 

דבר וניסה לכתוב לשלטונות. ההתרוצצות הזו בין פקידים וחיילים דמתה 

בעיניי להתרוצצות של עכברים במבוך שאין לו פתח מילוט. אנחנו היינו 

העכברים כמובן. תחושתי הקשה גרמה לכך שעד היום אני מתקשה לפגוע 

ביצור חי שחודר אל ביתי. אין זה משנה אם מדובר בעכבר שדה או בזבוב 

היצורים  רואה את  היהודים, כשאני  אותנו,  במוחי  אני מדמיינת  טורדני. 

הללו, חסה אני על האומללים שאינם רוצים להזיק – רק לחיות, ואם אני 

יכולה לגרשם החוצה, אני משחררת אותם בעדינות לחופש שמחכה להם 

בחוץ.

בתוך כל ההמולה והבלגן שהיו במחנה בלט במיוחד חוסר השמירה על 

צמותיי  את  לגזוז  והחליטה  מהכינים  חששה  אימא  במקום.  ההיגיינה 

החדשה;  בתספורת  שמחתי  ולכן  שלי,  הצמות  את  שנאתי  הארוכות. 

לשמוח  הצלחתי  איך  מבינה  איני  בשובבות.  להם  שקיפצו  בתלתלים 

באותם ימים נוראים. כנראה שילדים מצליחים לשמוח גם כשהרוע מרקד 

סביבם במחול שדים. 

יום אחד הגיעה אלינו שמועה טובה. "הרב וייסמנדל פעל לשחרורם של 

כמאה אנשים. גם אתם נמנים עם אותם אנשים שזכו. עליכם לחכות לו 

כמה  מהמחנה  לצאת  הצליח  הרב  שמחנו.  כמה  המחנה."  בשער  הלילה 

האם השחרור  רבים.  אנשים  להציל  ופעל  לבשורת השחרור  קודם  ימים 

המיוחל מתקרב? כל הלילה חיכינו בשער המחנה. חיכינו וחיכינו – לשווא. 

משהו השתבש ואיש לא הגיע לקחת אותנו. התקווה הקלושה נמוגה עם 

קרני האור הראשונות של הבוקר. אבא ואימא היו מדוכדכים ואפילו לא 

ניסו להסתיר זאת מאתנו.

***

ברור  היה  לכיוון הרכבת  כשניתנה הפקודה, בסמוך לחג הסוכות, ללכת 

כי הנה, אנחנו הולכים בדרך כל יהודי אירופה – אל רכבת שתוביל אותנו 

למקום נורא. יצאנו בהליכה שקטה ומהירה לעבר קרונות הבקר שחיכו 

לנו בתחנה. התאומים שכבו בעגלה, נהנים מהטיול. הם היו היחידים שלא 

הבינו דבר. משום מה הרשו החיילים לאימא להעלות את העגלה הגדולה 

אל הקרון שהלך והתמלא, הלך ונדחס. אני זוכרת כי הקרונות היו גבוהים 

והכבש שהוצמד אל פתח הקרון היה קצר מדי. אנשים חלשים או שמנים 

לא יכלו לעלות לקרון ואחרים נאלצו לדחוף אותם פנימה. 

)אחיה  חיים-יוְסל  ֶפעֶטער  של  היפה  אשתו  ֶנעני,  חנה'לה  של  המראה 

הבכור של אמי(, בשעה שעלתה לקרון, אינו מש מזיכרוני. היא לא הייתה 

לטפס  לה  עזרו  ואנשים  הסתבכה  לקרון  לעלות  וכשניסתה  רזה,  אישה 

מפנקים.  נוחות  בחיי  הורגלה  חייה  כל  האומללה.  חנה'לה  דודה  אליו. 

כמונו, הגיעה לניטרה עם בנותיה וכשניסתה להסתתר בבית גויה מקומית 

נדחתה בטריקת דלת. "אימא," פנו אליה בנותיה, "הכובע שלראשך אינו 

מתאים למצב. אנחנו במנוסה." כובעיה היפים של דודתי היו חלק בלתי 

נפרד מעולמה והיא סירבה בתוקף להסירו. "אין מישהו בעולם שיכריח 

אותי להוריד את הכובע!" ענתה לבנות. "אין מישהו כזה." ועכשיו, נדחסה 

אתנו בקרון בקר, בין שמונים איש ויותר, בתנאים שהתקשתה להאמין כי 

הם קיימים ועדיין לא היה זה אפס קצהו של הסבל שחיכה לכולנו. 

הקרון  רצפת  על  שכבה  ואימא  כתף,  אל  כתף  נוראית,  בצפיפות  עמדנו 

ועיניה ריקות. פה ושם זעקה בקול ולפעמים בכתה עד שכוחה נגמר ופעם 

שכבו  הזמן  אותו  כל  פיה.  אל  שהכניסה  האוכל  מעט  את  הקיאה  אחת 
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התינוקות שלנו בעגלתם הגדולה. אני מניחה שהם בכו הרבה. המסע היה 

קשה, הרעב הציק, הצמא איים להטריף את דעתנו ולכול הצטרף הבכי 

צחנת  נסבל.  לבלתי  הפך  הקרון  אוויר  בכול.  שמאסו  אנשים  של  הנורא 

ואנו כבר  לנו לצורך עשיית הצרכים התערבבה בריח פחד,  הדלי שניתן 

שכחנו מהו אוויר טוב, סתם אוויר שנושמים בלי לייחס לו חשיבות כלשהי. 

גלגלי הרכבת שקשקו בקול צורם כל הדרך ועמעמו חלק מקולות הבכי. 

בכל פעם שנשמעה שריקת הקטר, ידענו שאנו עומדים לעצור. האם הגיע 

המסע אל קיצו? זאת לא ידענו. אך הספק לא נמשך זמן רב, דלתות הקרון 

נסגרו והנסיעה המתישה נמשכה.

כיוון  את  ובדקו  המסורג  הקטן  החלון  ליד  גברים  כמה  עמדו  הדרך  כל 

הנסיעה. כשניסינו להתקרב לחלון כדי לנשום מעט אוויר צח, הדף אותנו 

ברגע שהבינו הצופים שהרכבת מתקרבת לפולין  אבא בעדינות לאחור. 

עלה השם "אושוויץ" בפי כולם ורוח נכאים ירדה על הקרון. דומה כאילו 

בקרון  שהיו  הצעירים  עם  התלחש  הוא  סביבו.  במתרחש  חש  אינו  אבי 

בשלב  בריחה.  דרך  אחר  בחיפוש  מוחו  את  וייגע  נתפסת  בלתי  בשלווה 

"ומה  ולברוח.  בדופן הקרון  חור  לבקע  כדי  סכין  או  חיפש מסור  מסוים 

לא  אבא  פה?"  אותם  תשאיר  "האם  הצעירים.  תהו  ילדיך?"  עם  תעשה 

העלה בדעתו אפשרות כזו. בין הצעירים היו אחדים שהתנדבו לקפוץ יחד 

עמנו, הילדים. הם ישבו והסתודדו בפנים רציניים, מתעלמים מהמראות 

בקרונות  אנשים  כמה  לפועל.  יצאה  לא  שהתכנית  אלא  סביבם,  הקשים 

אחרים הצליחו לקפוץ מהרכבת ולברוח. הרב וייסמנדל היה אחד מהם. 

אנחנו נשארנו ברכבת עד לסיום המסע.

"יהודים לא להתייאש. אנחנו צריכים להאמין," ביקש אבא עם רדת הליל. 

"הבה נתפלל תפילת ערבית של חג." לפי החישובים היה זה יומו הראשון 

של חג הסוכות והגברים נענו לקריאתו של אבא. הם ארגנו מניין בקצה 

והמתפללים  בחלל  שנישא  מרשים  בקול  להתפלל  התחיל  ואבא  הקרון 

הדרך  כל  הגזרה.  מרוע  אותם  שיציל  עולם  לבורא  בתחינה  וצעקו  בכו 

סבלתי מאי-נוחות וממראות לא פשוטים שנגלו לעיניי, אך דומה כי עדיין 

בה  שימשו  ותקווה  שייאוש  הזו  התפילה  המצב.  חומרת  את  הבנתי  לא 

בערבוביה, המחישה לי יותר מכל את עצמת הסכנה; את עומק המעמד 

הזו  התפילה  קולות  בוראם.  עם  מאמינים  אנשים  של  בהתייחדות  שיש 

עודם מהדהדים בי.

אותה  שאפפה  מהאדישות  ניעורה  ואימא  קיצה  אל  קרבה  הנסיעה 

נוספים  בגדים  מצרורותינו  הוציאה  היא  המסע.  לסיום  שקדמו  בשעות 

כולם. מעל לבגדיי, עטפה אותי אימא במעיל הבז'  והחלה מלבישה את 

שלי והכניסה לתוך אחד הכיסים גבישי סוכר וֵפרות יבשים. אחר מלמלה 

באוזנינו בקול שקט ומאופק. "תנסו להישאר בחיים. שלא יהיה לכם קר 

ושיהיה לכם מה לאכול." האם ראיתי ניצוץ קלוש של תקווה בעיניה?

בנותיו - רוחי וליבודוד חיים- יוסל
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עצירה  על  בישרה  צורמנית  שריקה  נדרכנו.  ואנו  האטו  הרכבת  גלגלי 

ופחד שקט עמד באוויר. איני יודעת כמה זמן חלף כך – בעיניי היה זה 

נצח. לפתע נפתחו הדלתות בחריקה ולילה אפל וקר נגלה לעינינו. בתוך 

"ַא ראּוס! החוצה!" והקרון  החשכה עמדו חיילים נאצים שהחלו לשאוג. 

נותר  שלא  ואלה  בדרך  שגוועו  האנשים  מאותם  חוץ  לחיים,  ניעור  כולו 

אחזתי  בקרבי.  הלם  ולבי  אחת  בדבוקה  החוצה  נדחפנו  כוח.  עוד  בהם 

יהודים-פולנים  סדרנים  בהצלחה.  למטה  וקפצתי  אמי  בידה של  בחזקה 

עלו לקרון בדממה, בלי להביט בנו. הם גררו החוצה בידיים מיומנות את 

אלה שתש כוחם וזרקו החוצה גופות, כאילו היו בובות סמרטוטים. 

בטרם הספקנו לשאוף את האוויר הקר והנקי מחוץ לרכבת, החלו ניתכות 

על ראשינו פקודות בגרמנית צווחנית. "גברים, נשים, קשישים. להסתדר 

לנוע  החלו  כולם  מדי.  מהר  מהר.  נעשה  הכול  שנל!"  שנל!  בחמישיות! 

ואימא  להתקדם  התחלנו  אנו  גם  מקומם.  את  למצוא  מנסים  בבלבול, 

ניסתה לפלס דרך לעגלה הגדולה, אלא שאחד הקאפו'ס מיהר אליה והניא 

אותה מכך. "תשאירי פה את העגלה. התינוקות ייסעו במשאית!" 

אימא צייתה בדממה, הרפתה מהעגלה והתקדמה אתנו, בעוד התאומים 

נשארים מאחור. תוך כמה דקות הפכנו לכמה גושי אדם נרעדים, בקבוצות 

של חמישיות. בשלב מסוים דחף אותנו אבא קדימה, בין נשים צעירות, 

לי  והוקל  בעיניי  אימא  את  חיפשתי  מבוהלת,  הגברים.  לשורות  ומיהר 

וגיטה'לה  המתוקה  אטה'לה  את  בידיה  החזיקה  היא  אותה.  כשראיתי 

בתאומים  התרכזו  מחשבותיי  כל  הארוכה.  לשמלתה  נצמדו  ושורה'לה 

אולי  בוכים?  אינם  החמודים שלנו ששכבו הרחק מאתנו בעגלתם. האם 

קר להם? לאן ייקחו אותם? המחשבות התרוצצו בראשי ולא הבנתי כיצד 

מצליחה אימא לעמוד כך, עוטה מסַכת שוויון נפש על פניה. אני בטוחה 

כי לבה נקרע מדאגה לגורלם של התינוקות הקטנים שלה. 

יפה  צעירה,  "את  באידיש.  לה  לומר  ומיהר  אליה  ניגש  הקאפו'ס  אחד 

ותלכי עם הצעירות." אישה  ובריאה. תתני את הילדה לאחת הקשישות 

מבוגרת שעמדה בסמוך לאימא שמעה את דבריו ולקחה בלא דברים את 

הקטנה אליה. כמדומני שאימא הסבירה לה במשפט או שניים איך לטפל 

באטה'לה ואחר כך החלה לצעוד לכיווננו, אלא שאטה'לה סירבה בתוקף 

אימא  לאימא.  וקראה  מר  בבכי  פרצה  היא  הזרה.  האישה  עם  להישאר 

התלבטה לאלפית השנייה. ההחלטה נפלה. אימא חזרה אל בתה הקטנה 

בידיעה שחתמה את גזר דינה שלה למוות, והיא כבת ארבעים, צעירה מדי 

– ואנחנו הבטנו במחזה בעיניים קרועות ונותרנו לבדנו. רק שתינו.

לא נאמרו דברי פרדה, על אף שהיה ברור לכולנו שכנראה הגענו לסוף 

עם  השלמה  ושתיקת  בינינו  תלויות  היו  נאמרו  שלא  המילים  הדרך. 

המציאות צרחה מתוך גרוננו. 

ברגע שהתחלנו לנוע קדימה בצעדים כושלים, זינק אבא מתוך השורה שלו 

והסתכן בירייה. עיניו נדדו במהירות על פני הנשים הצעירות עד שמבטו 

נח עלינו, והוא פלט משפט מהיר. "כשישאלו אתכן לגילכן תגידו שאתן 

בנות שמונה עשרה. אתן שומעות? שמונה עשרה." הבטנו בו מופתעות. 

בנות שמונה עשרה? חשבנו. בקושי נראינו בנות ארבע עשרה. היינו רזות 

נוכל לשקר כך? אבא המשיך לדבר תוך כדי צעידה. "בנות,  לגילנו. איך 

בחיים!".  להישאר  העיקר  שומעות.  אתן  בחיים!  ותישארו  טרף  תאכלו 

הנהנו בראשנו בלי לחשוב על משמעות הבקשה המוזרה של אבא, מקוות 
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שנתראה אתו מאוחר יותר. דבריו, אותם דברים שלא הבנו, הדהדו בתוכי 

זמן רב אחר כך. העיקר להישאר בחיים. זה העיקר.

אבא, צעיר ונמרץ, נכנס לשורות הגברים ולא ראיתי אותו עוד. גם אימא 

נעלמה מעיניי, ואני לא יכולתי לתפוס כיצד קרה לי הדבר. איך אני, שלא 

רציתי להיפרד מהוריי בשום אופן, נותרתי בלי שניהם? בהלה תקפה אותי. 

אני רוצה אותם. את אבא ואת אימא. אני לא יכולה להישאר כך, בלעדיהם. 

איני מסוגלת! עד היום, כשאני מעלה בזיכרוני את אותן דקות אחרונות 

שלנו על הרמפה, איני מבינה איך לא רצתי אחריהם.

של  שדעתם  פעם  בכל  נשמר.  שהסדר  ובדקו  בינינו  עברו  הקאפו'ס 

למישהו.  יעזרו  שאולי  מילה-שתיים  הקאפו'ס  "זרקו"  הוסחה,  הגרמנים 

אמנם שיקרו לאימא בעניין התינוקות שלנו, אך איני דנה אותם לחובה. 

מילותיהם  למולי  עומדות  עדיין  לחיות.  רצו  הם  לעשות?  יכלו  מה  וכי 

הבודדות שנלחשו בזהירות באידיש. "תלכו בין הצעירים," יעצו לכל מי 

שרצה לשמוע, "רק בין הצעירים." 

עמדנו מול אושוויץ 2 המכּונה בירקנאו, לכמה רגעי חסד אחרונים, כבני 

אדם. איני חושבת כי יש מישהו שיכול לתת תיאור נכון ומדויק על רגע 

המפגש עם המחנה. הסכנה שבה היינו והמהירות שהתרחשו הדברים לא 

נתנו לנו זמן ויכולת לקלוט הכול. שטח ענק ניצב מולנו, מוקף גדרות תיל, 

מגדלי שמירה מאוישים וזרקורים שקרעו בקרניהם את החושך הסמיך. 

באמצעו של המחנה היה מרחב פתוח, וסביבו היה שטח שנראה כמחנה 

גדול וריק. צריפים, צריפים. מדי פעם, כשאימצתי עיניי, יכולתי להבחין 

למראה  בי  עברה  צמרמורת  שפופה.  בקומה  לדרכה  ממהרת  בצללית 

זהו  ואולי  רוחות?  בין הבלוקים בדממה. האם אלו  הצלליות שהתרוצצו 

בית הקברות שמחכה לנו? 

ארובה גבוהה פלטה עשן סמיך שהיתמר לגובה רב. צבעו האדמדם, נדָמה 

לי כדם וריחו היה דוחה ומוזר. פחד הזדחל לתוכי. משהו נורא קורה כאן. 

הזה  הגבוה  מהמגדל  לקפוץ  לנו  יגידו  אולי  שיערתי,  אולי,  נורא.  משהו 

צדיקים  סיפורי  והרי קראתי  ייתכן?  זה  יישרף? האם  פנימה  ומי שייפול 

ידעתי  לי מהספרים.  וגן עדן היו מוכרים  גיהינום  ומושגים כמו  בילדותי 

כי בגיהינום בוערת אש תמיד. כנראה זהו השער לגיהינום – כן, זה שער 

הגיהינום, לא היה לי ספק בכך.

עד  נשים  נחשול  בתוך  נדחפתי  בפתח.  עברנו  וכיצד  מתי  זוכרת  איני 

ראש  ומעליהם  יפים  מדים  לבנות,  כפפות  מול  עומדת  עצמי  שמצאתי 

גרמני שעיניו הביטו בי בריחוק קר. האם היה זה מנגלה או מישהו אחר? 

נדמה לי כי היה זה מנגלה בכבודו ובעצמו. נצמדתי לפייגו. "בנות כמה?" 

התיז בשפתיים קפוצות. 

"ָאְחֶצן, שמונה עשרה!" צעקנו בו זמנית וניסינו להזדקף. הוא גיחך לעצמו 

בהנאה, אך עיניו נותרו קפואות. הוא לא מאמין לנו, הבנתי באימה. האם 

יעניש אותנו על השקר הגס? שנייה ארוכה חלפה ואצבעו חתכה גורלנו 

לקבוצת הצעירות. קיימנו את ציוויו הראשון של אבא ולא ידענו שקיבלנו 

את חיינו במתנה.

כהתגלמות  לעד  שנצרב  המחנה  מול  שעמדתי  ארוכים  רגעים  באותם 

למעין  הפכתי  בתוכי.  מת  משהו  סוריאליסטית.  באווירה  הייתי  הֶרשע, 

רובוט-אדם.
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וריחפתי מעל הזוועות. אמנם  גופי  גבולות  יצאתי מתוך  לי כאילו  נדָמה 

יצא  וכך  הסיוט.  מעל  לעוף  להתנתק,  בחרה  שנפשי  אלא  שם,  הייתי 

ולא הצלחתי להבין את שורש המקום  שהתבוננתי על הכול בהשתאות, 

המוזר הזה.

בירקנאו חיכתה לנו קודרת ודוממת. דבקנו זו בזו, מכווצות על עומדנו, 

מנסות לשאוב כוח אחת מהשנייה. שתקנו, אולם היו אחרות שהתייפחו 

והיו שצווחו בהיסטריה. "ְשֶנל! מהר!" שאגו עלינו החיילים וכיוונו אותנו 

לעבר מבנה גדול. כנראה שהרגליים נשאו אותנו פנימה לתוך אולם גדול. 

שנקרעו  חלונות  וקודר.  אפור  הכול  תקרה.  קירות,  רצפה,  זוכרת  אני 

ואת משב הרוח הקר.  בקירות העירומים הכניסו פנימה את אופל הליל 

פקודה  לעברנו  ננבחה  הזה  המקום  פשר  מה  לתהות  הספקתי  בטרם 

זה  לא,  הבגדים?  כל  את  ממש  להוריד  להתפשט?  "להתפשט!"  חדשה. 

בלתי אפשרי. היינו בנות של רב. מעולם לא הסתובבנו ברגליים יחפות. 

והחיילים  ומכרות?  שכנות  מול  חברותינו?  מול  כך  להתפשט  נוכל  איך 

שאנחנו  בזמן  פה  יישארו  הם  גם  בשטח,  שמסתובבים  האלה  הצעירים 

מצייתות לפקודה? 

דממת מוות ירדה על החדר הצפוף. בנות ראשונות החלו לפשוט בגדים 

יכולתי.  לא  באחרות.  הבטתי  לא  בעקבותיהן.  התפשטו  וכולן  באטיות 

מהבגדים  נפרדת  בעודי  כמוה.  ידעתי  שלא  בכלימה  מבפנים  בערתי 

שלעורי, נפרדתי מחיי הקודמים. הם לא התאימו למקום הנורא הזה. הם 

לא התאימו כלל. 

הצעירות  הנשים  נהר  בעקבות  רצות  ואנחנו  שאגות  שוב  מהר!"  "לרוץ! 

במסדרון ארוך ונעצרות בחדר הבא. קבוצת גברים חיכתה לנו ומכשירי 

גילוח בידיהם. פניהם היו חתומות, ולפחות אוכל לומר כי עשו מלאכתם 

בדומיה ובזריזות. הם לא הביטו לתוך עינינו והייתה בכך הקלת מה. הם 

עבדו בתנועות קצרות, ממהרים כדי לעמוד בקצב שהוכתב להם מראש. 

התלתלים  שלי,  התלתלים  את  ראיתי  קורה,  מה  להבין  הספקתי  בטרם 

היפים שלי שרק לפני שבוע שמחתי בהם, צונחים לרצפה. גם הם אינם, 

נבהלתי. מה נשאר לי מעצמי? מה נשאר? באבחת סכין, נעלמה לה זהותי 

הַספרים לא הסתפקו בראשים שלנו. לאחר  זו עם התלתלים.  שאהבתי. 

חשופות  גולגולות  מדממים,  גופים  בחדר  נותרו  עבודתם  את  שסיימו 

ונשמות פצועות. 

ריצה עד החדר הבא. ראשי מקלחות שהיו קבועים בתקרה החלו  ושוב 

את  הקפיא  החשוף  בבשרי  המים  מגע  קרים.  מים  זרזיף  עלינו  להמטיר 

דמי ורציתי רק לברוח. מה עוד מצפה לנו? מה עוד נעבור במבנה הגדול 

והאפרורי הזה? רעדתי וגופי נטף מים. 

התחנה הבאה הפתיעה. ענן של אבקה מוזרה כיסה אותנו, צרב בעינינו, 

חרך את השריטות בבשרנו וגופנו בער מכאב. לא ידענו אז שמדובר בחיטוי 

בדי.די.טי. ודי נבהלנו מהחומר המוזר הזה, אלא שאפילו זמן לתהיות לא 

בגד!"  לבחור  יש  מהר!  "שנל!  אחר.  בחדר  עצמנו  מצאנו  וכבר  לנו  ניתן 

הדהדו הצרחות בין הקירות. בגד? אבל לא התנגבתי! מהר! מהר! איך אקח 

היה  הכל  הראשון.  בחדר  מאחור,  נותרו  הם  הרי  הבנתי,  לא  בגדיי?  את 

מבלבל כל כך. הסתכלתי על האחרות. הן חטפו סמרטוטים מתוך ערמה 

ניגשתי לכיוון הבגדים בהיסוס ושליתי בקצות אצבעותיי משהו  ענקית. 

שלא  מישהי  של  וארוכה  שחורה  שמלה  זו  הייתה  הערמה.  מתוך  שחור 

הכרתי. לא חשבתי על כך שאני לובשת בגד של נערה אחרת שאולי כבר 
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העובדה שלא  אוטומאטיות.  בתנועות  את השמלה  לבשתי  בחיים.  אינה 

ניתנו לנו חלקי לבוש נוספים הייתה מוזרה, אבל לא שאלתי כלום. פחדתי 

הסתובבו  רבות  בנות  לקרסוליי.  עד  שהגיעה  בשמלה  שמחתי  לשאול. 

בשמלה שלא כיסתה אף את ברכיהן. לבסוף קיבלנו נעליים. ליתר דיוק, 

היו אלה קבקבי עץ בהירים ונוקשים שרגליי שייטו בתוכם בחוסר נוחות, 

נטולות גרביים וקפואות. 

כשהייתי לבושה, התפניתי להרים עיניי ולהביט סביבי. החדר היה מלא 

נראות  הן  נבהלתי.  אלה?  הקרחות  כל  מי  בעיניהן.  שכן  שבלבול  בבנות 

קפאו  מחשבותיי  כמותן.  בדיוק  נראית  שאני  כך  על  חשבתי  לא  נורא. 

בתוכי. איפה פייגו? איפה בנות דודותיי שאתן נכנסנו? בהלה השתלטה 

כולן קראו בשמות אחיותיהן, חברותיהן.  ואז שמעתי צעקות.  מוחי,  על 

וכאלה  מוכרים  שמות  אוזניי.  ליד  צללו  ראשי.  מעל  ריחפו  שמות  כולן. 

שאינם מוכרים. לא הקשבתי. התחלתי גם אני לצעוק, בקול דק. "פייגו, 

במהירות.  פעם  ולבי  וגעש  רעש  כולו  החדר  אתן?"  איפה  מירי...  רוחי, 

לאט לאט התחילו תזוזות בחדר. בנות זיהו אחת את השנייה לפי הקול. 

עוד קצת וכבר עמדנו ביחד: פייגו, רוחי אונגר, פייגע הלברשטאם, מירי 

חברתנו מהעיר ואני. 

התקשינו להביט זו בזו. היינו זרות. רק כשנצמדתי לפייגו וחשתי את גופה 

הוקל לי במעט. כמה טוב שנשארנו ביחד. כמה טוב. הסתדרנו בחמישייה 

והתכוננו ליציאה. 

כל אותה שעה הסתובבו בחדר בנות ותיקות מקומנדו קנדה. )הקומנדו 

האחראי על מיון חפצי יוצאי הטרנספורטים(. הן חיפשו בעיניהן אוצרות 

שאולי נשמטו במהומה. אחת מהן הייתה מניה לנגר, מברדיוב. היא הביטה 

בנו וזיהתה אותנו. "אתן הגעתן הנה? שאלה בתמיהה, "הייתן צריכות לזרוק 

עצמכן לנהר! המקום הזה נורא, ממש נורא!" נימת רוגז התגנבה לקולה, 

ואולי גם אכזבה על התמימות הזו, שלנו. בטרם הספקנו להגיב, נעלמה 

בין הבנות. התקדמנו החוצה ולפתע שמענו שקוראים בשמותינו בלחש 

וראינו חבילה מתעופפת לכיוון שלנו. הייתה זו מניה שקראה לנו וזרקה 

את החבילה לעברנו. מה בתוכה? תהינו. כשהצצנו פנימה ראינו אוצרות. 

מטפחות ראש ולבנים. רצינו להודות לה על המתנה, אלא שהיא נעלמה 

הקור המקפיא. המתנה שקיבלנו  אל  החוצה  יצאנו  ואנו  החדרים  באחד 

והעובדה שחשבו עלינו חיממו אותנו והגנו עלינו מהקור הנורא. 

על  חשבתי  שנים  מניה.  של  הזו  המחווה  את  נצרתי  רבות  שנים  במשך 

שהחל  סבל  רב,  סבל  שחוותה  מישהי  של  הנועזות  על  שלה,  ההקרבה 

על  לה  ולהודות  בה  לפגוש  רציתי  לגיהינום.  הגיעה  שבה   1942 בשנת 

זאת  שעשתה  כך  ועל  ומהנשיות  מהאנושיות  קטן  חלק  לנו  שהחזירה 

למרות שיכלה לשלם בחייה בגללנו. באחת הפעמים שביקרתי את רוחי, 

בת דודתי, בארה"ב, סיפרה לי רוחי בשמחה. "את יודעת, מניה לנגר נשואה 

הבנתי  מולה  כשישבתי  אך  לבקרה,  באתי  בפלורידה."  כאן,  ומתגוררת 

שרצתה  לזיכרונות  בזמן,  אחורה  אותה  החזיר  שלי  שהביקור  שטעיתי, 

לא  כך  כל  באושוויץ  שחווינו  המציאות  אותה.  להבין  יכולתי  למחוק. 

הגיונית שלפעמים אני שואלת את עצמי – האם זה באמת היה? הייתי שם? 

זה לא יאומן! מניה עברה שנתיים וחצי קשות באושוויץ וכנראה שהעדיפה 

להתנתק לחלוטין מכל דבר שהזכיר את הפלנטה הנוראה הזו, ופתאום אני 

צצה מהעבר, יושבת מולה ומתארת את תחושתי באשר למחווה שלה... 

נפרדתי ממנה בתודה ומה יכולתי לומר? שוב לא ראיתי אותה. 
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הלילה המעובה בלע את שאון ריצתנו הנפחדת. רצנו עד שהגענו לצריף 

ארוך עשוי עץ. רצפה חשופה קידמה את פנינו, מוארת קלושות מהילתם 

העמומה של הזרקורים. "לישון!" הגיע ציווי קצר. "לשכב לישון!" מבטי 

נדד על פני הצריף. 

היכן המיטות? המצעים? בעוד אני מחפשת סימן כלשהו לריהוט, החלו 

הבנות סביבי לתפוס לעצמן מקום על הרצפה הקרה. כולן שכבו לאורך 

לי  שכבתי  להצטנף.  היכן  לי  מצאתי  ובקושי  התמהמהתי  ואני  ולרוחב, 

הארוכה  בשמיכתי-שמלתי  מתכרבלת  עצמי,  בתוך  מתכנסת  בשקט, 

וראשי ריק. 

ומתוכו בקע  וחושך סמיך עטף אותי,  גופי  קור חודר עצמות סמרר את 

לוֹקוָֹבה שלנו. "לקום! לקום!" פקחתי עיניים  לפתע קולה הצווחני של הבְּ

עייפות והבחנתי בה, עומדת מעל תנור האבן הקר שמעולם לא הפעילו 

אותו )במקור נועדו המבנים לשמש אורוות מחוממות(. בידה נשאה אלה 

מהר,  קמתי  אליה.  קרובות  שהיו  בבנות  חובטת  בפראות,  שנעה  קצרה 

פוחדת להיענש. הבלוקובה ירתה צרורות של משפטים קצרים בני הברה 

אחת או שתיים. יצאנו החוצה במצוותה. 

ל! מסדר בוקר!" הכריזו בקול. מסדר בוקר – בלילה? הבלוקובה  "ֶצל ָאפֶּ

ועוזרותיה ניסו לסדר אותנו, רצו שנעמוד זקופות קומה ובטורים ישרים 

עדיף  היכן  מבועתת.  עמדי  על  הצטנפתי  אבחנה.  בלא  והכו  צווחו  והן 

לעמוד? בהתחלה או בסוף? בצד או באמצע? היכן יש לי סיכוי גדול יותר 

והרעידה  נשבה  חורף  תחילת  של  רוח  מכות?  לחטוף  ולא  להתבלט  לא 

את גופי. רציתי לחבק עצמי כדי להתחמם, אך אסור היה לזוז. רק לעמוד 

כבולי עץ ולחכות שהספירה תיגמר. בטני קרקרה במחאה. כבר כמה ימים 

חלפו עלינו כמעט בלי אוכל והֵפרות היבשים והסוכר שאימא תחבה לכיס 

מעילי – מי יודע היכן הם. עמדתי חלשה ועייפה וראיתי איך עולים ערפילי 

הבוקר הנוגים ועוטפים את המחנה באור חיוור. אחר כך נעלמו הערפילים 

והצריפים נגלו לעינינו במלוא כיעורם וקדרותם. כמה ייחלתי לקרן שמש 

היא  גם  שמש.  הייתה  לא  שלי  באושוויץ  אבל  שתשמח,  שתחמם,  אחת, 

הסתירה פניה. 

ומריר.  דלוח  שחור,  נוזל  היה  שניות,  לכמה  לבסוף,  אותי  שחימם  מה 

היה זה בסוף המסדר כששתי בנות הביאו סיר גדול ומהביל, סיר "קפה". 

כשלגמתי את המים הבוציים חלחל המשקה פנימה לגרוני וחימם את גופי. 

כמה רציתי להחזיק בידיי ספל נוסף, להתחמם קצת. הטעם לא עניין אותי 

כלל. גם בימים הבאים חיכיתי לו בציפייה. הוא היה עבורי "משקה ֵאלים", 

לא פחות. 

היום הראשון עבר ואנחנו ניסינו ללמוד על החיים החדשים שנכפו עלינו. 

כל החוקים המוזרים, הפקודות והרוע שנגלו לעינינו היו בלתי נתפסים. 

גם האוכל שקיבלנו היה מפתיע לרעה. הלחם היה גוש דחוס בצבע אפור 

וריחו לא הזכיר לחם או מאכל אחר שהכרתי. לא יכולתי לנגוס בו ואפילו 

איני  ממני?  נלקח  האם  למישהי,  אותו  נתתי  האם  נגעלתי.  בו  להחזיק 

זוכרת, רק את העובדה שלא אכלתי באותו היום דבר לא אוכל לשכוח.

בצהרים הגיע סיר ענק של מרק. בתחילה שמחתי. מרק? חשבתי וכבר עלו 

בי ריחות המרק של אימא. קיבלנו קערת מרק לחמישייה אבל לא חילקו 

כפות. לאכול בלי כפות? תהינו, זה בלתי אפשרי. הבטתי בבנות שלגמו את 
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המרק בלגימות קולניות ובחילה עלתה בי. עדיין לא הבחנתי בריחו הנורא 

של המרק, בגרגרי החול שצפו בו, בקליפות רקובות ששייטו בו. רציתי כף, 

כמו שרציתי סבון ומגבת, כמו שציפיתי לשמיכה ולכרית. עדיין לא הבנתי 

את מציאות חיי החדשה. 

ניסו  לא  בקרבתנו  שעמדו  והבנות  המרק  קערית  את  דחינו  ואני  פייגו 

לשכנע. הן התנפלו בשמחה על מנת המרק שלנו וקיוו שניתן להן גם מחר 

את המנה היומית. כל זה היה ביום הראשון, אולי גם ביום השני. אחר כך 

שכחנו מכל הנימוסים, מחקנו את כל הטעמים שחיו בזיכרוננו. שוב לא 

כמו  בזריזות  אותו  לגמנו  מרק.  שנקרא  הדלוח  הנוזל  של  בטיבו  הבחנו 

כולן. את הלחם קרענו לפיסות ולעסנו לאט לאט, כדי שלא ייגמר מהר 

מדי. שלא ייגמר.

אחרי יום יומיים נכנסנו לשגרת המחנה. שגרה מלאת הפתעות שנדמה כי 

נועדו רק להשפיל ולבלבל את כולנו. 

המסדר שנמשך שעות היה עניין שבשגרה. פעמים רבות ירד עלינו גשם 

שקט במקצב חדגוני של טיפות דקיקות. נרטבתי עד לשד עצמותיי באין 

מחסה שיגן עליי מבכיים הבלתי פוסק של השמים האפורים, והקור שירד 

מחטים  באלפי  אותי  ודקר  הדקה  שמלתי  את  מפריע  באין  חדר  לעולם 

קפואות. שמלתי נטפה וטפטפה, לאורך רגליי היו טיפות כבדות וקרות 

שהפכו לשלולית קטנה. בכל פעם שלכסנתי עיניי הצדה, לעבר צריף אחר, 

הייתי מופתעת מחדש. ראיתי התגודדות מסודרת של המוני נשים קרחות 

שסמרטוטים תלויים על גופיהן השלדיים. האם כך גם אנחנו נראות? האם 

זה בוודאי חלום רע.  יכולתי לדמיין מציאות שכזו.  זה קורה באמת? לא 

שיננתי לעצמי. רק חלום. 

עיניה של הבלוקובה התרוצצו בחוריהן בבהלה בשעת המסדרים היומיים. 

דיווח לא נכון עלול לשלוח אותה אל מותה, והיא ידעה זאת היטב. שוב 

הצדה  שהלכה  מישהי  השתבש.  משהו  פעם  ובכל  אותנו,  ספרה  ושוב 

להתפנות, שתי בנות שמתו בצריף ואיש לא דיווח על מותן ואלה שצנחו 

דהירות  שמענו  המסדר,  בשעת  ופעם,  קמו.  לא  ושוב  המסדר  באמצע 

קצובות שגרמו לנו להזדקף במהירות. היה זה קצין שהגיע רכוב על סוסו. 

הוא ישב לו בשחצנות, מעילו רכוס עד צוואר וכפפותיו מעוררות קנאה. 

בידו אחז פרגול שחור שאותו הניע באיום תוך שהוא מרעים עלינו בקולו 

הגס והקאפו'ס רצו וכרכרו סביבו בהתרפסות. רעדנו מפניו. האם נעבור 

המעוות?  במוחו  נרקם  שטני  רעיון  איזה  יודע  מי  בשלום?  המסדר  את 

הבלוקובה התמתחה לדום והכריזה: "אני מודיעה בהכנעה שיש לי כאן... 

שתהיה  וקיווינו  מחדש  אותנו  ספרו  הקצין  עוזרי  )אסירים(.  הפטלינג." 

התאמה בין הספירות – זו של הבלוקובה וזו של עוזרי הקצין, אחרת הבנו 

הקצין  את  כשראינו  ורק  אותנו  שיתק  הפחד  מהתחלה.  יתחיל  שהסיוט 

ה"קפה".  את  להביא  למטבח  נשלחו  בנות  שתי  נרגענו.   – הלאה  דוהר 

כמעט כולן רצו ללכת למטבח מתוך תקווה שיצליחו לגנוב איזו קליפת 

המיועד  הסיר,  להיבחר.  רציתי  לא  אני  בדרך.  קפה  מעט  ללגום  או  ירק 

לאלף בנות, היה כבד מדי. פעם אחת נבחרתי למשימה בעל כורחי. פחדתי 

לסרב. כשהחזקתי את ידית הסיר כמעט כרעתי תחתיי. הוא היה כבד יותר 

ממה ששיערתי. איך נצליח לגרור אותו את כל הדרך? היינו רק שתי נערות, 

כובד המשימה  ורזות. ראשי לא היה פנוי לחפש אוצרות בדרך.  חלשות 

העיק על נפשי המבוהלת ורק רציתי להגיע בשלום עם הסיר. שתכולתו 

לא תישפך. שלא ניפול. עצרנו כמה פעמים והתנשמנו קשות. אדי הסיר 

התאבכו מעלינו והדרך התארכה. עד שהגענו, כמעט שפרחו נשמותינו.
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***

בכל יום, אחרי שעות של טרטורים, חזרנו לצריף שלנו, צריף של סלובקיות. 

הוותיקות כבר ידעו על בואנו ממניה לנגר, ומדי פעם הגניבה לנו סלובקית 

ותיקה משהו טוב, שימתיק ולו במעט את יומנו. אחת הבריחה לנו חצי כוס 

דבש, אחרת הגניבה לנו תפוח שלם ועסיסי שחילקנו בינינו בהתרגשות. 

היו שהביאו לנו חלקי לבוש. כמה הודינו להן, לבנות היקרות והאמיצות 

המשרפות  לאפס.  שואף  המוות  במחנה  לשרוד  שלנו  הסיכוי  כי  שידעו 

עבדו במלוא הקצב והגיהינום בלע אל קרבו אנשים מסביב לשעון. 

רק רוחי ידעה את האמת. רוחי, בת דודתי שהייתה בת 16 הגיעה לאושוויץ 

ליבו,  ואחותה,  חייטשו. אביה  ועם אחותה הקטנה,  דודה חנה  עם אמּה, 

רוחי  כפרטיזן.  ולחם  ליערות  ברח  שמו,  משה  ואחיה,  בבונקר,  נשארו 

נפשה  בה בעצמה.  הזו הכתה  וההבנה  ולאחותה  לאמה  ביררה מה קרה 

לא עמדה בבשורה הרעה והיא החלה לצעוק בקולי קולות. "אני לא רוצה 

לחיות. אני לא רוצה! אני רוצה את אימא שלי!" היא דפקה את ראשה בקיר 

בה  הביטו  הבנות  כל  דמעות.  לה  נותרו  שלא  עד  ובכתה  ובכתה  הצריף 

בשקט, ואנחנו ריחמנו עליה ולא עלה בידנו לנחמה. נשמתה צרחה בכאב 

והצרחות היו אל-אנושיות. לא הבנו אותה. מה ההיסטריה הזו? מה כבר 

יכול היה לקרות? אנחנו לא ביררנו מה קרה להורינו. אולי, בתת-ההכרה, 

העדפנו שלא לדעת. 

הדבר היחיד שהטריד אותי באושוויץ בימים הראשונים היה העשן שעלה 

מהארובה. כשהעזתי לשאול את הבלוקובה לפשר העשן, קיבלתי ממנה 

מכה חזקה על הראש והיא סיננה לעברי: "אל תשאלי שאלות! אל תשאלי 

בכלל!" הפנמתי את המסר ושוב לא פניתי אליה בשאלות.

לאגר,   C אזור  אל  יהודים-פולנים  בחורים  שני  כשהגיעו  תקופה,  לאחר 

שאלתי אחד מהם למשמעות העשן המיתמר מהארובה הגבוהה. "העשן 

הזה  "בעשן  הארובה,  לכיוון  בראשו  והצביע  באדישות  שאל  הוא  הזה?" 

עלו ההורים שלך השמיימה." לא היה לי נעים להודות בפניו שלא הבנתי 

את דבריו. הוא לא התכוון לזה, חשבתי, זה פשוט לא יכול להיות. מי יכול 

להאמין?

בלילות ישנו בצפיפות איומה. בתחילה היינו בצריף ריק ואחר כך העבירו 

אותנו לצריף אחר שדרגשים דקים עשויים עץ גס מילאו אותו עד התקרה. 

שלוש קומות היו לדרגשים ועל כל דרגש שכבו כמה בנות. לא היו מקומות 

קבועים ולא היו מקומות עדיפים. מי שישנה בקצה הדרגש "זכתה" למכות, 

מי שישנה בפנים בקושי הצליחה לנשום. מי שישנה למטה הסתכנה בכך 

שעלתה  ומי  שליטה,  בלא  צרכיה  את  עליה  תעשה  מלמעלה  שמישהי 

למעלה נאלצה לספוג את הגשם שטפטף בינות לסדקי הקרשים, ובשעה 

שנקראנו למסדר, היה עליה לרדת במהירות את שלוש הקומות. 

תמיד התקשיתי למצוא לעצמי מקום טוב לשינה. האם הייתי אטית או 

נבוכה  איך עמדתי  זוכרת  אני  דיי?  הייתי אסרטיבית  או שלא  מסורבלת 

ומבוהלת כשקולה של הבלוקובה פקד לשכב ולא ידעתי לאן לפנות. היכן 

אמצא מקום לגופי העייף. ופעם אחת בעודי עומדת וחוככת בדעתי היכן 

הונגריות  בנות  שתי  עיניי  צדו  שבידה,  המתפתל  המגלב  מפני  אסתתר 

שהתעלמו מפקודתה והסתובבו בין כל הבנות מחפשות אחר פנים מוכרות. 

הבלוקובה מיהרה אליהן, רותחת מזעם. היא צרחה וצרחה, והן, במקום 

ובכל זאת, הזדעזעתי.  ידעתי מה עומד לקרות  ניסו לענות לה.  לשתוק, 

היא הנחיתה עליהן את האלה שלה שוב ושוב עד שהן נפלו מתבוססות 
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בדמן. איני יודעת מה קרה אתן בהמשך. האם שרדו או שנלקחו אל מותן? 

הנורא מכול, מבחינתי, היה לקום באמצע השינה ולנסות לפלס דרך לעבר 

פתחו  ליד  נהגה לשבת  בלילה. שומרת השער  כשירותים  הדלי ששימש 

האחורי של הבלוק ולידה ניצב הדלי הגדול והמצחין. קרה שניגשתי לדלי 

הוא  אותו.  לרוקן  החוצה  שאקחנו  ביקשה  והשומרת  גדותיו  על  שעלה 

היה כבד וחששתי שיטפטף בדרך ואספוג מכות קשות, לכן חזרתי לכיוון 

העזתי  אחת  פעם  הקימה.  שעת  עד  להתאפק  וניסיתי  באכזבה  הדרגש 

פסעתי  בלוק".  "עוצר  שהיה  למרות  הסמיך.  החושך  אל  החוצה,  לצאת 

מולי  שהזדקר  השמירה  במגדל  בחשש  והבטתי  פסיעות  שתיים-שלוש 

מתוך האפלה. אם יבחינו בי, יירו בי – ידעתי ובכל זאת רכנתי על עמדי 

בשקט כדי להתפנות. רק כשנכנסתי בחזרה אל הבלוק נרגעתי. אני עדיין 

בחיים, חשבתי בפליאה. אני עדיין כאן.

***

"סלקציה, סלקציה!" נלחשה המילה הנוראה וחלחלה עברה בעצמותינו. 

לעבודה,  הכשירות  את  הבריאות,  את  לברור  נועדה  הגורלית  הבדיקה 

וכל אחת רצתה להצליח בבדיקה. אנשי הוועדה, גרמנים קרים ויהירים, 

בחנו את גופינו בעיון אדיש ומרוחק כאילו היינו בהמות. הם חיפשו סימן 

למחלה או לפצע מזוהם כדי שתהיה עילה להעביר אותנו אל המשרפות. 

זאת החשש  ובכל  נשים,  בנו  ראו  היה משהו מנחם בעובדה שלא  אמנם 

עמדה  המיון  בעת  מנשוא.  גדול  היה  המשפילה  הבדיקה  מתוצאות 

הבלוקובה והמטירה עלינו צעקות ופעמים אף הכתה אותנו. האם הייתה 

זו חובתה מתוקף תפקידה או שנהנתה מהכוח שבידיה?

"למי שיש לחיים ורודות יש סיכוי לצאת לעבודה במפעל!" הוכרז בצריף 

באחד הימים, והשמועה עברה במהירות בין הבנות. בת דודתי וחברתה 

לעבודה.  להיבחר  בתקווה  צבע,  לקבל  כדי  שלהן  הלחיים  את  צבטו 

לעומתן, אני ואחותי, לא ניסינו לעבור בסלקציה הזו. היינו חיוורות ורזות 

מדי. בנות שנראו בריאות נבחרו ליציאה ואנו הבטנו בהן בספקנות. האם 

כי  שמענו  כך  אחר  מה  זמן  אחר?  למקום  יגיעו  שמא  או  למפעל  יגיעו 

הנבחרות הגיעו היישר למשרפות, שמועה שלא יכולנו לאמת. בכל מקרה, 

יפה  יד  כתב  להן  שיש  בנות  ביקשו  אחרת  בפעם  שוב.  אותן  פגשנו  לא 

כדי שתשמשנה מזכירות. לא ניסינו להיבחן. לא סמכנו על ההכרזות ועל 

יכול לקרות באושוויץ, ובמקום להיות מזכירות  השמועות. הבנו שהכול 

הן עלולות להיות בקבוצה הבאה שמיועדת לקרמטוריום או למקום אחר. 

כבר ידענו שחלק מהסלקציות נועדו להשפיל ולמרר את חיינו ולכבות את 

ניצוץ החיים שאולי עוד פועם בקרבנו. 

בין סלקציה לסלקציה נלקחנו כמה פעמים למסע קשה וארוך, לאנטלוזונג 

והמושלגת  הבוצית  באדמה  בוססנו  וחיטוי.  למרחץ  מכינים(  )להיפטר 

ששלוליות נקוו בה, עכורות וקרות כקרח, ונעלי העץ הפכו למטרד. כל 

פסיעה בתוך הבוץ הלבן הטובעני גרמה לרגל לשקוע פנימה. כל ניסיון 

למשוך את הרגל ולהמשיך לפסוע, היה מלחמה בשרירים שהלכו ונחלשו. 

לפעמים חשתי כאילו זוג משקלות תלוי על רגליי. השלג נדבק לסוליות 

והתרומם ביחד עמן וחששי הגדול היה שרגלי תישאר תקועה בבוץ ולא 

אוכל להרים אותה עוד. חשקתי שיניי ומשכתי בכוח את הרגל כלפי מעלה. 

הנעליים האלה נועדו לשבור אותנו. הן היו סיוט מתמשך, אחד הנוראים 

נעשתה  ליום  ומיום  להחליפן,  או  אליהן  להתרגל  יכולתי  לא  במחנה. 

יותר מאשר ביום הקודם. לא היו לנו גרביים  ההליכה בהן בלתי נסבלת 
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המגפיים  את  ובראותי  הגס.  העץ  ומנוקשות  מהקור  מעט  עלינו  שיגנו 

המצוחצחים והמבהיקים על רגלי הנוגשים, חשתי סלידה מכל מה שייצגו. 

נדמה כאילו כל הרוע והאכזריות התנקזו אליהם, וכך אזכור אותם תמיד. 

שחורים היו המגפיים / וגבוהים ומבריקים

ממש כמו החיילים שנעלו אותם / טרם יצאו לארוב לטרפם

שחורים הם היו / ומצוחצחים וחזקים

ונקישתם המהדהדת במקצב המוות / עודנה מהדהדת בתוכי

שחורים היו הם / ושחורים נשארו גם כשרמסו תחתם

בני אדם הלומי צער / או רגבי אדמה מתפוררים

ואף כשבוססו בשלג / וכשריססו נתזי בוץ בלכתם

נשארו שחורים כפחם / כמו לבות האדונים – אנשי השטן

הם היו התגלמות הרוע / וסימלו את הרשע בעולם

שחורים היו וכאלה נשארו / גם כששאון המלחמה נדם

שבעים שנה הם מול עיניי / יפים, מצוחצחים ומבהיקים

ולא קהה זכרם ולא דהה צבעם / בעיני רוחי, בתוך לבי

שבעים שנות חיים / מלאי בוץ כפרי בחורף

לא גרמו לי לנעול מגפיים שחורים / לרגליי,

שהלוא מנעלי השטן היו הם / וכאלה יישארו לעולם!

)נכתב בהשראת סיפורה של טובי על מגפי הנאצים. ורדית ל.(

נותרנו  שוב  שלגופנו.  מהסמרטוטים  נפרדנו  למרחץ  שהגענו  פעם  בכל 

בסיום  "חדש"  בגד  ונאלצנו לחפש לעצמנו  רכוש,  וחסרות  זהות  חסרות 

מצאנו  לאגר   C-ל כשחזרנו  "שלנו".  לשמלה  שהתרגלנו  אחרי  החיטוי, 

עצמנו בבלוק אחר, עם נשים זרות ודרגשים אחרים. חוסר הקביעות הזה 

שבועיים  אחרי  להרגיש  שהתחלנו  היציבות  טיפת  את  מתחתינו  שמט 

רצופים במקום, וזו הייתה, ככל הנראה, מטרתו.

כך יצא שפעם אחת, כשהגעתי לבלוק אחר, חיכה לי מזרן קרוע בקומה 

התחתונה של הדרגש. נשכבתי עליו בשמחה אמתית. מזרן? באושוויץ? 

בסבלנות  גיששתי  במזרן.  קטנה  בליטה  והנה,  נסיכה...  כמעט  הרגשתי 

לא  מזהב.  נישואין  אוצר. טבעת  ומצאתי  קרבי המזרן  בתוך  באצבעותיי 

חשבתי לרגע להסתיר את המציאה היקרה. "תראו מה מצאתי, תראו מה 

מצאתי." התפעלתי בקול. 

כדור  לקבל  יכולה  "את  הזהירו.  הן  "תשתקי,"  אותי.  היסו  סביבי  הבנות 

בראש." חלק מהבנות, הפסימיות שבהן, יעצו לי לזרוק את הטבעת וכמה 

שיותר מהר. אחרות שכנעו אותי לחכות לבוא בחורים למחנה. "הם כבר 

ידעו מה לעשות בטבעת ואת תרוויחי משהו." בחרתי להשאיר את הטבעת 

אצלי.

יכלו להיכנס  ולכן  למחרת הגיעו שני בחורים פולנים ששימשו טכנאים, 

של  סופם  על  בבוטות  לי  שהסבירו  הבחורים  היו  )אלה  הנשים  למחנה 

הוריי בעשן הארובה...(. הראיתי להם את הטבעת. "יש לכם מה לעשות 

אתה?" שאלתי. 
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"בוודאי," ענו לי בשקיקה. 

"ומה אקבל בתמורה?" בדקתי בעדינות.

"תקבלי לחם," ענו מיד. 

הטבעת  את  להם  נתתי  התביישתי.  מדובר.  לחם  בכמה  שאלתי  לא 

והרגשתי הקלה שהתפטרתי ממנה. חיכיתי בקוצר רוח ללחם שאקבל אך 

עד היום לא קיבלתי אותו... אפילו לא פרור אחד. הייתי צריכה לדעת זאת. 

באושוויץ היו חוקים אחרים שנבעו מהרצון לשרוד.

***

שלוש  לעבודה  נבחרו  מלוכדת,  חמישייה  היינו  שבהם  כשבועיים  לאחר 

פנינו  ומבוהלות.  רזות  קטנות,  ונשארנו שתינו,  שבינינו  הבוגרות  הבנות 

לבלוקובה שלנו והסברנו בדמעות: "עד עתה היינו יחד. קשה לנו להיפרד." 

בנות  כמה  ימותו  "אולי  בשקט.  כשענתה  הפתיעה  מה?"  יודעות  "אתן 

בטרם נצא לרכבת או שיברחו. אצרף אתכן ותהיו רזרבה." 

היא לקחה אותנו, יחד עם קבוצה של כעשרים בנות לתחנת הרכבת, ואכן 

כמה מאתנו עלו לרכבת, אולם פייגו ואני היינו אחרונות בקבוצת הרזרבה 

ולא נזדקקו לנו. חזרנו למחנה עצובות ושותקות. הרגשנו בודדות מאי-

פעם, ואפילו העובדה שנשארנו יחד לא שימחה אותנו עוד. העולם הפך 

לקודר ומייאש.

וכשירדנו מהקומה העליונה  לנו שוב לסלקציה,  ימים קראו  לאחר כמה 

של הדרגש לרצפה הבחנתי כי פייגו השאירה את הלחם שלה. "מדוע אינך 

אוכלת?" שאלתי אותה.

"איני רוצה," ענתה באדישות. "אני לא רעבה." 

"אני אוכל אותו," הצעתי. 

אותי  ייסר  היום  אותו  כל  הבנות.  לכיוון  ופנתה  בשקט  ענתה  "תאכלי," 

המצפון. "היית צריכה לשכנע אותה לאכול. אולי היא לא תחזיק מעמד 

בערב  ורק  מיוסר,  במצפון  הסתובבתי  זאת!?"  לה  עשית  איך  בגללך? 

כשנפגשנו לשנת לילה בדרגש שלנו וראיתי שהיא חיה – הוקל לי.

פייגו חזרה לעצמה, ואז הגיע תורי להיכנס לדכדוך.

פניתי  "פייגו,"  לבדיקה.  התארגנו  וכולן  הבלוקובה  הכריזה  "סלקציה!" 

לאחותי בקול חלש, "די, נמאס לי. הפעם איני עוברת את הסלקציה. אני 

יודעת. לכי. אני נשארת פה, בבלוק." היא הביטה בי והסתובבה. הבנות 

התגודדו בתוך הצריף. שקט מתוח שרר וכולן קיוו לעבור את הסלקציה 

בקלות. מי שנבחרה לעבודה יצאה לכיוון תחנת הרכבת ומי שלא עברה את 

הסלקציה עברה לצד השמאלי של התנור )שהיה לאורך הצריף, באמצעו, 

ושימש ָסַמן במיון(. כמו שחששתי, לא עברתי את הסלקציה, ופייגו החלה 

תעבירי  "בבקשה,  בבכי.  אליה  והתחננה  לבלוקובה  ניגשה  היא  לבכות. 

אותה, בבקשה. היא היחידה שנותרה לי." בהחלטה של רגע דילגתי מעל 

התנור – רק בשביל לשמח את אחותי שהרי היא הצטערה כל כך בגיני, 

לקבוצת  שקפצתי  האסורה  מהקפיצה  והתעלמו  עליי  ריחמו  והשומרות 

הבנות שלא מוינו עדיין. עברתי מיון נוסף ושוב פסלו אותי בני השטנים 

שבדקו אותנו באדישות. 

הייתה זו הסלקציה האחרונה של הצריף שלנו ונשארנו רק שלוש שלא היו 

כשירות לעבודה. אישה ובתה ואני – מתוך כשבע מאות בנות. כל הבנות 

בצריף  לבד  נותרנו  רבות  שעות  ובתום  שונות  לעבודות  ונלקחו  מוינו 
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והחושך שירד עלינו סימל עבורנו את סוף דרכנו. ידענו כי לפנות בוקר 

אוספים את הנשארים בבלוקים ומסיעים אותם לגז.

תחושת אי-בהירות אפפה אותי ואלפי סימני שאלה התעוררו בי. איך יגיע 

אליי המוות? האם יהיה כואב? האם ייקחו אותנו במשאית אל הקרמטוריום 

או שניאלץ לצעוד ברגל? לא ממש פחדתי, כי התנתקתי מעצמי והשקפתי 

על הנעשה בריחוק מסוים, אבל תחושת אי-נוחות מכך שאיני יודעת מה 

כמו שעשו  לבכות  עליי  האם  בתוכי.  והתערבלה  הלכה  לי  בדיוק מצפה 

השתיים שנשארו אתי? האישה ובתה עמדו מחובקות ובכו בקולי קולות, 

ואני הבטתי בהן בתחושת רחמים והקלה. כמה טוב שאין לי העול הזה 

נוספת. כמה טוב שפייגו איננה כאן. היה נראה לי בלתי  לדאוג למישהי 

רגע  כמעט  משוחררת,  הרגשתי  אחר.  מישהו  בשביל  כך  לכאוב  נסבל 

לפני הגאולה. הנה, תכף ייקחו אותי והכול ייגמר. הרעב והצמא, העייפות 

והכאב. סוף סוף אוכל להפסיק לפחד והלא הפחד הפך לבן לוויה קבוע 

שלנו בשהותנו במחנה. 

שנולד  רצון  אותו  שבדקים.  דק  לחיות.  קלוש  רצון  בי  קינן  זאת  ובכל 

בעקבות ציוויו של אבא – העיקר להישאר בחיים! 

די,  עצבים.  למורטת  הפכה  המוות  למלאך  הזו  וההמתנה  נקפו  השעות 

שייקחו אותנו כבר וזהו. אני לא עומדת בזה יותר, חשבתי לעצמי, ובדיוק 

אז, נפתח השער ולבי כמעט קפץ מתוך עורי.

מה שקרה בדקות הבאות היה בלתי נתפס. 

משלוח של אלף נשים הגיע מגטו טרזינשטאט )גטו בצ'כיה. שימש כ"גטו 

לראווה" לצורך תרמית הנאצים מול העולם(. הן נכנסו בשטף בלתי פוסק 

לתוך הבלוק. אלף נשים שפטפטו בצ'כית בעליצות כאילו הגיעו למחנה 

בהיתי  ואני  אושוויץ  הקרוי  הגיהינום  של  טיבו  מה  ידעו  לא  הן  נופש. 

בהן בעודן מתמזגות אתנו. וכך ארע ששלושתנו, השלוש שהיו מיועדות 

להשמדה – ניצלנו. בעוד פייגו ואני כמעט ולא דיברנו בתקופה הזו, ואפילו 

שהנשים  הרי  הנוגות,  למחשבותינו  להתכנס  העדפנו  לישון  כששכבנו 

האלה עמדו ופטפטו כל הזמן. הנושא העיקרי היה אוכל: מה בישלו לחג 

הזה ומה בישלו לחג אחר. דיונים רציניים נערכו בעניין הכופתאות. "אצלנו 

הכינו אותם עם ביצים שלמות." אמרה אחת והשנייה ענתה לה – "לא, הן 

טובות יותר אם משתמשים רק בחלבונים..." כך הן השקיטו את הרעב; את 

הגעגוע לחיים שהשאירו מאחור. צפיתי בהן בפליאה מעורבת בקנאה – 

לא הייתה לי עשירית משמחת החיים שלהן, הייתי מרוקנת. 
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עמד  באושוויץ  שלי  השלישי  השבוע   .1944 אוקטובר  בסוף  זה  היה 

להסתיים. הבוקר בא ואתו הגיעו הפקודות הרגילות, אלא שאני הרגשתי 

אומר  מישהו  ממתי  אבל  דבר,  לנו  אמרו  לא  אמנם  באוויר.  רבה  תכונה 

משהו באושוויץ מעבר לנביחות הרגילות של פקודות בנות מילה אחת? 

נדרכתי וכל חושיי עמדו הכן. מי יודע מה הפעם מתכננים עבורנו. חוסר 

הוודאות הזה מילא אותי בדאגה. הסלקציה הייתה גדולה במיוחד וכללה 

את כל הבלוקים של מתחם C לאגר. בסיומה, מתוך אין סוף בנות, נבחרו 

לעבודה אלף נשים ונערות. הייתי אחת מתוכן.

חשתי רוח של שינוי והיא הפיחה בי תקווה. אני יוצאת מאושוויץ, יוצאת 

התיל  מגדר  שהתרחקנו  וככל  הרכבת  לתחנת  ברגל  הלכנו  לעבודה. 

הנעליים  בעורקיי.  כוח  הזרימה  והיא  הקלה,  חשתי  השמירה  וממגדלי 

שקיבלתי, אמתיות, כאלה שהיו בהן שרוכים, תרמו למצב רוחי הטוב. היה 

נעים להלך שוב בנעליים רגילות, לחוש בני אדם. לפני שהעמיסו אותנו 

בחרתי  וסוכר.  דם  נקניק  לחם,  לדרך:  צידה  לנו  נתנו  הבקר  קרונות  על 

לאכול רק חלק מהצידה שקיבלתי ואת השאר הטמנתי היטב בבגדיי. 

ושאלתי  זמני  שובע  שעה  באותה  הרגשתי  ואני  בנסיעה,  החלה  הרכבת 

בקול רם: "למי יש חוט ומחט?" מישהי הצביעה.

"יש לי. למה את זקוקה להם?" הסתקרנה. 

"אני חייבת לתקן את השמלה שלי. היא נקרעה." השבתי בקצרה. החוט 

והמחט החליפו ידיים תמורת הלחם שנותר לי. נפרדתי ממנו בלי לחשוב 

פעמיים וכולן בהו בי בשתיקה. אף אחת לא הצליחה להבין את המעשה 

ה"משוגע" שלי. לוותר על לחם ולהישאר רעבה לכמה ימי נסיעה? לימים, 

כשהתארסתי והגעתי עם חתני לבקר את אחותו, היא זיהתה אותי בזכות 

השהיה המשותפת שלנו באותו קרון. "זו את שוויתרת על לחם בעבור חוט 

ומחט!" הכריזה בחיוך. היא לא שכחה לי זאת. התברר שהיא הייתה באותו 

קרון ובאותו מחנה עבודה, יחד אתי.

***

יְרְנּבוֹיֶמל,  בסופו של מסע בן כמה ימים הגיעה הרכבת לכפר קטן בשם בִּ

אוטומטית  הסתדרנו  מהרכבת,  קפצנו  בשלזיה.  לברסלאו  הסמוך 

בלתי  קור  המיוער.  השטח  לתוך  קדימה  לצעוד  והתחלנו  בחמישיות 

המרחב  בתוך  קילומטרים  כמה  העמקנו  עזות.  לרעידות  לנו  גרם  נסבל 

צפוף העצים הכורעים תחת כובד השלג, עד שהגענו לקרחת יער. קיבלנו 

גרזנים לידינו ונדרשנו לנקות את האזור כולו מהעצים הבודדים שצמחו 

בו. היו בנות שעבדו במרץ ובזכות זאת התחממו, אך אני הצלחתי בקושי 

ייתכן שביתקתי כמה שורשים  ולהנחית אותו מטה.  גרזני  רב להניף את 

ממקומם ואולי קצצתי כמה ענפים דקים. החולשה והקור גרמו לי להאט 

אוהלים  מאה  הקמנו  כיאות,  נוקה  שהשטח  לאחר  עבודתי.  קצב  את 

מברזנט שחור, אוהל עבור עשר בנות. להשלמת הציוד ניתנו לנו עשרה 

מזרנים ועשר שמיכות צמר פשוטות. 

פקדו  הם  עלינו.  רצונם של הממונים  לשביעות  הושלם  האוהלים  מחנה 

עלינו להסתדר בקבוצות של עשר ואני הבטתי לצדדים מחפשת בעיניי 

הגעתי  וכך  הקבוצה,  מבנות  אחת  אף  הכרתי  לא  לשווא.  מוכרות.  פנים 

המלחמה.  סוף  לקראת  רק  שפונה  גטו  לודז',  מגטו  פולניות  של  לאוהל 

לשמחתי ידעתי פולנית על בוריה והכרתי את המנטאליות של הבנות, ועם 

הזמן התברר לי ששפר עליי גורלי. אחראית האוהל הייתה אחת משלוש 
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אחיות שהגיעו יחד. היא הייתה יפה ובעלת שיער נאה והצליחה במאור 

פניה לרכך את לבו של חייל הוורמאכט המבוגר ששמר עלינו. אולי הזכירה 

לו את בתו שנשארה בגרמניה, מי יודע? כך או כך הוא הגניב לנו מדי פעם 

אותי תחת  לקחה  היא  וביני.  בין האחיות  בשווה  אוכל שחולקה  תוספת 

חסותה וחיממה את לבי במחווה היפה שלה. 

לשם מה הביאו אותנו הנה? חלפה מחשבה בראשי העייף. מה יעשו אתנו 

לקבוצות  אותנו  כשחילקו  תמיד,  כמו  מעצמה,  הגיעה  התשובה  כאן? 

של מאה בנות כל אחת ונתנו בידינו אתים. יצאנו מהיער והעמקנו לתוך 

שממה מכוסת שלג שהשתרעה מלוא האופק. לא שמענו ציוצי ציפורים 

בדרך ולא ראינו איש מלבד השומרים שלנו. רק שלג ושלג ועצים שקפאו 

בתרדמת חורף.

ציווי מוזר. תעלות? במקום  נורה לעברנו  "בנות, עליכן לחפור תעלות!" 

מיד  שאלות.  שאלנו  לא  אבל  מוזרה,  נשמעה  ההוראה  הזה?  השומם 

החלו נשמעים קולות הדהוד של מפגש האתים בקרקע הצחיחה, תחילה 

מהוססים ואחר כך חזקים ובוטחים כמו תיפוף קולני. התחלקנו לשלוש 

תתי-קבוצות כדי לייעל את העבודה. בקבוצה ראשונה היו הבנות החזקות 

והמבוגרות שהניפו את האת לגובה וזרקו את עפר החפירה מעבר לשפת 

כשעמדו  אז,  וגם  תהום,  מי  אל  שהגיעו  עד  לחפור  העמיקו  הן  התעלה. 

בתוך המים הקרים, המשיכו לעבוד במרץ רב. 

המעורב  העפר  את  וזרקה  לשוחה  מחוץ  עמדה  בנות  של  שנייה  קבוצה 

בשלג הלאה משם, כדי לפנות את שפת התעלה ולאפשר לה לקבל גושי 

עפר נוספים. לשם כך היו אתים ענקיים שאותם מילאו. את תכולתם זרקו 

שניים -שלושה מטרים רחוק יותר.

למרות  מהחפירות.  העפר  את  שפינתה  השלישית  בקבוצה  הייתי  אני 

העבודה הקלה יחסית, התקשיתי לעבוד. קור מקפיא עמד באוויר ובלבוש 

זוג כפפות... אצבעותיי  לי  יכולתי לעבוד. אילו רק היו  הדל שלעורי לא 

עזות  כאב  דקירות  חשתי  ידיי  את  שהנפתי  פעם  ובכל  הזמן  כל  קפאו 

שזרמו מאצבעותיי פנימה. סכינים של קור דקרו אותי לעומק. לא יכולתי 

לשאת את הייסורים ובכיתי בכי חלוש, בכי של ייאוש. מאז ומעולם סבלתי 

הרגשתי  נובמבר  תחילת  של  ימים  ובאותם  באצבעותיי  לקור  מרגישות 

שמכאובי קשה מכדי להכילו בדממה. 

הבנות בקבוצתי הבחינו בסבל שנחרט על פניי ומיהרו לעזור לי. "תחזיקי 

את ידייך בתוך הבגדים בלי לעבוד. אנחנו נחפה עלייך." הודיעו לי ברוחב 

לב, וכך, הן עבדו במעגל צפוף, ואני עמדתי באמצע המעגל וידיי טמונות 

דקה  כל  לבן.  טוב  על  להן  להודות  איך  ידעתי  לא  מעילי.  בכיסי  עמוק 

שעברה עליי בלא עבודה הייתה דקה נוספת של חיים, קרים אמנם ומלאי 

ייסורים, אך יקרים, אלא שלא יכולתי להרשות לעצמי לנוח יותר מדי. 

חיפש  הוא  ציד.  ככלב  ורחרח  באזור  הסתובב  המרושע  האס.אס  איש 

משתמטות שייספגו את נחת זרועו. היה לנו קוד מוסכם שהזהיר אותנו 

חזרתי  הקוד,  מילת  ובו  שיר  שנשמע  ברגע  )חזירון(.  דיְסנוְֹצ'קוֹ  מפניו: 

לעבוד במרץ. ה"חזירון" המדובר היה קצין שמן ואכזרי. פעמיים הצליח 

וידיי  עומדת  חם"  "על  אותי  תפס  הוא  הוזהרתי.  בטרם  אליי  עד  להגיע 

המדושנות  פניו  ועל  נמרצות,  אותי  והכה  המקל  את  הניף  ומיד  בכיסים 

היה  לא  קיומית.  אדישות  פיתחתי  תקופה  באותה  ציני.  חיוך  מרוח  היה 

אכפת לי למות, רק רציתי ליהנות מקצת נוחות עד שהמוות יגיע. החבאתי 

מתחת למעילי את השמיכה – בניגוד להוראות, ועטפתי את רגליי בניירות 
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או בסמרטוטים – למרות שהיו "רכוש גרמני". אילו הייתי נתפסת בשעה 

שעשיתי את מעשיי הנלוזים הייתי פוגשת במוות מהיר, ובכל זאת הפיתוי 

היה גדול והסיכון נראה כדאי בעיניי. 

הרוסים התקדמו כל העת, והנאצים היו בעיצומה של מלחמת מאסף ורצו 

לעצור את הטנקים שלהם בעזרת התעלות שחפרנו. איני יודעת אם הייתה 

זו יזמה פרטית של מפקד מקומי או הוראה מגבוה, אולם לא חשבתי – 

פני  את  ישנו  שלנו  שהחפירות   – לחשוב  הנואש  מצבי  לי  שהתיר  ככל 

ההיסטוריה. 

מדי פעם שרתה רוח טובה במחנה ונלקחנו לעבודת יערנות – חיתוך עצים 

היטב.  לבושים  שהיו  השומרים  את  לחמם  נועדו  העצים  גזרי  לחימום. 

שניתן  ובמעיל  העלובה  בשמיכה  גופנו,  בחום  להסתפק  נאלצנו  אנחנו 

בשלג  שבוססנו  למרות  קלה,  הייתה  לא  העצים  שהבקעת  למרות  לנו. 

נוראית, אהבתי  וגופנו התאבן מקור, מרעב שאין לו שם ומחולשה  הקר 

חיי  את  צבע  חיים  עצים  עם  המפגש  האפלולי.  היער  לתוך  הגיחות  את 

האפרוריים בגוונים ירוקים שנשמתי לתוכי בהכרת תודה. חיותם העניקה 

לי חיים. 

***

ל שנמשך "רק" כשעתיים. האחראי על המסדר, קצין  בכל בוקר קמנו לָאפֶּ

מהסמרטוטים  התעלם  הוא  יחסית.  עדין  היה  ארבעים,  כבן  וורמאכט 

שדחפנו לתוך נעלינו, ואם ראה קצה שמיכה מבצבץ מבין שולי המעיל עשה 

עצמו כאינו רואה. בכל יום שתינו את ה"קפה" לאחר המסדר ויצאנו לדרך. 

קצביים.  שירים  רם  בקול  לשיר  היינו  מוכרחות  סתם.  לצעוד  היה  אסור 

מה שנראה במבט מהצד כהתעללות סדיסטית, היה דווקא טוב עבורנו. 

המושלגת  והדרך  לבנו  את  חיממה  היא  ומרץ,  כוחות  בנו  נסכה  השירה 

יותר וקרה קצת פחות. החפירות  שבוססנו בה בקושי רב נראתה קצרה 

היו במרחק כחמישה ק"מ ממחנה האוהלים וכולנו הלכנו בצעדים מהירים 

וקצביים במשך כשעתיים. 

ענק.  בסיר  שהגיע  החמים  לנזיד  הצהרים,  להפסקת  חיכיתי  הבוקר  כל 

בתוך המרק בושל סלק סוכר )שנועד מלכתחילה לבהמות( והוא החיה את 

נפשי לכמה שעות. ובערב, לאחר צעדה ארוכה ומסדר הערב, קיבלנו את 

מנת הלחם שלנו, גדולה יותר ממה שהורגלנו באושוויץ. )חילקנו כל כיכר 

בין ארבע בנות ולא בין שש(. בתוספת ללחם קיבלנו כף ריבה או כף סוכר 

ולעתים קיבלנו קוביית מרגרינה קטנה. באותם ימים מרים נמדד האושר 

מציצת  על  להתענג  שהצלחנו  הזמן  ובפרק  שקיבלנו  הקטנה  בתוספת 

התוספת המתוקה. נהגתי לחלק את הלחם לשתי מנות, ואם התמזל מזלי 

ולא גנבו לי את הלחם שהחבאתי מתחת למזרון – נהניתי ממנו בבוקר, 

לצד ה"קפה". 

ימי ראשון היו ימים טובים יותר. קיבלנו תוספת של נקניק דם ומרק סמיך 

שהכיל שומן, קלחי כרוב ותפוחי אדמה. מי שזכתה לקבל מרק מתחתית 

הסיר הצליחה לאכול כמה חתיכות תפוח אדמה. ידעתי היטב כי הנקניק 

– טרף גמור, אך כל העת זכרתי את ציוויו של אבא: "תאכלי טרף, ובלבד 

שתישארי בחיים." ואכלתי – כדי לחיות.

***

העדפתי,  העבודה,  לאחר  לצאת.  מכדי  וחלשה  עייפה  הייתי  כלל  בדרך 

לשכב בפינתי באוהל ולחלום בהקיץ. רק פעם אחת כשמזג האוויר התבהר 
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במקצת, החלטתי להסתובב קצת. קרני שמש זהרו מבעד למסך פתיתי 

שלג והקור היה נסבל. הלכתי לאטי בין האוהלים עד שהגעתי למבנה לא 

מוכר. מחוץ לאוהל הסמוך למבנה ישבו בנות מאזור סלובקיה-הונגריה 

ופלו כינים אחת מראשה של השנייה. הן היו קבוצה מגובשת ונהגו לכבס 

בגדיהן ולשמור על עצמן. 

"התרחצנו עכשיו," סיפרו לי בשמחה. 

"התרחצתן?" התפלאתי. "יש מים חמים?" 

הן הביטו בי כאילו הגעתי מכוכב אחר. "מים חמים? מה פתאום. הם קרים 

כקרח." 

נפרדתי  עבורי.  מדי  יותר  היה  זה   – קפואים  במים  לרחוץ  הצטמררתי. 

על  זרקתי עצמי  לתוכו  כשנכנסתי  לאוהל שלי.  וחזרתי  מהבנות לשלום 

המזרן. לא עניינה אותי רחצה או שיחה, רציתי רק לשכב בחיק מחשבותיי 

המצומצמות שהלכו ופחתו. אפילו על פייגו אחותי הפסקתי לחשוב. עברי 

דהה והתמוסס ותמונות חיי הטובים נותרו על אדמת אושוויץ עם בגדיי 

ושערותיי. 

במחנה העבודה הייתי נערה רזה וחלשה שחלומותיה דלים וחסרי מעוף 

וימיה עוברים עליה בפחד נוראי. כל הזמן נעלמו בנות, החלשות והחולות 

אותי  יחזירו  שמא  או  כאן  אותי  יהרגו  האם  אחלה?  אם  ומה  שבינינו. 

לאושוויץ? כולנו תהינו בעניין ולא מצאנו תשובה שתניח את דעתנו, ולכן 

ליוו אותי תמיד הפחד והדאגה. בשונה ממני, היו בנות שחששו פחות. הן 

המקומיים  הגרמנים  אצל  בית  במשק  לעבוד  כדי  הכפר  אל  לצאת  העזו 

לאחר שעות העבודה. "הם טובים אלינו," סחו באוזנינו, "מתייחסים יפה, 

ואפילו נותנים קצת אוכל." לא הבנתי מהיכן שואבות הבנות כוח לצאת 

לעבודה מחוץ למחנה. לי בקושי נותר כוח לגרור רגליי לכיוון החפירות 

שלנו. 

באחד מימי ראשון שבהם זכינו בכמה שעות בטלה, ישבנו כולנו באוהל 

הקפוא, בצפיפות שחיממה אותנו קמעה וכל אחת סיפרה מה יהיה הדבר 

נקי,"  סדין  על  במיטה  אישן  "אני  השחרור.  עם  תעשה  שהיא  הראשון 

טרייה  לחמנייה  ואוכל  אקום  אני  "ובבוקר  הצנוע,  חלומי  את  חשפתי 

מרוחה בחמאה." הבנות הקשיבו. כל משפט גרר אנחות וקולות הסכמה. 

נגענו לכמה רגעים בקצה קצהו של עתיד נורמאלי, רגיל ומלא בדברים 

פשוטים שאיש אינו חושב להודות עליהם בשגרה. עבורנו היו הם בגדר 

חלום ולא ידענו אם נזכה להגשימו.

שלושה או ארבעה חודשים ארוכים עברו עלינו במחנה האוהלים, בעבודה 

מפרכת ובתנאיי אקלים שהלכו והחמירו. שלג כבד ירד בלא הפוגה, רוחות 

קרות הגיחו מכל כיוון ולא יכולנו להתגונן מפניהן או להסתתר מהצלפתן 

בפנינו החשופות. לבסוף יצאנו לצעדת מוות משלנו.
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שעה- היומית  לספירה  במסדר  עמדנו   1944 בפברואר  הבוקר  אותו 

שעתיים, ובסיומו החל נאום. "הרוסים מתקרבים. אם יגיעו הנה ויתפסו 

אותנו יהרגו את כולנו, לכן אנחנו יוצאים לדרך. מי שחלשה תישאר כאן 

העירה  המשפט  תחילת  רב."  זמן  תימשך  הדרך  אותה.  יאספו  ומשאיות 

אותי מהאדישות. הרוסים בדרך הנה. הרוסים באים. אך המשך דבריו של 

יעשו  ומה  בי פחד מחודש. לאן הם מתכוונים לקחת אותנו  זרעו  הקצין 

בנו? 

אחד מחיילי הוורמאכט עבר בין השורות ובחן אותנו. מדי פעם עצר ושאל 

בכנות: "את יכולה ללכת? את בטוחה?" כשהגיע אליי הכה על כתפי ועל 

ראשי וביקש שאצא מהשורה. "את! צאי מהשורה. לא תצליחי ללכת את 

הדרך הארוכה." 

ומשום  לענות,  העזתי  חברותיי."  עם  להישאר  רוצה  אני  מסוגלת.  "אני 

מה הוא ויתר לי. כמה רווח לי. ימי התום היו מאחוריי, ידעתי שמשאיות 

מסמלות מוות וחששתי שאם אשאר במחנה אלקח אל מותי. גם ה"רביר" 

)מרפאה( נחשב לגזר דין מוות. רק פעם אחת הייתי ב"רביר", כשלא הייתה 

לי ברירה. חליתי בדלקת ריאות ורופאה יהודיה טיפלה בי בעדינות ושחררה 

אותי לאחר יום כדי שלא אדבק במחלה אחרת. רוב הבנות שהגיעו חולות 

נותרו במיטותיהן וגססו עד שנלקחו לקרמטוריום. 

אוצר  סוכר,  גרם  וכמאה  נקניק  לחם,  לשבוע.  אוכל  לנו  חילקו  החיילים 

של ממש. לקחתי חתיכת בד ותפרתי ממנה שקיק לסוכר, כדי שאף טיפה 

ממנו לא תלך לאיבוד חלילה, וכשכולנו היינו מוכנות, יצאנו לדרך. שבע 

מאות בנות ששרדו )מתוך אלף( – תשושות וחוששות מהלא נודע. 

בימים הלכנו כמעט בלא עצירה, מכופפות ראשנו מפני רוחות חורף עזות 

שהכו בנו מכל כיוון, מתכווצות בקור העז, הנורא ביותר באותן שנים. לא 

יכולנו לברוח מפניו, לא עזרה ההליכה המהירה, ההתכנסות פנימה בתוך 

עצמנו. מי שהתיישבה באפיסת כוחות קפאה למוות זמן קצר לאחר מכן. 

מי שנפלה, נפלה, ושם היה מקום קבורתה. החיילים שליוו אותנו לא ירו 

באלה שבחרו לנוח. חבל היה לבזבז תחמושת על מי שלא תשרוד בלאו 

הכי בקור העז. 

תבן  ערימות  בין  שם,  גדולים,  למתבנים  החיילים  אותנו  הכניסו  בלילות 

מעקצצות וקור מייסר, נשכבנו לשינה טרופה בעוד החיילים פוקחים עין 

בתוכנו  היו  בריחות.  היו  זאת  ובכל  חלילה.  תברח  לא  אחת  שאף  לוודא 

ולהתחבא  החשיכה  חסות  את  לנצל  שהחליטו  נועזות  יהודיות-פולניות 

בבתים הנטושים שבעליהם ברחו מאימת הרוסים הכובשים. עם שחר בדקו 

החיילים וחיפשו את הנמלטות בית אחר בית, אך הם לא התאמצו יותר 

מדי למצוא בורחות וחלק מהבנות הצליחו להימלט מצעדת המוות. גם 

חלק מחברותיי לאוהל דנו באפשרויות שונות לברוח. הן הצליחו להישאר 

מאחור, בתקווה להציל עצמן. לי לא היו המרץ או התעוזה הדרושים לשם 

כך. חייתי בשארית כוחותיי.

ושיגרו  ברגל  הלכו  אחרים  ומלווים  בעגלה  נסעו  שלנו  מהמלווים  חלק 

קללות עסיסיות לעבר חבריהם המתפנקים בעגלה המקרטעת. הקור היה 

עז והרוח צלפה בפנינו ולא הבחינה בין יהודים לאלה שאינם. רק החיילים 

המלווים היו לבושים מכף רגל ועד ראש, מצוידים נגד הרוח והשלג, ובכל 

כלבי   – ארבע  על  הולכי  גם  היו  המלווים  בין  גורלם.  מר  על  רטנו  זאת 

המחנה שהוסיפו לאווירת החידלון בנהימותיהם חושפות הניבים. 
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כשהבחנו  האופק.  מלוא  הפרושים  שדותיהם  על  כפרים  חצינו  בדרכנו 

באדמה מכוסה בקש ידענו כי עמוק, בין שכבות התבן, טמונים אוצרות. 

במהירות  ולנבור  האדמה  חלקות  לתוך  לרוץ  העזו  שבינינו  הנועזות 

בשכבות הקש שנועד להגן על הירקות מפני הקור הכבד. לפעמים מצאו 

תפוחי אדמה ולפעמים מצאו פקעות סלק יפות ועסיסיות. 

כשהשומרים היו במצב רוח טוב הם התעלמו מה"עֵברה" ויכולנו להתענג 

בבנות  ירו  הם  כעוס,  היה  רוחם  כשמצב  טרי.  ירק  של  נגיסות  כמה  על 

למוות כאילו היו חיות מזיקות, והם המשיכו הלאה באדישות. 

מימיי לא העזתי לרוץ לשדה ולהסתכן בעבור חתיכת סלק או תפוח אדמה. 

עייפות  מתוך  אלא  גבורה,  מעשה  מתוך  זה  יהיה  לא  ידעתי,  אמות,  אם 

ורּוְז'ָקה, שתי בנות שליוו אותי לאורך המסע, היו  ַחְנָקה  גופנית-נפשית. 

אחיות תאומות. האחת, נמוכה ובעלת שיער בלונדי ארוך, והשנייה, גבוהה 

ובעלת שיער קצר ושחור. שתי האחיות הגיעו מזדונסקא-וולא לגטו לודז' 

ומשם לאושוויץ ולמחנה העבודה שלי והיו חזקות ואופטימיות. 

איני יודעת מהיכן לקחו כוחות ואומץ – בשבילי הן היו מלאכיות הצלה. 

האוכל  מלבד  שיכלו.  ככל  לי  סייעו  והן  הדרך  אורך  לכל  ביחד  צעדנו 

שהשיגו וחלקו אותו אתי הן עזרו לי בכך שעודדו אותי בבדיחות שסיפרו 

ובשירים שזמזמו כשהיו בקרבתי. לצערי, לא פגשתי בהן אחרי המלחמה 

וכעת אני מנצלת את ההזדמנות ומודה להן בספר על כל מה שעשו למעני.

במהלך הצעידה נגלו לעינינו הרבה גברים בתלבושת פסים מוזרה, שלא 

שלדים  ברובם  היו  הגברים  הקרח.  לראשם  מגוחכים  ובכובעים  הכרתי, 

זרקנו להם מרחוק את  לנו הרבה אוכל,  ואנחנו, למרות שלא היה  חיים, 

שמהם  הערים  שמות  את  צעקו  הגברים  ברשותנו.  שנותר  האוכל  מעט 

הגיעו, בתקווה למצוא מישהי ממשפחתם. 

היו  פניהם  מוזרה.  בצורה  הגברים  נעו  מולנו  שהגיע  המשלוחים  באחד 

נטולות מבע ועיניהם חלולות והם נראו לי כרוחות רפאים. חוסר החיות 

שלהם והרזון הקיצוני של מספר רב כל כך של גברים גרמו לי לפרוץ בבכי 

מר. מראה אבי החזק והנאה עמד לנגד עיניי. האם הגברים הללו נראו פעם 

כמו אבא שלי? המראה המזעזע חרט בנשמתי צלקת עמוקה והתקשיתי 

לחזור לאדישות שאפפה אותי. 

לאחר כשבוע התקרבנו למחנה. אורות הלילה נצנצו מבעד למבנים ושם 

יותר  קצת  שידעו  אלה  "גרוס-רוזן".  לאוזן,  מפה  ביראה  נלחש  המקום 

הוסיפו: "מפה לא יוצאים. לא יוצאים בכלל." אני לא שמעתי קודם לכן על 

המחנה הזה שהיה בשלזיה תחתית, ולא ידעתי ְלמה לצפות. 

שער המחנה נפתח ואנו נכנסנו בשקט לתוך בית החרושת למוות. מספר 

הגופות שראינו בדקות הראשונות הצליח לזעזע אותנו, האדישות לגוויות. 

העירוב של נשים וגברים במחנה היה זר לנו והתחלנו להרגיש את הפחד 

מחלחל לתוכנו ומתנחל עמוק בתוכנו. האם עברנו את כל הדרך לכאן כדי 

למות? התקווה הקלושה שהתעוררה בנו שבוע קודם לכן הלכה והתפוגגה 

אל תוך אפלת הלילה. לא יכולתי לעצום עין. מחשבה רדפה מחשבה וכולן 

עסקו במוות שאולי ממתין לנו במקום הנורא הזה.

היה זה הלילה האיום ביותר מאז שיצאנו לצעדה. כל העת הגיעו לאוזנינו 

במחנה  כאן,  כי  והבנו  חסרו,  לא  יריות  גם  ובעיטות.  מכות  צעקות,  הדי 

הזה, יורים מיד, על כל דבר קטן. מספיק שחשדו במישהו שגנב פיסת נייר 
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וכבר ירו בו למוות. רציתי לצאת משם, להשאיר מאחוריי את קולות הסבל 

היה  ונראה  הגיע  לבוקר. אלא שהבוקר  חיכיתי  כמה  הכאב.  זעקות  ואת 

שאיש אינו ממהר. אור יום הציף את פני המחנה, אך לא ריכך את המראות 

הקשים. כשהצצתי על האנשים שהיו מתים מהלכים, בלי כל ניצוץ אנושי 

בפניהם, מילאה חלחלה את חדרי לבבי. 

במחנה הזה החליפו את צוות הליווי המותש שלנו, מה שגרם לעיכוב גדול 

לדרכנו.  יצאנו  צהרים  לקראת  ורק  מ"גרוס-רוזן",  שלנו  היציאה  בשעת 

קרונות משא פתוחים, בלא גג, המתינו לנו בקרבת מקום והשומרים האיצו 

בנו לעלות. הם דחסו אותנו אחת על השנייה כך שכולנו שכבנו צפופות 

ודחוקות והייתה בכך נחמה קטנה – התחממנו אחת מגופה של רעותה. 

נסענו כך, שלג וגשם ירדו עלינו והרטיבו אותנו עד לשד עצמותינו. לא 

קיבלנו לדרך אוכל כלשהו והרעב כסס בנו בעצמה. הוא והקור הכאיבו לנו 

ונטלו את שארית האנרגיה שנותרה בנו. היו אלה ימיי האחרונים, כך חשתי. 

ידעתי שכוחותיי עוזבים אותי. שכבנו בשקט, באפיסת כוחות ובאדישות 

עד  מצב  באותו  נשארנו  באוזנינו.  ומרעישה  משקשקת  והרכבת  קיומית 

שמעל ראשינו הרעימה שאגת מטוסי בעלות הברית. השומרים עצרו את 

הרכבת וברחו ליער ואנו נשארנו לשכב באדישות בקרונות הצפופים. כמה 

בנות נמרצות החליטו לנסות לברוח בזמן שהשומרים הסתתרו. 

עם שוך האש חזרו השומרים אל הרכבת. כשגילו כי כמה בנות חסרות, 

גידפו בקולי קולות את היהודים שאחראים לכל הרוע בעולם ופנו לחפש 

רק  הייתי שם  לא,  או  מישהי  תפסו  אם  יודעת  איני  ביער.  הבורחות  את 

בגופי. לא נותר בי כוח להתעניין בבורחות או בפצועות שהתבוססו בדמן. 

בין הבנות.  ושמועה עברה  ראינו מולנו אחיות רחמניות  באחת התחנות 

"הקרונות מלאים בחיילים שנסוגו מהחזית. הם ברחו מהצבא הרוסי והם 

פצועים." שמחנו. סוף סוף אנחנו נתקלות בגרמנים סובלים. שנאנו את 

זעיר  עליצות  ניצוץ  מעולם.  בהם  פגשנו  שלא  למרות  האלה  החיילים 

הזדחל לחיינו ותחושה מתוקה של נקמה עמדה באוויר.

היו גם חיילים שדיברו הונגרית או צ'כית שהתגעגעו הביתה וששו לדבר 

אתנו בשפתם, למרות יהדותנו המוצהרת. השיחות נעשו בצעקות וממרחק 

הם  הציר.  מדינות  מצבאות  הגיעו  אלה  חיילים  כי  הבנו  ובסופן  גדול  די 

לא  עצמם.  משל  מחנות  להם  והיו  גרמניה  אדמת  על  במלחמה  התנדבו 

משום  אולי  בעבודתם,  לנאצים  שעזרו  למרות  שנאה,  כלפיהם  הרגשנו 

שלא הרגשנו ששנאו אותנו. 

שמשמעותה  בגרמנית  שאגה  שמענו  הרכבת.  נעצרה  פברואר  בשלהי 

הייתה לרדת ולהתחיל לצעוד. שוב ללכת, להתבוסס בשלג הקר. עד מתי 

ונוקשות  כבדות  ברגליים  מהקרון  קפצתי  להיכן?  עד  בדרכים?  כך  ננוע 

לתוך ערמת שלג רכה ונקייה. לא היה עמי אף לא פירור אחד של אוכל. 

הפכה  עבה  בשכבה  האדמה  את  שכיסתה  השלג  שמיכת  נגמר.  הכול 

למזון עבורנו – ההולכות. כרענו ברך ולגמנו מלוא פינו שלג קפוא ורך. 

אם החזקנו אותו מספיק זמן בפינו הוא הפך למים שהרוו את צימאוננו, 

אם לעסנו אותו במהירות יכולנו לדמיין כאילו אכלנו ארוחה והוא מילא 

את בטננו בתחושת שובע זמנית. השלג היה עבורנו סם חיים, כמו המן 

שקיבלו ישראל במדבר. צח, לבן וטעים. 

***

שרדתי  באושוויץ  נבהלה.  ונפשי  לעיניי  נגלה  ברגן-בלזן  הריכוז  מחנה 

כל  במוחי  הדהדה  אבא  של  המפורשת  ובקשתו  קשים  שבועות  שלושה 



116117 זריחה מחודשת

יציאתי  יום  ולכן  חיים,  פירושה  עבודה  למחנה  יציאה  כי  ידעתי  הזמן. 

מאושוויץ למחנה עבודה היה יום של תקווה. החיים במחנה העבודה, על 

בי בהלה  היו מאיימים פחות. שם לא אחזה  ומפרכים,  אף שהיו ארוכים 

בכל מסדר בוקר. שם לא חיכה לנו מלאך המוות בזרועות פתוחות ובחיוך 

שטני. ועכשיו, אחרי מסע מפרך, עמדנו להיכנס בשנית בשעריו של מחנה 

מוות לתקופת מה והחשש ניקר בקרבי. האם אוכל להתמודד פעם נוספת 

למסע.  חברותיי  בעקבות  מיהרתי  המוות?  בצל  החיים  עם  האימה?  עם 

של  ובאדישות  בטבעיות  אליהן  התייחסנו  גוויות.  של  ערימות  בין  מסע 

הכאוס  אולם  מעט,  לי  הפריעה  הריקבון  צחנת  הכול.  ראו  שכבר  אלה 

במחנה בלבל אותי יותר מכול. הסדר הגרמני שהכרתי – נעלם ולא היה. 

בלוק ענק חיכה לנו, ריק וחשוף. נדחפתי פנימה וכששמעתי את הפקודה: 

"תתפסו מקום!" הצלחתי להתקדם בשארית כוחותיי עד לפינה המרוחקת, 

זו שמעליה היה חלון. כך יכולתי להשעין את גבי אל הקיר ולנשום אוויר 

וייתכן  יצאנו למסדר  כי  ייתכן  עיניי.  ועצמתי  נקי. התיישבתי על מקומי 

שלא – איני זוכרת. גם ההתרעה בדבר היתקלות ב"חיה מברגן", כינוייה 

של אירמה גרייזה, לא נקלטה בתודעתי, היא רק חלפה ליד אוזני. לא נותר 

בי כוח לכעוס, לשנוא או להילחם על חיי. רציתי לעצום עיניים ולנוח.

כמדומני שבהתחלה נערכה חלוקה של אוכל דל. אולם מהר מאוד נפסקו 

מפני  לברוח  בניסיון  עסוקים  היו  הגרמנים  לחלוטין.  המחנה  סדרי  כל 

הופקרנו,  יגיעו.  בטרם  ראיות  ובהשמדת  הברית  בעלות  של  החיילים 

באין מפריע,  ובמחלות שהסתובבו במחנה  ברעב, בצמא  למותנו  המתנו 

אלא שלי היו מלאכיות שלא הרפו ממני – ַחְנָקה ורּוְז'ָקה. הן יצאו לַצִיד 

במחנה ובכל פעם שהצליחו לשים ידיהן על קליפת ירק או על כל דבר 

אחר שהיה אכיל, חלקו אתי את המציאה. בכל אותה העת הוספתי לשכב 

לבלוק,  מחוץ  יצאתי  אחת  פעם  רק  מעורפלת.  בהכרה  הקטנה  בפינתי 

את  לחפש  כוח  בי  היה  לא  הצריף.  מאחורי  אל  החלש  גופי  את  גוררת 

השירותים, וכך מצאתי עצמי רוכנת בשטח הפתוח כדי לעשות את צרכיי. 

בדיוק באותם רגעים אינטימיים ניגשה אליי מישהי שהכרתי מברדיוב. גב' 

ֵשייְנדוְֹרף שמה. 

"את טאובה מברדיוב?" שאלה בעדינות. התביישתי להרים עיניי. חשתי 

מבוכה מכך שמישהי זיהתה אותי בסיטואציה הזו. לרגע שתקה הגברת, 

אחר מיהרה לבקש: "חכי רגע. חכי." ונעלמה בריצה. היא חזרה עם ספל 

מרק חמים ודומה כי לא הבחינה במבוכתי. "תהיי פה כל יום באותה שעה 

ואני אתן לך מרק." הורתה לי בקול יציב. "תחכי לי כאן. בסדר?" נכנסתי 

לבלוק וחזרתי לפינה שלי ושוב לא יצאתי החוצה. שכבתי בכיפוף ברכיים 

מחוסר מקום ושקעתי בשינה טרופה. כשחברותיי השיגו דבר ראוי למאכל 

– אכלתי באטיות ובשאר הזמן נמנמתי באדישות. 

בשארית היכולת שלי לחשוב הבחנתי כי הרעש בבלוק הלך ופחת מיום 

ליום והיה פחות צפוף סביב, אך לא יכולתי להבין את משמעות השקט ולא 

הצלחתי ליישר את רגליי שהיו מקופלות זמן רב מדי. נותרתי על מקומי, 

נושמת את שארית נשימותיי בשלווה של השלמה. הגופות נערמו בחוץ 

בערמות גבוהות בלי שידעתי על כך.

***

במשך שבועות שכבתי באותה תנוחה מנמנמת ומתעוררת חליפות וצונחת 

הבחנתי  לערפילים  מבעד  ב-15.4.1945  ואז,  השינה.  זרועות  אל  שוב 
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בדמויות מתחבקות וצוחקות. הן היו רחוקות כל כך ובלתי נתפסות. לפתע 

קלט מבטי משהו חריג. כשאימצתי את עיניי הבחנתי בחיילים זרים שסרקו 

את הבלוק בעיניים קרועות לרווחה. המשכתי לשכב מקופלת בפינתי ולא 

הבנתי מה קורה עד ששניים מהחיילים הביאו דודים גדולים מלאים באוכל 

והחלה המולה שלמה סביבם.

נשענת  מעט  התרוממתי  הסיטואציה,  את  לפענח  הצליח  שמוחי  אחרי 

על הקיר והושטתי קדימה את ידי הדקיקה שאחזה בקופסת פח ריקה – 

הכלי שלי. מישהי קלטה את בקשתי האילמת והעבירה את הכלי הלאה. 

שרשרת ידיים העבירו את כלי הפח המעוקם אל החיילים, ואחר כך החזירו 

אותן ידיים את הכלי שלי כבד ומהביל. 

לא יכולתי לעמוד בריח. לאחר בליעה אחת או שתיים נפלתי מתעלפת. 

האוכל השמן גרם לגופי לשוק נוראי. כמה ימים שכבתי מחוסרת הכרה 

חליתי  גופי.  שעובר  לחוויה המטלטלת  מודעת  לא  בצרכיי,  והתבוססתי 

בטיפוס הבטן והייתי בסכנת חיים. 

באחת הפעמים שהקצתי מעלפוני מצאתי את הבלוק כמעט ריק. חברותיי 

הנאמנות שמחו לראות אותי מתעוררת. "החיילים לוקחים בנות לרחצה 

ולתספורת ומי שיוצאת מכאן עוברת לבית של גרמנים." סיפרו לי וקולן 

גרייזה?  את  זוכרת  "את  הוסיפו:  פקוחות  עדיין  שעיניי  כשראו  עולץ. 

אירמה גרייזה? הבריטים תפסו אותה." זכרתי משהו במעומעם. "נתנו לה 

ולגרמנים האחרים לסחוב את המתים שלנו," סחו בשמחה, "ובהמשך תלו 

אותה." )אירמה הייתה מפקדת אס.אס מפורסמת באכזריותה(.

חזרתי לדמדומים.

שאר  בפינה.  מכווצות  בנות  ארבע  וראיתי  עיניים  פקחתי  יותר  מאוחר 

הצריף היה ריק. לא קיבלנו אוכל ולא ניגשו אלינו. נפלתי שוב לזרועות 

השינה וכשהתעוררתי ניסיתי לחשוב מי אני ומה אני עושה שם על רצפת 

הצריף הריק. לא הצלחתי לשמור על ערנות ונרדמתי שוב עד שהרגשתי 

שמרימים אותי ומטלטלים אותי. 

נלקחתי על אלונקה צבאית לבית החולים, אך אני לא ידעתי זאת. "שתי 

בנות נותרו בחיים מתוך החמש שנשארו בצריף ואת בהן," כך סיפרו לי 

מאוחר יותר. "שלוש האחרות לא התעוררו."

עזרה  לבנות  והגישו  המחנה  בשטח  שדה  חולים  בית  הקימו  האנגלים 

וגזזו  בעדינות  אותי  רחצו  והאחיות  ומזוהמת  מלוכלכת  הייתי  ראשונה. 

וגיליתי כי  את שערותיי כדי להיפטר מהכינים. כשהעברתי יד על ראשי 

שיערי שהחל לצמוח – נעלם, חשתי צער רב. תחושת ההשפלה שהייתה 

לי באושוויץ חזרה אליי בעֹצמה. לא יכולתי להבין כי הפעם שערותיי נגזזו 

ברחמים – חלק מהטיפול.

)בית  שמו  אנגלי-רּוְנְטַהאּוז  חולים  לבית  אותי  לקחו  שדה  חולים  מבית 

עגול(. הרופאים שהסתובבו סביבי היו מקצוענים והטיפול שקיבלתי היה 

מצוין. הכרתי הייתה מעורפלת רוב הזמן וכשהתעוררתי נאלצתי לעמוד 

עצביי.  את  זעזע  הפתוחים  הפצעים  חיטוי  הטיפולים.  בכאב  בגבורה 

העדפתי לשקוע שוב בשינה ולברוח מהכאב.

ָקה. לא ידעתי כי הבנות  באחת הפעמים שהתעוררתי, הבחנתי בַחְנָקה ורּושְׁ

הטובות האלה הגיעו הרבה לבקרני. "עד עתה היית מחוסרת הכרה," סיפרו 

לי ושמחו לראות את שפתיי מתעקלות לחיוך קטן. הן האכילו אותי לאט 
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ובסבלנות וסיפרו כי פלשו לבית בֶצֶלה וכי הן מסתדרות היטב. מאותו יום 

ציפיתי בשמחה לבואן.

כחודש ימים שכבתי בבית החולים האנגלי. בזמן שהכרתי הייתה מעורפלת 

הגיעה לבקרני גם גב' שיינדורף, בת עירי שנתנה לי מרק במחנה. באותם 

ימים נלחמתי על חיי והרופאים כמעט ונואשו. לשאלתה ענו לה כי אפסו 

והבטיחה  בעצב  ממני  נפרדה  היא  האחרונים.  ימיי  ואלו  לחיים  סיכויי 

לעצמה שאם תמצא מישהו ממשפחתי תספר על סופי הטראגי.

ולאוויר  תומך  לטיפול  שנזקקו  פליטות  אלף  להעביר  הוחלט  בינתיים 

לשבדיה  ובדרך  להעברה  המועמדות  ברשימת  הייתי  לשבדיה.  נקי, 

יחס האחיות אלינו  ק.  ליבֶּ עצרנו למנוחה בבית חולים קטן בעיר הגבול 

להתפנות.  שעליי  והרגשתי  במיטה  שכבתי  הימים  באחד  משפיל.  היה 

צעקתי לאחיות שיבואו, אולם קריאות המצוקה שלי לא נענו. בכוחותיי 

וזחלתי בניסיון להגיע לשירותים.  האחרונים, מתייפחת, ירדתי מהמיטה 

שמעתי שיחה ופניתי לכיוון הצלילים שהגיעו כנראה מחדר האחיות. 

מסוים.  לכיוון  והצביעו  ענו  "שם,"  בכאב.  גנחתי  השירותים?"  "איפה 

למיטתי,  חזרתי  כלום.  מצאתי  ולא  הפרוזדור  לסוף  עד  דרכי  גיששתי 

נכנסה לחדר  זמן מה  זחלתי מתחתיה והתפניתי שם, על הרצפה. לאחר 

אחת האחיות והחלה לצעוק: "מי עשתה פה? איך אתן לא מתביישות?" 

התכווצתי במיטתי בכאב והשפלתי את עיניי. האחיות שטיפלו בנו בבית 

החולים בליבק היו גרמניות מהסוג שהכרנו היטב – גסות רוח ורעות לב.

13

בית החולים בעיר החוף קלמר נערך כיאות לבוא הילדות החולות מגרמניה. 

שכבתי במיטה נוחה והתחלתי להרגיש טוב יותר. נחתי בשלווה ושמחתי 

לשלום  אותי  בירכו  כולם  רופאים.  לביקור  שנכנס  הצוות  את  לראות 

והחליפו ביניהם מבטים שקטים שלא ירדתי לעומקם. ואני, שחייתי בעל 

כורחי עד לא מזמן, חייכתי אליהם באושר. 

לא הבנתי כלל את הסקרנות הטבעית שלהם, סקרנות של רופאים ושל 

בני אדם לפגוש באדם שהוא נס מהלך, כי לא חשתי כך. שמחתי לשכב 

במיטה טובה, מכוסה בסדין צחור וריחני וראשי מונח על כרית רכה. חלום 

החיים הפשוטים שלהם ייחלתי קרם עור וגידים והרגשתי מספיק טוב כדי 

להודות על כך. הרופאים נדמו בעיניי כמלאכים טובים וחשתי ברת-מזל.

ובגופי קיננו שלוש מחלות קשות  בהגיעי לבית החולים שקלתי 27 ק"ג 

וטיפוס הבהרות. לאחר התייעצות קלה  זמנית: שחפת, טיפוס הבטן  בו 

מזכרת מבית החולים
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שקיימו הרופאים הוחלט לומר לי את האמת על מצבי. "את מאוד חולה 

"אולם  שקט,  בקול  באוזניי  ציינו  פשוט,"  ולא  ממושך  לטיפול  ותזדקקי 

חשוב לנו להבהיר לך כי גם אם תחלימי – תישארי חלשה תקופה ארוכה 

וזיכרונך לא ישוב להיות מה שהיה. כנראה שזיכרונות שהיו לך מהעבר 

נמחקו בשל סיבוך של מחלת הטיפוס." למזלי, התברר בהמשך שהאבחנה 

לא הייתה מדויקת, ב"ה.

האם מתכוונים אליי? תמהתי, אך העייפות הכריעה אותי. שקעתי בשינה 

באהבה  בי  טיפלו  מזרועי,  דמים  רבה  בעדינות  לקחו  הרופאים  רגועה. 

לי  הוזרקו  במיוחד.  קשה  היה  הטיפולים  אחד  לקראתי.  האירו  ופניהם 

זריקות אימתניות לתוך הריאה החולה, זריקות שניתנו בדרך כלל בהרדמה. 

אני לא נזקקתי לזאת. אחרי כל מה שעברתי, כאב הזריקות היה נסבל. 

***

בחצי שנה הראשונה לשהותי בשבדיה לא יכולתי לרדת מהמיטה. רגליי 

ולא  התאבנו,  הן  בברגן-בלזן,  שהותי  תקופת  בכל  תחתיי  מקופלות  היו 

הצלחתי ליישרן. באותן שעות ששכבתי באפס מעש הקשבתי לפטפוטי 

לשבדיה.  עמי  שהגיעו  הבנות  כרוב  מהונגריה,  היו  הן  לחדר.  שכנותיי 

כל  חרוזים  ולחרוז  לשיר  נהגה  ידוע,  הונגרי  משורר  של  בתו  מהן,  אחת 

את  הזמן קלטתי  עם  אך  בהונגרית,  מילה  אף  הבנתי  לא  בתחילה  הזמן. 

שפתן והיטבתי לדבר בה. כשהרגשתי טוב יותר ויכולתי להתרכז ביקשתי 

ספרים בגרמנית – הקריאה הצילה אותי מהשעמום ולקחה אותי למחוזות 

רחוקים. רק אז הערכתי את לימוד הגרמנית בסלובקיה, בילדותי. הייתה 

זו השפה הזרה השנייה שנאלצנו ללמוד בבית הספר. 

משפחות לא יהודיות רבות משבדיה אימצו ילדות יהודיות חולות, במטרה 

לעזור לנו להרגיש שוב חלק מבית חם וממשפחה. גם אני זכיתי לאימוץ 

שכזה והמשפחה שבחרה לבקרני העניקה לי במתנה מפית רקמה. המתנה 

הגיעה בזמן. שמחתי בה ועסקתי בהנאה רבה במלאכה. בזמן שהותי בבית 

החולים לא ראיתי את יופייה של הארץ. המשפחה המאמצת שלי לקחה 

העיר  ָסָלה,  לאּופְּ במכוניתם  החולים,  מבית  שהשתחררתי  לאחר  אותי, 

הנסיעה  בזמן  המקומי.  במוזיאון  לבקר  כדי  בשבדיה,  בגודלה  הרביעית 

לא שבעתי ממראות הנוף הקסומים, אך לדאבוני לא הייתי בכושר גופני 

הנחמדים  לאנשים  טובה  הכרתי  מהם.  וליהנות  לטייל  יכולתי  ולא  טוב 

שטרחו למעני, אך למזלי, לא נוצר ביני ובינם קשר עמוק מדי, כך שלא 

היה לי צורך לבלות אתם רבות. חלק מהבנות שהיו אתי נקשרו למשפחות 

שאימצו אותן, משפחות שהיו בעיניהן תחליף ראוי למשפחות שאיבדו. הן 

נשארו בבתי המקומיים ואלה אימצו אותן אל חיקם. אחדות מהן נטמעו 

בעם השבדי ואבדו לעמנו. 

גופי הלך והתחזק והצלחתי לרדת ממיטתי. תחושת ההליכה הייתה מוזרה 

בעיניי ומרגשת. לאחר כמה ניסיונות הליכה מוצלחים יכולתי להסתובב 

לצאת  בטוחה  מספיק  כשהרגשתי  האחיות.  לעזרת  נזקקתי  ולא  חופשי 

לטיול במחלקה, נטלתי בידי את המפית שלי ויצאתי למסע קצר. באחד 

החדרים הבחנתי בארבע בנות ששוחחו בערנות. הצצתי פנימה והן הזמינו 

אותי להיכנס. 

"מי את?" שאלו הבנות באידיש.

"אני? אני הלברשטאם, מברדיוב." עניתי בגאווה.

"את הלברשטאם מברדיוב ואת רוקמת מפית?" שאלו בתדהמה.
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ואני, גאה בעבודתי, השבתי: "כן, למה 

לא?" 

"כי היום שבת!" ענו והביטו בי במבט 

מוכיח.

היום  נבהלתי.  שבת?  היום  שבת? 

שבת. 

הזו  המילה  את  גלגלתי  לא  זמן  כמה 

אותה?  שמעתי  לא  זמן  כמה  בפי? 

שנה לפחות. מחשבה טורדנית ניקרה 

כאן  אני  זמן  כמה  מוחי.  בירכתי 

מתרחצת  שותה,  אוכלת,  בשבדיה? 

שהמושג  קרה  כיצד  נעימים...  במים 

מינקות,  עליו  שגדלתי  הזה  הקדוש 

נשתכח ממני. מושג אחד טהור שהיה חלק מחיים שלמים – חיים עשירים 

נדמה  חגים?  בלי  ברכות,  בלא  תפילות,  בלא  חייתי  זמן  כמה  ורוחניים. 

כאילו חיים שלמים עברו עליי כך. מה עושים? איך מתחילים לחיות מחדש 

כיהודייה אמתית? 

בשולי הדברים:

מרגע  לעצמי.  מודעת  הייתי  לא   – שעברתי  הקשה  השנה  כל  במשך 

מחיי  תלושה  מנותקת,  הייתי  פיזית,  שהחלמתי  ועד  לאושוויץ  שהגעתי 

אבד  הימים  חשבון  נמחק.  ועברי  קהו  רגשותיי  זהות.  ונטולת  הקודמים 

ממני ולא זכרתי כי יש שבתות או חגים, ימי הולדת וימי זיכרון. כל יום יכול 

יומי האחרון. לא היה מקום באושוויץ "שלי" לדת, לצמיחה,  היה להיות 

האחיות לבית רצפרד והוויז'ניצאית

לפיתוח האישיות, לזיכרונות מהבית. היה בה מקום רק להישרדות פשוטה 

של יצור חי שאינו אדם ואינו ראוי להיקרא אפילו בעל חיים. יצור שהוא 

מספר ותו לא. בעקבות המחלות הקשות שנדבקתי בהן בברגן-בלזן אבד 

זיכרוני, מה שהקשה עליי עוד יותר לשוב לחיי הקודמים. 

אחיות,  הן  הבנות  שלוש  כי  לי  התברר  המפית  בעניין  הקצרה  מהשיחה 

נכדות של הרב מרצפרד )בן ר' חיים מצאנז( וקרובות משפחה שלי. הבת 

הרביעית בחדר הייתה בת למשפחת האגער הוויז'ניצאית. 

הלם המפגש שחוויתי חולל אצלי שינוי לטובה. אחרי תקופה ארוכה שבה 

לא הגיתי בהם, חשבתי שוב על הוריי ועל אחיי ואחיותיי – משהו זע בי 

החולים  בית  והנהלת  היות  ממשפחתי.  שריד  למצוא  לנסות  והחלטתי 

חילקה לנו עיתונים יהודיים, תרתי אחרי המדור לחיפוש קרובים והתחלתי 

לעיין בו. 

במהירות  לפעום  החל  ולבי  במדור  התפרסמו  ניצולים  של  רבים  שמות 

הוא  ייתכן שלא.  לא  ניצל, חשבתי לתומי.  כשרפרפתי על השמות. אבא 

אחרי שמו:  בחיפושים  להתרכז  תושייה. החלטתי  ובעל  וצעיר  חזק  היה 

יוסף הולנדר.

חיפשתי ומצאתי בכמה מקומות את השם הזה. ביקשתי גלויות והתחלתי 

לכתוב במרץ רב, מלאת תיקווה. עוד מעט אוכל להתאחד עם אבא, עוד 

מעט. שלחתי את הגלויה הראשונה וחיכיתי בציפייה מתוקה לאות חיים 

אחרת  לכתובת  שוב,  כתבתי  תשובה.  כל  קיבלתי  לא  לשווא.  אך  מאבי. 

וחיכיתי, כמה חיכיתי לתשובה המיוחלת. כשהגיעה אליי טלגרמה מיהרתי 

לאחוז בה בידיים רועדות. 
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לא  זאת  ובכל  קשה  הייתה  האכזבה  המילים.  לי  לעגו  אביך",  לא  "אני 

הרפיתי. החלטתי להמשיך ולנסות. מתוך כל הגלויות ששלחתי רק שתיים 

נענו. בשתיהן חיכתה לי אותה תשובה קצרה ומאכזבת. 

בצר לי החלטתי לנסות לשלוח גלויה אל דוֹדי, זלמן-לייב, בברדיוב. זכרתי 

כי הוא בחר להישאר בבונקר כשעזבנו לניטרה, וקיוויתי כי שרד. כתבתי 

בכתב ברור את שמו המלא, וכיוון שלא ידעתי את כתובת מגוריו, הוספתי 

דרך  זלמן-לייב  אל  הגיע  המכתב  סלובקיה.  ברדיוב,   – גדולות  באותיות 

הג'וינט, הארגון שעזר לפליטים, ואני קיבלתי מברק חוזר – אות חיים. 

וכך היה כתוב במברק: )מתורגם מסלובקית(

קיבלנו מכתבך.

נותרו: חיים יוסף, ליבו, רוחי, ישראל אהרון, זלמן לייב, ברוך 

ומשפחתו – בסדר.

 אחותך פייגע, ברדיוב, רודיו 70, צ'כוסלובקיה 

שנותרו  בני המשפחה  את שמות  המברק שפירט  את  ושוב  שוב  קראתי 

בחיים, מתוך משפחתי הענפה. כמה מדודיי האהובים, שתי בנות דודים 

ואחותי התאומה. חתימתה של פייגו אחותי התנוססה בתחתית הרשימה. 

ניסיתי לעכל את החדשות המפתיעות. פייגו, אחותי התאומה – חיה. פייגו 

חיה! איך אוכל להודות לה' על הנס הזה?

***

לנו  שהוגשה  האוכל  כמות  כי  לגלות  התאכזבתי  האוכל  לחדר  בהגיעי 

הייתה מעטה. אמנם ראיתי במו עיניי בנות שנטלו בהיחבא פרוסות לחם 

והסתירו אותן בכיסיהן, ובכל זאת ציפיתי ליותר. "למה אין מספיק אוכל?" 

רטנתי. "מה, הם מקמצים בהוצאות המזון עבורנו?" לא ידעתי כי השיקול 

מעט  כמה  ידעו  הם  המטופלות.  בריאות  היה  הצוות  את  שהנחה  היחיד 

אכלנו במלחמה ורצו להשיבנו לחיים סדירים בהדרגה, לטובתנו. 

השבוע חלף והגיעה שבת והצוות החליט שאני יכולה להצטרף לביקור 

דמעות  עמדו  המפואר  הכנסת  לבית  כשנכנסתי  המקומי.  הכנסת  בבית 

בעיניי. רק לפני שבוע לא זכרתי כלל את השבת ועכשיו אני זוכה לספוג 

את קדושת היום בבית כנסת, לנשום לתוכי את ריח הספרים. אלא שמשהו 

היה שונה. היהודים השבדים, מתבוללים ברובם, לא הזכירו את דמויות 

ילדותי. הם היו מגולחים למשעי ודיברו בשבדית צחה. 

את  לרוקן  החלו  הם  חשודה.  לחלוחית  עיניהם  מלאו  אלינו  כשניגשו 

כיסיהם ספונטאנית והכסף שנערם על השולחן נשלח לעברנו. "קחו בנות, 

תקנו לכן משהו..." חייכו אלינו וציפו לראות אותנו שמחות. כשמבטם נח 

עליי התפתלתי במבוכה. שבת היום. איך אוכל לגעת בכסף? חשתי אי-
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נעימות מכך שאני מסרבת להיענות לבקשתם ומלמלתי משפט מתנצל. 

לא התכוונתי לחלל את השבת אחרי שחזרתי להגות בה.

זו הייתה תקופה נהדרת. גופי התחזק, יצאתי מבית החולים לבית מרגוע 

זורח  העולם  איך  הרגשתי  לי.  ש"נולדה"  באחות  ושמחתי  ושקט  נעים 

אליי והייתי מאושרת. סוף סוף יכולתי לצאת לטיולים ודומה היה שנפשי 

אינה יודעת שובע. טיילתי עם חברות ביערות עד צפופי עלווה ושייטנו 

שנהרות  עמקים  אל  והבטנו  גבוהים  הרים  על  טיפסנו  צלולים.  באגמים 

התפתלו מהם והובילו עד הים. האוויר היה צח ומבריא והמראות שנשקפו 

מתוך המים היו נפלאים ושלווים, כל כך שלווים. עד היום אני מתגעגעת 

לנופיה הקסומים של שבדיה וכשאני נוסעת לחיפה ועומדת על הכרמל, 

אני מביטה בים המציץ בי בעיניו הכחולות ונזכרת בחיוך בימיי הטובים 

בארץ הנורדית. 

***

לחזק  במטרה  שבאה  חרדית  נערה  סבינה,  אלינו  הגיעה  הימים  באחד 

אותנו מבחינה רוחנית. היא מסרה שיעורי תורה ויהדות וכשהבינה שאני 

"מה את עושה כאן? את בת של רב.  בת של רב אורתודוקסי התפלאה. 

מקומך אתנו, בלידיְנֶגה, במוסד של הרב יעקובזון." דבריה חלחלו לתוכי 

וברגע שהרגשתי מספיק חזקה כדי לנסוע, יצאתי לכיוון לידינגה, עיירה 

קטנה ושלווה בקרבת שטוקהולם, בירתה של שבדיה.

לאחר טלטולי הדרך, טלטולים שהחלישו אותי, הגעתי למוסד שהשתייך 

שהיו  הבנות  שייכת.  ולא  עייפה  הרגשתי  העולמית".  ישראל  ל"אגודת 

תמוהים  היו  ומנהגיהן  מגובשות  מאוד  היו  שנים  בכמה  ממני  מבוגרות 

בעיניי. בברכת המזון למשל, נהגו הבנות לזמן בקול רם כדרך גברים. בכל 

פעם שסיימנו את הארוחה התפללתי שלא יגיע תורי, התביישתי לנהוג כך. 

החלטתי לחזור לבית ההבראה, אל חברותיי, ולנסוע ללידינגה לשבתות 

ולחגים, כדי לחוש את האווירה הרוחנית בימים הקדושים. הרב יעקובזון 

ואשתו השקיעו את כל אונם ונפשם בהקמת המוסד ודאגו לבנות החוסות 

בצלו. אין ספק שהשהייה במקום סייעה לי לחזור לעברי וכיוונה אותי אל 

עבר העתיד.

נוער שהוקם  נכנסנו למחנה  וכולנו  היא  בית המרגוע חלפה אף  תקופת 

הם  בהתנדבות.  מישראל  הגיעו  מדריכים-שליחים  ב-ויסיְנְגסּו.  עבורנו 

מהפליטים  אחד  כל  במחנה.  להתנדב  ושמחו  ציונות  רוח  חדורי  היו 

להחליט  תורי  כשהגיע  עיניו.  ראות  לפי  קבוצה  לעצמו  לבחור  התבקש 

על השתייכותי בחרתי בקבוצת הנוער של ה"מזרחי". הייתה זו הקבוצה 

הדתייה היחידה )לא היה שליח חרדי במקום(. 

מספורט  מגוונת,  מפעילות  ונהניתי  הקבוצה  לבנות  בקלות  התחברתי 

על  ידעתי  רב.  ידע  וצברתי  טוב  הרגשתי  ימים  באותם  עברית.  ומלימוד 

גרמנית, סלובקית, פולנית, הונגרית  בוריין מספר רב של שפות: אידיש, 

ואנגלית. את השבדית סירב מוחי לקלוט ולעומתה – העברית, שפה שלא 

הכרתי כלל, נכנסה עמוק לראשי וללבי, כאילו הכרתיה פעם, בעבר קדום. 

התחברתי אליה, אהבתי אותה והייתי נחושה ללמוד אותה מהר.

השירים  אחד  לארץ.  כיסופים  שירי  ולמדנו  יחד  נאספנו  יום  בכל 

הפופולאריים היה: 
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שם בארץ חמדת אבות

תתגשמנה כל התקוות

שם נחיה ושם ניצור

חיי זוהר, חיי דרור

שם תהא השכינה שורה

שם תפרח שפת התורה

שירו שיר, שיר, שיר,

נירו ניר, ניר, ניר

גילו גיל, גיל, גיל

כבר הנצו ניצנים...

ואפילו את שיר העבודה )שכתב חיים נחמן ביאליק( למדנו, בשינוי קל, אך 

מהותי, מהמקור. 

שרנו כך: 

מי יצילנו מרעב? 

מי יאכילנו לחם רב? 

ומי ישקנו כוס חלב? 

למי תודה, למי ברכה?

לתורה ולמלאכה! 

מי ייתן לנו כסות בקור? 

ומי בחושך ייתן אור? 

מי יעל מים מן הבור? 

למי תודה, למי ברכה? 

לתורה ולמלאכה!....

שרנו – לתורה ולמלאכה )במקום לעבודה ולמלאכה(

וכמו ששרנו רבות כך רקדנו. כמה רקדנו... הורה, כמובן. הריקודים היו 

על  היה  והדגש  בנות  של  וקבוצות  בנים  של  קבוצות  נפרדות  בקבוצות 

אחווה ושמחה. הרגשתי בריאה וקלילה. ציפור דרור אמתית. המדריכים 

חשבו אחרת. "עלייך לנוח. אסור לך לרקוד. היית חולת שחפת," רטנו בכל 

לא  על האיסור המכעיס.  ועוברת  פיהם  פעם שהבחינו שאני ממרה את 

הקשבתי להם. הרגשתי טוב כשרקדתי ולא הבנתי מה הם רוצים מחיי. רק 

כשהגיעה ועדה רפואית נהגתי להיעלם ממעגל הרוקדות ולהיכנס למיטה 

הרופאים  את  להכעיס  רציתי  לא  סוערת.  ונפשי  שלווה,  פנים  בהבעת 

הרגשתי  הגורפת.  החלטתם  על  כעסתי  אך  ובתמים,  באמת  לי  שדאגו 

לוותר  כשנדרשתי  שנייה  ופעם  פעם אחת כשחליתי  פעמיים:  שנענשתי 

על הדברים שאהבתי. זה היה מקומם. אוי, כמה ילדותית הייתי! 

שוב ושוב שמעתי על הארץ המופלאה שהשמש מאירה בה תמיד, ארץ 

היהודים. נזכרתי במילות התפילה ששמעתי בילדותי ובהן הכמיהה לארץ 

הגעגוע  אולם  המילים,  את  היטב  הבנתי  לא  אמנם  ולירושלים.  ישראל 

איך  חלמתי  וחד.  ברור  והיה  גלותנו  בשנות  אותנו  ליווה  הקודש  לארץ 

אני עולה לארץ הזו שכולה מדבר וים, אולם המדריך הישראלי הסביר לי 

בכל פעם מחדש שהארץ אינה מיועדת לבנות במצבי. "אסור לך להיות 

בשמש," ניסה להבהיר לי את מה שלא הסכמתי לקלוט. "את חלשה מדי 

ובכלל, בישראל עובדים קשה מאוד ולך אסור להתאמץ." הוא לא נתן את 

דעתו לכך שמילותיו פגעו בי. ארץ ישראל צריכה לקלוט לתוכה את כל 

היהודים, חשבתי לעצמי בתסכול, אסור לנהוג איפה ואיפה. כשם שהארץ 

הזו שייכת לאחרים, לחזקים יותר, ממש כך היא גם הארץ שלי! 
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14

מחנה הנוער הזמני עזר לגיבוש שלנו. בינתיים שכרו הפעילים הישראליים 

למסגרת  לימודים;  לאווירת  אותנו  להכניס  כדי  שונים  במקומות  מבנים 

גדושה לימודים ולפעילות ציונית.

שמו.  ְרָגה  שיבֵּ  – וציורי  קטן  לכפר  סמוך  היה  עבורנו  שהוכן  המבנה 

כשטיפסנו במעלה הגבעה הבחנו בבית בודד וגדול שהשקיף על העמק. 

היו  השנייה  ובקומה  האוכל  וחדר  הלימוד  כיתות  היו  הראשונה  בקומה 

ניבט אגם  חדרי השינה. שמחנו במבנה הנאה שקיבלנו, זה שמחלונותיו 

תכול וגשרון עץ קטן.

שבהן.  הקטנה  הייתי  ואני  הונגריה,  ילידות  היו  הספר  בבית  הבנות  רוב 

עברית  ללמד  מישראל  הגיעו  מורים  וכמה  בעצמן  פליטות  היו  המורות 

ומקצועות קודש. רמת הלימודים הייתה משביעת רצון, ואני, כיוון שתמיד 

 – גבוהה  ברמה  ספרות  למדנו  "בבית".  סוף  סוף  חשתי  ללמוד,  אהבתי 

על  מרשימים  דיונים  וערכנו  שייקספיר  של  סיפוריו  מיטב  את  ניתחנו 

הסיפור "נתן החכם". )יצירתו של לסינג הגרמני העוסקת בשלוש הדתות 

וביחסים ביניהן(.

חדשות  ארצות  הכרנו  אלגברה,  בשיעורי  נעלמים  עם  משוואות  תרגלנו 

אשכח  לא  רש"י.  של  שפתו  בפענוח  מוחנו  ויגענו  גיאוגרפיה  בשיעורי 

איך המורה לתנ"ך, זה שרצה לדרבן אותנו ללמוד כתב רש"י, הכריז: "מי 

שתדע ראשונה – תקבל מתנה!" שקדתי על לימודיי ומהר מאוד קראתי 

את האותיות השונות ברהיטות. הפרס שקיבלתי – חמישה חומשי תורה 

שאליהם צורפה הקדשה נאה היה בביתי במשך שנים רבות. )עד שהעברתי 

אותו הלאה, ואני מצרה על כך היום(. 

צוות המורים,  שיברגה

משתעשעות  בשלג
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אמנם למדנו רבות, ובכל זאת היו לנו שעות פנאי נעימות ורגועות. בחורף 

המושלג נהגנו להחליק במגלשיים במורד הגבעה. כמה צחקנו כשהמדריך 

הישראלי שלנו החליק, נפל פעם אחר פעם ונחבט בשלג. היה ברור שבארץ 

החמה ממנה הגיע לא רכש ניסיון בתחום זה. כשהגענו לעמק החלפנו את 

המגלשיים במחליקיים ומיהרנו אל האגם הקפוא, חורצים קווים מפותלים 

על פני שכבת הקרח העבה. משם המשכנו אל הכפר הסמוך לקנות משהו 

טוב ולחזור אל ביתנו החמים.

עם בוא האביב החלו השלגים להפשיר. עשבייה ירוקה בצבצה בין הסלעים 

והאגם התכול חזר לנצנץ מול קרני השמש החוורות. בימים יפים דילגנו 

בעליזות בינות לעשב ולפרחי הבר, טיפסנו על גשרון העץ הקטן ושייטנו 

בסירה לעבר הכפר. 

בערבים נהגנו לשוחח אחרי שסיימנו את מטלות היום. אחד התפקידים 

נדרשתי  ופעם אחת  גרר לעתים מריבות,  כלים,  – שטיפת  הלא אהובים 

ובין  בינן  בנות מפולניה.  היו שתי  הניצות. בקבוצתנו  בין  להשכין שלום 

ההונגריות  קדומות.  בדעות  כנראה,  שמקורה,  איבה  שררה  ההונגריות 

הצליחו לא פעם להוציא את הפולניות משלוותן. 

כך למשל עלה בגורלן של הפולניות לשטוף סירים מלוכלכים פעמים רבות 

שחברותיהן  כשהרגישו  הפעמים  באחת  הרע.  מזלן  על  רטנו  פעם  ובכל 

עברו כל גבול, הן ברחו לחדרן בוכיות. ריחמתי עליהן והחלטתי לקרצף 

שעה  בפולנית  ושוחחנו  אליהן  הלכתי  כשסיימתי  במקומן.  הסירים  את 

ארוכה. לא הייתה לי בעיה להשתייך לקבוצה זו או אחרת. דיברתי היטב 

בשתי השפות והתחברתי עם כולן. 

בתכנית  חברתי.  ערב  האוכל  בחדר  נערך  הסעודה,  לאחר  שבת  בלילות 

רשאיות  היו  והן  קבוצות  ראשי  לשמש  נבחרו  בנות  שתי  חידון.  גם  היה 

להוביל  להן  שתעזורנה  האינטליגנטיות  הבנות  את  קבוצתן  אל  לצרף 

את הקבוצה לניצחון. אני הייתי רזה וקטנטונת וישבתי בצד בשקט. לא 

הייתי מהדברניות בקבוצה ולא ניסיתי להתגאות בידע שרכשתי. שאלות 

נשאלו ותשובות נזרקו לחלל החדר והאווירה התלהטה. קרה שאף אחת 

מהנבחרות לא ידעה את התשובה ואני העזתי להצביע ולומר את התשובה 

הנכונה. לאחר שהדבר חזר על עצמו כמה פעמים החלו הבנות לקרוא גם 

לי להצטרף אליהן...

מנהלי בית הספר, זוג יהודים מבוגרים יוצאי גרמניה, נטו לי חסד. אולי 

אותי  להכניס  נהגו  הם  אופן  בכל  אותי.  חיבבו  סתם  ואולי  עליי  ריחמו 

לחדרם, להשמיע לי יצירות קלאסיות בקלטות ֶשמע וללמדני אודות כל 

שהליווי  מוזיקליים  לסרטים  אותי  לקחו  לפעמים  הדגולים.  המלחינים 

המוסיקלי שלהם היה מוסיקה של המלחין הרוסי הידוע – צ'ייקובסקי. 

כמה נהניתי! הצלילים הרכים שהשתפכו מכל עבר נעמו לאוזניי, אף כי 

לא הכרתי צלילים שכמותם בילדותי. עולם חדש וקסום התגלה לי ולבי 

נפתח לחיים. 

לפייגו.  וכתבתי  בחדרי  ישבתי  השקטים  בערבים  בנעימים.  חלף  הזמן 

רצופה  הייתה  בינינו  ההתכתבות  לי.  ענתה  והיא  חיי  על  לה  סיפרתי 

וחמימה. דרך המכתבים נודע לי על סופו המצמרר של אבא, מתוך עדות 

של מי שהיה שם ונכח ברגעי חייו האחרונים.

שורות  בין  ונבלע  עשרה  האחת  בן  מוישה'לה  את  אתו  לקח  אבא 

יחד, אלא שברגע שנכנסו  הגברים. את הסלקציה הראשונה עברו 
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ל"סאונה" והתפשטו כדי להתחיל בתהליך הקבלה למחנה התגלתה 

התרמית. אחד החיילים הבחין במוישה'לה, ילד קטן, ושאל בקול: 

"של מי הילד הזה?" לאבא לא הייתה ברירה. הוא צעד קדימה והודה 

שהוא אביו של הילד הצעיר. שניהם נלקחו משם ועלו באותו הערב 

על המוקד עם כל המבוגרים והילדים. ה' יקום דמם!

התקשיתי לדמיין את הסיטואציה הקשה הזו. זה היה סופו של אבא שלי 

הטוב? נזכרתי בכל הריצות שלו אחר מקומות מסתור. בהשתדלות שלו 

למעננו. ברגעים האחרונים שבהם מיהר לעברנו וביקש אותנו שתי בקשות 

אחרונות. על בני משפחתי האחרים לא שאלתי. אם אבי החזק הומת ביום 

שבו הגענו למחנה, לא ייתכן שמישהו מהם ניצל. 

פייגו סיפרה לי על עדות שקיבלה עליי – על "מותי" בגרמניה. 

שנדרוף  גברת  החיים.  בין  שאינך  ידיעה  מתוך  אותך  חיפשנו  לא 

מברדיוב חזרה מהמחנה וכשפגשה בי סיפרה לי על כך שנתקלה בך 

במקרה ב"ברגן-בלזן". היא סיפרה על המרק שנתנה לך, על בקשתה 

לפגוש אותך מדי יום, בקשה שלא מילאת ועל כך שחיפשה אותך 

במחנה – לשווא. לבסוף סיפרה שמצאה אותך בבית החולים במצב 

אנוש וכי הרופאים סיפרו לה כי אלו ימייך האחרונים.

רוב המכתבים שכתבנו אחת לשנייה היו שמחים יותר. לא שוחחנו הרבה 

על מה שעברנו. העדפנו לדבר על ההווה ובעיקר על העתיד.

***

עם  ולהתאחד  לסלובקיה  לחזור  ורציתי  הזמן,  שחלף  ככל  גברו  געגועיי 

שארית משפחתי, אלא שקרוביי שנותרו בסלובקיה התכוננו להגר לארה"ב. 

וויזה!"  לך  נשלח  לאמריקה  "כשנגיע  לי.  כתבו  לסלובקיה,"  תבואי  "אל 

מילים חדות כתער שחרטו בנשמתי צלקת נוספת. לא רוצים בי, חשבתי. 

לא אכפת להם מהנערה שנשארה בחיים, כמעט יחידה ממשפחתה. 

לי על הקשיים הרגשיים שהיו לה כשהתגוררה אצל  פייגו עצמה כתבה 

והיא  לה  והכאיב  בלט  שלנו  ההורים  חסרון  ה'.  בחסדי  שנותרו  קרובינו 

)פנימייה(  ב"אינטרנט"  בפרשוב  ולהתגורר  מברדיוב  לצאת  העדיפה 

נעלה  "בקרוב  יפה.  פייגו השתלבה שם  הנוער שניצלו.  בני  את  שקלטה 

ולבי  לגאלית."  בלתי  בעלייה  בלגיה.  "דרך  במכתבה,  לי  הודיעה  ארצה," 

החסיר פעימה. 

"נעלה ארצה" – השתוקקתי לכתוב בעצמי את המילים הללו! כמה רציתי 

להיות במקומה. ארץ היהודים קראה לי והרגשתי כי לבי יוצא אליה בגעגוע 

שאין לי כל הסבר אליו. אמנם גדלנו על מושגים של בניין ירושלים ובית 

המקדש; חלום ארץ ישראל, אך חלומי היה שונה. היו בו כרמים ושדות 

ואתים שמבקעים את האדמה הקשה והופכים את רגביה ושירה קולחת 

הנישאת באוויר החם... חלום ההתיישבות. 

פה,  הישיבה  את  לשאת  עוד  יכולה  "איני  לה,  לכתוב  מיהרתי  "פייגו," 

בשבדיה. אמנם טוב לי ויש לי חברות טובות, אולם אני משתוקקת להגיע 

לארץ ישראל. האם תחכי לי בבריסל?"

פייגו נענתה לבקשתי. לשם כך היה עליה להיפרד מחברי קבוצתה ולמצוא 

לצאת  אוכל  איך  ידעתי  לא  שעדיין  בזמן  ארע  זאת  כל  בו.  לגור  מקום 

והנה נפתח במיוחד עבורי פתח קטן – שביל לעלייה לארץ. היה  אליה, 
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זה כשהוזמנתי לטקס בח"ד )ברית חלוצים דתיים( בשטוקהולם. נבחרתי 

לטקס,  ההזמנה  את  שקיבלתי  זמן  באותו  שלנו.  הספר  בית  את  לייצג 

קיבלתי הודעה על וויזה שמחכה לי לארה"ב והייתי זקוקה להלוואה של 

)כסף מקומי( כדי לשחרר את הוויזה משגרירות ארה"ב  ְקרוֹנוֹת  שבעים 

שלי  המוצא  הם   – עבורה  והתשלום  לאמריקה  הוויזה  בשטוקהולם. 

ליציאה משבדיה, הבנתי, ועליי לנצל את המומנטום. 

ניגשתי לדוב קולה, המדריך, וביקשתי שילווה לי את שבעים הקרונות. הוא 

הסכים ואיחל לי הצלחה בדרכי. לרגע לא חשב שאיני מתכוונת להפליג 

האחרונה  בשנה  שסרגתי  היפים  הסוודרים  את  ארזתי  לאמריקה...  כלל 

ואת חפציי המועטים ובהם את מחברות הלימוד )הן נשארו אתי עד היום( 

והתכוננתי לנסיעה לבירת שבדיה. לא התכוונתי לנסוע לארה"ב ובמקום 

)בהמשך  לבריסל.  יבשתית  בין  לרכבת  כרטיס  קניתי  הויזה  את  להוציא 

החזרתי את ההלוואה יחד עם מכתב תודה(

כניסתי  רגע  את  זוכרת  ואני  בשטוקהולם,  באולם  התקיים  מכובד  טקס 

לאולם הומה האדם. כמה הייתי נרגשת כשעליתי לבמה. ראשי כבר לא 

מפגש  בבריסל,  פייגו  עם  המתוכנן  למפגש  נדדו  מחשבותיי  שם,  היה 

ללידינגה  נסעתי  הטקס  סיום  עם  סודות.  בסודי  אתה  תכננתי  שאותו 

הסמוכה ולנתי שם בלילה.

***

עמדתי  בקרבי.  הלם  לבי  הרכבת.  תחנת  לכיוון  פעמיי  שמתי  שחר  עם 

לצאת למסע בן שלושה ימים ושני לילות לבדי, ברכבת עמוסה באנשים 

בין-יבשתית  לרכבת  עליתי  ילדה.  רק  הרגשתי,  כך  ילדה,  רק  ואני  זרים, 

מיועדים  היו  ופניי  למוסקבה,  עד  ומגיעה  לרוחבה  אירופה  את  שחוצה 

לכיוון בלגיה. לא הצלחתי לישון הרבה בדרך. ההתרגשות והמחשבות על 

האיחוד המחודש עם אחותי מנעו ממני שינה. 

לגבול  כשהגענו  זה  היה  במוחי.  נצרבו  הזו  מהנסיעה  מיוחדים  רגעים 

על  עלתה  הארוכה  והרכבת  הארצות  בין  הפריד  ים  שבדיה-דנמרק. 

מעבורת כדי שתוכל לחצות את הים. מעולם לא נסעתי קודם לכן כך – 

ברכבת שמשייטת בים. החוויה הזו הייתה מרגשת ומיוחדת בעיניי. 

לבסוף הגיע גם המסע הזה לקיצו. הכרוז הודיע על התחנה הבאה: בריסל, 

שיערותיי  את  נמרצות  הברשתי  למפגש.  נפשית  להתכונן  התחלתי  ואני 

והתחלתי לקבץ את כל חפציי. דלתות הקרון נפתחו ואנשים רבים יצאו 

בזריזות. אני התמהמהתי יתר על המידה ופייגו עמדה על הרציף וחיכתה 

לא  היורדים  ומי  מי  ובדקה  צווארה  שהטתה  למרות  עיניים.  בכיליון  לי 

את  כשהנחתי  לבה.  את  מילאו  לשלומי  כנה  ודאגה  אכזבה  אותי.  ראתה 

רגליי בשלווה על הרציף מיהרה אליי פייגו ועיניה מוכיחות. "איך עשית 

לי את זה?" כמעט בכתה. "היית חייבת לרדת אחרונה? כל כך דאגתי לך!" 

לזמן שירפא את צלקות העבר  זקוקות  היינו  זו.  זו לצד  שותקות הלכנו 

ויגשר בינינו.

שלנו  ידידים  אצל  פייגו  של  הזמני  לביתה  לאנטוורפן,  נסענו  מבריסל 

מברדיוב שהגרו לבלגיה. אבי המשפחה היה שוחט בעירנו ושימש שוחט 

במרקם  להשתלב  וניסיתי  יפה  אותי  קיבלו  המשפחה  בני  באנטוורפן. 

המשפחתי והחברתי סביבי למרות שהייתי קצת שונה. 

לא אשכח איך בסיום הארוחה הראשונה שאכלתי על שולחנם פתחתי את 

הברכון והתחלתי לברך בקול רם, כפי שלמדתי בלידינגה. פייגו לא ידעה 
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ונעצה בי עיניים.  היכן לקבור את עצמה. היא בעטה בי מתחת לשולחן 

"מה זה צריך להיות?" לחשה לי, "יש גברים בשולחן ואת מברכת בקולי 

קולות?" 

עד לפגישה עם פייגו ניסיתי לדחוק הצדה מחשבות על משפחתי. בשבדיה 

הייתה אווירת חופש, בלי משפחה ובלא "גלותיות". מכיוון שהייתי בגיל 

ההתבגרות והשתוקקתי לעצמאות, נהניתי מהחופש ומהבילויים בחברת 

הבנות ונפתחתי לחוויות רבות, כולן על טהרת הצניעות ובאווירה יהודית. 

אחרי שנתיים שבהן חייתי באושר עם צעירים בני גילי – תלושים כמוני, 

בלא משפחה ובלי דיבורים על הבית, החזיר אותי המפגש עם פייגו אחורה, 

אל הזיכרונות החמים של ילדותי ומשפחתי. הֶחֶסר הנורא של משפחתי 

בלט פתאום והכאיב לי. בת בלי בית הייתי; גזע ששורשיו נכרתו. הרגשתי 

ביתר שאת כי אני ופייגו תלושות, בלי אחיזה במשהו יציב. מי אנו? ומה 

הלאה?

עם הזמן התחדדה אצלנו ההבנה כי השוני שהיה בינינו מלכתחילה הלך 

והעמיק במשך הזמן. כשהיינו ילדות הייתה פייגו, הבת הבכורה, אחראית 

ושקולה. היא נחשבה פקחית במיוחד ורצינית, אם כי הייתה חברה'מנית. 

ואני, הקטנה בכמה דקות, הרשיתי לעצמי להיות תלויה בהוריי ולא לקבל 

כי  למשל,  גילינו,  וקלילה.  ספונטנית  נערה  נעשיתי  בשבדיה,  אחריות. 

תפיסת העולם שלנו שונה. באותה העת, כשנפגשנו שנית, ישבנו להכיר 

זו את זו מחדש כדי להתחבר שוב. רק נושא אחד לא עלה בשיחות בינינו 

– הוא היה חתום ונעול – מה שעברנו מאז שנפרדנו עד לשחרור. רצינו 

לחיות בטוב ולשכוח את ימי האימה.

רוח  בקוצר  וחיכינו  )פא"י(  ישראל"  אגודת  ל"פועלי  השתייכנו  בבלגיה 

לא  ארצה.  לעלות  האפשרות  על  התנועה  מטעם  המיוחלת  להודעה 

בגדים  מעט  קנינו  טיילנו,  לעיר.  יצאנו  אלא  כובלים,  ללימודים  נרשמנו 

והסתפרנו לכבוד ההפלגה. נוסף על כך, מילאנו יומנו בהרצאות תורניות 

לקהל  התחברתי  לא  מקומיות.  רבניות  של  יזומות  ובפעילויות  בגרמנית 

תרבותיים  היו  הם  שואה.  ניצולי  היו  לא  האנשים  רוב  המקומי.  היהודי 

מאוד וכל השיחות ששמענו היו ברמה גבוהה. גבוהה מדי, לטעמי. )באותו 

הזמן ובאותן הנסיבות(.

לבסוף הגיעה ההודעה המיוחלת. היא עברה מפה לאוזן ונלחשה בחשאי. 

"בתאריך... עם רדת הליל עליכן לעבור את הגבול. מבחינה רשמית אתן 

בשטרסבורג."  המפגש  בתרמילים.  להצטייד  עליכן  ולכן  לטיול  יוצאות 

דגדג באפי. לא פחדתי, למרות  ריח הרפתקה  לי.  מילות ההודעה קסמו 

שבאופיי לא הייתי הרפתקנית. 

***

באביב,  זה  היה 

את  חצינו   .1947

ונפגשנו  הגבול 

המארגנים  עם 

משם  בשטרסבורג. 

לקחו אותנו למרסיי 

של  חווה  לשטח 

שהינו  הארגון. 

וחצי  כחודש  תעודת עלייה לאונייה - יציאת אירופהבמשך 
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ִליַסן" שאותו  במחנה דתי שהוקם עבורנו מטעם הסוכנות ונקרא "מחנה פֵּ

חצי  במשטר  חיינו  חביבים.  פא"יניקים  זוג   – ויסרטיל  וסוזי  אשר  ניהלו 

כבולים.  חשנו  לא  אולם  החווה,  מחוץ לשטח  לצאת  עלינו  ונאסר  צבאי 

בעוד הבנים בחבורה השתתפו בשיעורי תורה וחלקם אף שיחקו כדורגל, 

הבנות  אחת  לעתיד.  תכניות  ורקמנו  החווה  בשטח  הבנות,  אנו,  טיילנו 

והיא מתכוונת לשלוח את  מפולין סיפרה בגאווה שיש לה דודה בחיפה 

כמוני.  זאת  לעשות  יכולה  חפצים  לשלוח  שרוצה  "מי  לדודתה.  חפציה 

יש לי הכתובת," הכריזה מתוך כוונה טובה, ואני חשבתי שאולי כדאי לי 

להשתמש בעצתה. חששתי שמלאי הסריגים היפים שלי ייהרס בהפלגה. 

בלי  הוספתי  שברשותי.  הסוודרים  את  אמונות  בידיים  וקיפלתי  ישבתי 

)לא  המזוודה.  את  ושלחתי  נוספים  אישיים  חפצים  יתרה  התלבטות 

שיערתי שלא אראה אותה יותר(.

במחנה חברו יחד בנים ובנות ששרדו, נערים ונערות מכל רחבי אירופה 

שפניהם לעלייה. בין הבנים היה גם דודי בש, שדודו בברדיוב היה חסידו 

חברי  בש,  דִוד  דודו  לבן  )דמה  לעתיד  בעלי  דּודי,  ז"ל.  אבי  של  וחברו 

לאחר  ניטרה  בישיבת  שלמד  ישיבע-בוחער  היה  הלימודים(,  לספסל 

המלחמה. אלא שבאותו הזמן לא ראיתי בו בן זוג עתידי, הרגשתי ילדה 

עדיין ונישואין לא עניינו אותי.

ימי  לששת  הנדרש  בכל  הספינה  את  לצייד  המארגנים  המשיכו  בינתיים 

ההפלגה. בעשרה ביולי הגיעו משאיות מכוסות בברזנט ואספו אותנו אל 

האנייה. פנינו היו מיועדות לעיר הנמל סט. שם חיכתה לנו בדממה אנייה 

אמריקאית משנת 1928. שמה היה באותה העת: "פרזידנט וורפילד". 

15

ב- 10.7.1947 יצאנו אל הארץ המובטחת. 

אוושות קלות של גלים קידמו את פנינו וריח מלוח של ים. בתוכי התערבלו 

התרגשות ומתח קל. כל קבוצה תפסה את מקומה, בהתאם לתכנון מוקדם. 

ההתנהלות הייתה מופתית ואווירה של רוממות רוח שררה בקרבנו. עוד 

עוד  היינו מודעים למאבק שהחל  לא  עוד מעט...  נגיע אל ארצנו,  מעט 

טרם צאתנו. סוכנים בריטיים ששהו בצרפת ניסו לעצור את יציאת האנייה 

לדרך  לצאת  האנייה.  בצמרת  התקבלה  נועזת  החלטה  מהנמל.  שלנו 

בחסות החשכה, בלא ניווט. האנייה עלתה על שרטון והצליחה לצאת בלי 

נזקים. היינו חופשיים – כך חשבנו. אלא שהיציאה המוקדמת לא עזרה 

נצמדה  צרפת,  של  הטריטוריאליים  למים  מחוץ  אל  כשיצאנו  מיד,  לנו. 

אלינו משחתת בריטית. תוך יום-יומיים היינו מוקפים במשחתות נוספות. 

שידור  מהאנייה,  ישראל"  "קול  של  אלחוטי  שידור  החל  הדרך  באמצע 

"יציאת אירופה  ל:  שהיה מיועד לתושבי הארץ. שמה של האנייה הוסב 

תש"ז, אקסודוס 1947". "יציאת אירופה" היה השם הסמלי שנבחר עבורה, 

בהקבלה ליציאת מצרים, או ביוונית-אקסודוס. שלט גדול נתלה בירכתי 

ניצולי שואה.  כולם  איש,  מ-4,500  יותר  הצפופה שהכילה מעט  האנייה 

האנייה התקדמה לכיוון נמל עזה. "אקסודוס" הפכה לספינת הדגל שלנו 

במאבק בבריטים וסייעה לעלייה הבלתי לגאלית לישראל. 

והילדים  הנשים  כל  למאבק.  אותנו  הכינו  ה"הגנה"  ושליחי  ה"גדעונים" 

שהו עמוק בבטן האנייה, על גבי דרגשים בקומות, וכל הנערים והגברים 

היו  הצעירים  שקיבלו  ההוראות  הסיפון.  על  למעלה  שהו  הצעירים 

מדויקות: הימנעו בכל מחיר מלאפשר לבריטים לעלות לסיפון. הספינה 
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קופסאות  מלאי  עליה,  לטפס  החיילים  על  שהקשו  תיל  בחוטי  הוקפה 

אביזרי  עץ,  מקלות  במקום  חיכו  כך  על  ונוסף  בערמות,  חיכה  שימורים 

מתכת ואפילו תפוחי אדמה ששימשו כלי נשק עבור הלוחמים הצעירים. 

הם הבינו היטב את משמעות הדבר: הם הולכים להילחם בידיים חשופות 

ולאחוז בנשק מאולתר מול לוחמים מיומנים שיש להם כלי נשק טובים. 

ייתכן שייפצעו או ימותו במאבק. נערים אלה היו אודים מוצלים, לעתים 

קרובות שרידים בודדים ממשפחתם. הרצון של אותם צעירים להילחם עד 

מוות, בגאווה לאומית – מלחמה שלא יכלו להילחם בזמן השואה – היה 

מפעים. כולנו הערצנו את השליחים השזופים שהיו נכונים להקריב עצמם 

עבור המדינה שבדרך. רצינו לדמות להם, רצינו לנצח יחד אתם; להקים 

מדינה ליהודים.

מחוץ  היינו  כשעדיין  ושלושים,  שתיים  בשעה  ביולי,  ה-18  שישי,  ביום 

בנו  נגחו  הבינלאומי,  לחוק  ובניגוד  ישראל  של  הטריטוריאליים  למים 

חמש המשחתות בחזקה. הרגשנו היטב את הנגיחות. המלחמה החלה. פח 

האנייה התקמט. הוא נטה החוצה ופנימה כאילו שהאנייה הייתה עשויה 

מנייר, וזרם מים דקיק החל לזרום פנימה דרך פרצה שהייתה בגוף הספינה.

המשחתות נצמדו אל אנייתנו וחיילים בריטיים החלו לטפס אל הסיפון. 

הבחורים זרקו עליהם את הפחיות ואת תפוחי האדמה וכמה אנגלים נפצעו 

ואולי אף נהרגו. הדבר גרם למפקדים שלהם להורות על פתיחה באש חיה 

לעבר הבחורים שהיו על הסיפון. כמה בחורים שלנו נהרגו בקרב, והדרך 

ואלה  מים,  ובזרנוקי  מדמיע  בגז  השתמשו  הם  לחיילים.  פנויה  הייתה 

האחרונים הגיעו עד לתחתית האנייה. אני זוכרת שאחד החברים, נער בן 

גילי, נפצע בבטנו. ראיתי אותו כשעליתי לסיפון בעיצומו של הקרב. לא 

התכוונתי להילחם, אלא שהצמא הכריע אותי וביקשתי מאחד הבחורים 

לפתוח לי פחית רסק עגבניות כדי שאשתה אותה... 

הרופאים ששהו על האנייה דיווחו על כך שחלק מהפצועים היו בסכנת 

לכיוון  המשיכה  הספינה  נשק.  שביתת  על  הכריזו  ההגנה  ושליחי  חיים 

חיפה, בליווי צמוד של משחתות, מאיים מתמיד. אותה שעה ניסו לשווא 

האמהות להשקיט את ילדיהן הרכים למטה, בבטן האנייה.

בשעת צהריים מאוחרת התקרבנו לחיפה. ראינו את הכרמל הירוק ואת 

בתיו. איזה מראה! אין יפה ממנו! זו ארצי, ארצי היפה שאני משתוקקת 

להתיישב בה. מה עשינו? מדוע הבריטים אינם נותנים לנו לחיות בה? מה 

כבר ביקשנו? לעבוד אדמה, לטעת עצים; לחיות חיים פשוטים ושלווים. 

שלהם  ההתנגדות  הטרגדיה שעברנו.  אחרי  כאלה  לחיים  נכספנו  כך  כל 

להתיישבות שלנו הייתה בלתי נתפסת והאכזבה הייתה קשה ומייסרת.

ובכל זאת לא נפלה רוחנו. בחרנו לעמוד זקופים וגאים ולשיר בקול רם 

את "התקווה". איזו עצמה הייתה בשירה הזו. יותר מארבעת אלפים איש 

שרו בעיניים כלות את "התקווה" אל מול ארצם ורוח ים מלוחה שיחקה 

ומלוויהם  הפצועים  ההרוגים,  את  ליוותה  ושירתנו  שרנו  בשערותיהם. 

ש"זכו" להיכנס לארץ באותה עגינה.

לאחר שהוכרז עוצר על העיר, הורידו אותנו הבריטים מהאנייה. בדקות 

בריטיות,  חיילות  מאתנו  נטלו  הארץ,  אדמת  על  דרכנו  שבהן  המועטות 

בברוטאליות, את חפצינו האישיים. הן בדקו אותנו והחרימו את כל הציוד 

שהיה ברשותנו בתואנה שהן מחפשות נשק. עד היום זוכרת אני בכאב את 
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אלבום התמונות שנלקח ממני, אלבום תמונות ששמרתי מכל משמר. איזה 

נשק יכול היה להסתתר בין דפיו?

החיילים הבריטים ששחררו אותנו מהנאצים בברגן-בלזן ונתפסו בעינינו 

כמושיעים, היו אלה שמנעו מאתנו להיכנס לארץ, ובכל זאת לא כעסתי 

עליהם. הכעס והתסכול מהמצב היו מופנים אל הממשל הבריטי שציווה 

על חייליו לנהוג בנו כפי שנהגו. החיילים ביצעו פקודות, וחוץ מכמה יוצאי 

דופן לרעה, לא נתקלתי בחיילים שטניים, דוגמת אלה שהיטבתי להכיר – 

הגרמנים ועושי דבריהם.

***

בעיצומו של הלילה עברנו בעל כורחנו מהאנייה שלנו לאנייה ששימשה 

דחסו  הבריטים  פארק".  "רנימייד  היה  שמה  סוסים.  להובלת  במקור 

הם  בלבד.  איש  ל-500  התאים  שלה  שהנפח  לאנייה  פליטים  כ-1,500 

השתמשו בשלוש אניות כדי להעביר אותנו. הצפיפות והחום היו נוראיים 

איננו  מדוע  הבינו  לא  הילדים  קטנים.  לילדים  אמהות  סבלו  ובמיוחד 

מגיעים לחוף מבטחים ולאמהות לא היו הסברים הגיוניים שיספקו אותם. 

אנחנו, בהיותנו קבוצה של צעירי פא"י, תפסנו לעצמנו מקום סביר. הבנות 

התיישבו בפינה אחת והבנים בפינה אחרת. 

יבשים  לנו רק ביסקוויטים  הסתפקנו במועט, ברוח טובה, למרות שהיו 

וישנים ומים במשורה. חילקנו בינינו את המזון ואת שאר הדברים ודאגנו 

זה לזה כאילו היינו אחים ואחיות בני משפחה אחת, שהרי משפחה אחרת 

לא הייתה לנו. הדאגה הזו אחד לשני נמשכה לאורך כל הדרך, עד שהגענו 

ארצה, והיא נמשכת גם היום. שליח של פא"י שהגיע לעודד אותנו, מאיר 

שוורץ מחפץ חיים, עזר לנו רבות והצליח אכן לעודד את רוחנו.

יכולנו לשבת באווירת נכאים ולדאוג, אך בחרנו לשיר שירי מולדת שלמדנו 

והצלחנו  האנייה  ומטלטולי  הקשים  הדרך  מתנאיי  התעלמנו  בתנועה. 

חובבת   – אני  אך  לימודים,  היו  לא  שלנו  לקבוצה  אמנם  ללמוד.  אפילו 

לימודים – בחרתי להתקרב בלאט אל חבורת הילדים של אחת מהתנועות 

הלא דתיות שגיליתי על הסיפון. הם למדו בעיקר עברית. 

איני יודעת מהיכן השגתי דף ועט וכיצד העזתי להתקרב אליהם. בחרתי 

לי מקום ישיבה מספיק קרוב שאוכל להאזין למדריך, ומספיק רחוק שלא 

אסגיר את עצמי. המדריך הבחין בי והתעלם מנוכחותי בהבנה. רק אחרי 

יומיים קיבלתי ממנו מסר סמוי שהוא יודע שהצטרפה לקבוצה תלמידה 

מקבוצת פא"י.

אל  הברזל  במדרגות  לרדת  מיהרתי  מבישה.  תאונה  לי  ארעה  קודם  יום 

בטן האנייה והחלקתי. קיוויתי שאף אחד לא הבחין ב"תאונה" שלי, אולם 

אל  דוממת  כשניגשתי  למחרת,  כשנפלתי.  זאת  בכל  אותי  ראה  מישהו 

מקומי על הסיפון, הביט לעברי המדריך גלוי הראש למשך שנייה ופנה 

אל תלמידיו. "חבר'ה," הוא הכריז, "אני חייב לומר שיש לכם מה ללמוד 

מהקבוצה של פא"י. אתמול החליקה נערה אחת במדרגות והדבר הראשון 

על ראשה!"  להגן  – לסדר את החצאית שלה במקום  היה  שהיא עשתה 

איזה בושות... דווקא הוא ראה אותי! 

בשעות שבהן לא למדתי נהניתי מחיי חברה פעילים. חברתי הטובה על 

האנייה )ובהמשך, בישראל עד לפטירתה( הייתה הינדו פרידלנד )לימים, 

פנט(. בחורה יפה, פקחית ו"גזעית" שמשפחתה ברחה מפולין לרוסיה בזמן 

בישראל.  לנו  ועל העתיד המצפה  השואה. שוחחנו שעות על המשפחה 

הוריה התגוררו באותה העת בתל אביב והיא ידעה רבות על הארץ. 



148149 זריחה מחודשת

לימים, כשדּודי היה חייל ושירת בצבא, הוא קיבל פקודה להשתתף במצעד 

הצבאי של יום העצמאות, בתל אביב. לא היה לו היכן לישון בלילה ואחרי 

שהסתובב רוב הלילה הגיע למשפחת פרידלנד באור ראשון של שחר, כדי 

לנוח שעות אחדות. אביה של הינדו פתח את הדלת ונבהל. בחור לבוש 

מדים! מה הוא עושה כאן?! )השהות ברוסיה הפכה אותו לחשדן( ודּודי 

חש אי-נעימות רבה. ביתם היה אכן פתוח למעננו – תמיד.

לנמל  תוחזר  מעפילים  אניית  כל  באנגליה:  חדש  חוק  יצא  ימים  באותם 

שממנו יצאה. אותנו החזירו לנמל הצרפתי: פוֹרט ֶדה ּבּוק. 

ה"ארץ- להוראת השליחים  לציית  בחרנו  שנרד מהאנייה.  רצו  הבריטים 

לעברנו  מים  צינור  כיוונו  כשהבריטים  גם  עליה.  ונשארנו  ישראליים" 

והציפו את בטן האנייה, נשארנו בתוכה. ידענו כי עיני כל העולם נשואות 

שאינם  השואה  פליטי  סיפור  כי  והבנו  בצרפת  המתחוללת  הדרמה  אל 

דבר, לטובתנו.  ויפעל, בסופו של  טוב  להיכנס לארצם מצטלם  מורשים 

בשלב מסוים הכריזו השליחים על שביתת רעב, כמדומני לשלושה ימים. 

גם היישוב בישראל  ידיעתי  ולמיטב  קבוצתנו השתתפה בשביתת הרעב 

הצטרף למחאה ואנשים רבים שבתו רעב, כמונו. 

אנשים רבים הגיעו לעודד אותנו. הרב הראשי הגיע ונציגי ממשלות צרפת 

ואנגליה, בהם שר הפנים ושר העבודה הצרפתים. הם ניסו להשפיע עלינו 

לרדת בצרפת. כשעלו לספינה עמד בינינו מתורגמן משלנו, מרדכי רייזנר, 

יהודי פולני. הוא תרגם את הנאומים לאידיש. 

"אתם תמצאו פה מולדת," הבטיחו הצרפתים. ורייזנר תרגם: "אתם תמצאו 

פה מולדת. לא מיט ָא ָאֶלף." )לא באל"ף רבתי!( 

"נקבל אתכם יפה, אבל איננו מכריחים אתכם. אם תרצו להישאר אצלנו 

– נשמח!" ורייזנר תרגם את המשפט והוסיף בסיומו: "לא, מיט א אלף." 

כל משפט תורגם כך שהמילה "לא" נשמעה חלק מהנאום. התוספת הזו 

נועדה להבהיר לנו ברמז את דעתם הנחרצת של המנהיגים שלנו. כולנו 

הבנו ושיתפנו פעולה. "לא יורדים לשום מקום!" הגיעה התשובה האחידה: 

"תודה ממשלת צרפת, אך אנו נרד רק בארצנו." 

שירת ה"תקווה" הדהדה מקיר לקיר. אנשים אחדים בחרו לרדת, בעיקר 

ונשים הרות. כל השאר נשארו באניות למרות האיומים. רעב לא  חולים 

גם המוות לא איים. אחרי מה שעברנו – דבר לא הפחיד  הפחיד אותנו, 

אותנו עוד.

יהודים מארה"ב  וארגונים  לנו אוכל ושתייה  יתנו  הבריטים הודיעו שלא 

ומצרפת העבירו אוכל ושתייה לאניות, בעזרת הג'וינט. כך שהינו בספינות 

הבריטים  של  ההודעה  את  שקיבלנו  עד  שבועות  כשלושה  הצפופות 

ניקח  בצהרים,  באוגוסט  ה-22  עד  לא תרדו מהאניות  "אם  כך:  שנוסחה 

אתכם למחנות בהמבורג, גרמניה." הם חשבו שהאיום במחנות בגרמניה 

יפעל את פעולתו. הם טעו. תשובתנו הייתה שירה אדירה. שירת ה"תקווה". 

האניות הפליגו. עצרנו לשלושה ימים בגיברלטר וקיבלנו מזון מהקהילה 

של  בשליטה  הייתה  העיר  להמבורג.  המשכנו  משם  במקום.  היהודית 

הבריטים מסוף המלחמה. כשעברנו בתעלת לה-מאנש קידמה את פנינו 

לנמל  כשהגענו  והקאנו...  הקאנו  ים.  במחלת  חלינו  וכולנו  עזה  סערה 

המבורג, קיבלו אותנו חיילים חסונים ובידיהם מקלות ונשק חם. "התנגדות 

פאסיבית, רק התנגדות פאסיבית!" ביקשו אנשי ההנהגה שלנו. 
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די היה להם בפצועים ובהרוגים שספגו עד כה. הם לא רצו הרוגים נוספים, 

ואנחנו צייתנו. לא ירדנו מרצון, אבל לא התנגדנו בכוח. אני זוכרת כי שני 

חיילים תפסו בזרועותיי וגררו אותי מהאנייה. החיילים לא חסכו במכות. 

הם הכו את אלה שהביעו התנגדות קלה והיו גם כמה יריות פה ושם שכוונו 

לעבר אלה שהתפרעו, ובכל זאת איני זוכרת את האירוע כטראומתי. 

אנקדוטה קצרה תמחיש את דבריי. משפחה אחת הייתה אתנו על האנייה 

ובן צעיר היה לה, צעיר ומרדן. כשהחיילים הגיעו, ברור היה לכולם שהנער 

יתעלם מבקשת ההנהגה ו"יעשה צרות", ואכן כך היה. הנשק היחיד שהיה 

ברשותו היו ידיו, ובעזרתן נלחם עם החיילים. אחד מהם הניף אלה במטרה 

במקומו.  בראשה  נחבטה  ואמו  בזמן  התכופף  הנער  אבל  אותו,  להמם 

עצרנו את נשימתנו. מה שקרה היה מפתיע. החייל הלך הצדה. הוא הסב 

פניו מאתנו, טמן את פניו בידיו והתחיל לבכות. 

היו  רעב,  שביתת  על  הכריזו  כשהפליטים  אחרים.  מחזות  היו  שני  מצד 

חיילים בריטיים שתלו כרזות מזון על תקרת הרשת. התקרה הייתה מקור 

האוויר היחיד באנייה. בדרך זו חסמו את האוויר וגירו את הרעבים.

בשולי הדברים:

אנחנו  כי  ידענו  קשים,  בתנאים  האניות  על  כששהינו  העת,  אותה  כל 

צודק,  מאבק  בבריטים,  להיאבק  שלנו  ההתעקשות  היסטוריה".  "עושים 

הביאה בסופו של דבר לשינוי במדיניות. היינו העולים האחרונים שגורשו 

ובסבלנו סללנו את הדרך הנוחה לעולים שהגיעו אחרינו. אין לי ספק כי 

הארץ  עם  ההתעסקות  את  הבריטים  על  המאיס  אקסודוס  של  סיפורה 

המדברית ששני עמים רבים עליה וזירז את יציאתם ממנה.

***

בהם  לרכבות שהיו  הועלנו  הפינוי שלנו מהאניות  משהסתיימה מלאכת 

חלונות צרים ומסורגים, שהזכירו לנו את הקרונות שבהם נסענו לאושוויץ. 

וגם אם ידעתי, רציונאלית, שהשואה הסתיימה, בטני התהפכה בקרבי כל 

הדרך. נופים שלווים חלפו אל מול עיניי. נופים יפים. 

בחיילים  הבחנתי  לרשת  מבעד  מקומם.  משהו  במחזה  היה  זה  עם  יחד 

בריטיים מתרועעים עם נערות גרמניות תחת העצים הפורחים. המראה 

בנות  עם  להתיידד  מסוגלים  אתם  איך  להם:  לצעוק  ורציתי  אותי  זעזע 

האויב? איך אתם יכולים להתלהב מהבנות של העם הירוד ביותר בעולם? 

איך? אבל שתקתי בכאב.

המסע ברכבת הסתיים וכבר רציתי לשחרר אנחת רווחה, אלא שהפתעה 

נמתחה  ארוכה,  ארוכה  אמתית,  תיל  גדר  תיל.  גדר  לי.  חיכתה  נוספת 

מתחנת הרכבת עד למחנה, כדי למנוע מאתנו לברוח. איך אוכל לעבור 

שטרם  ומראות  התכווץ,  גופי  רעדו,  ידיי  תהיתי.  ברזל,  גדרות  בין  שוב 

הספיקו להימחק צפו בזיכרוני במלוא עצמתם. 

מחנה אמתי חיכה לנו. מחנה פפנדורף הסמוך לעיר ליבק. כמה רוע היה 

ובכל  שטניות.  כמה  בגרמניה!  מחנה  לתוך  שוב  אותנו  להביא  בהחלטה 

להתגבר.  הנפש  הצליחה  בעצמה,  בי  הראשוני שהכה  ההלם  אחרי  זאת, 

לא  גם  שלנו,  במחנה  לעצב  מקום  היה  לא  האחרים.  וכל  אני  הזדקפתי. 

לדכדוך. כאילו נדברנו בינינו שלא ניתן להם את ההנאה הזו לראות אותנו 

חלשים. רמקולים הכריזו בקול: "האנגלים מבקשים מכולם להזדהות! לא 

ב-א'..." ושוב: "האנגלים מבקשים מכולם להירשם! לא ב-א'..." הבנו ולא 

התייצבנו לרישום. 
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חילקו אותנו לקבוצות, לפי השתייכותנו המפלגתית. הקבוצה שלנו קיבלה 

שלושה אוהלים. אוהל לבנות, אוהל לבנים ואוהל משפחה – לזוג הנשוי 

שהיה עמנו. 

שמיכה  פרשו  הם  המזון.  מחסן  לעבר  משלנו  נערים  שני  צעדו  יום  מדי 

והונחו  נאספו  המצרכים  שלנו.  הכולל  למספר  בהתאם  הקצבה  וביקשו 

על השמיכה ושני בחורים החזיקו היטב בשני קצותיה ומיהרו אל אוהל 

הבנות, אוחזים בתכולה היקרה. ניסינו לבשל אוכל טעים מחומרי הגלם 

שקיבלנו, ולפעמים הצלחנו במשימה. 

זיכרון  טקס  היה  שלו...  והטקס  יום  כל  במחנה.  קיימנו  רבים  טקסים 

והיו  לארץ  האנגלים  כניסת  את  שציין  בתאריך  טקס  והיה  לז'בוטינסקי 

ימים נוספים שציינו. בכל פעם עמדנו בשלשות, לבושות בכחול-לבן ודגלי 

והתלהבות  שמחה  מעלינו,  ריחפה  רוח  רוממות  תחושת  בידינו.  ישראל 

כי אנחנו בתוך החלום, חלום   – ישברו אותנו, הבריטים  נעורים. הם לא 

ארץ ישראל שלנו. 

הקיץ תם והחורף הגיע, ואנחנו עדיין היינו בגרמניה. מחנה פפנדורף לא 

התאים עוד לצרכינו. עברנו למחנה חורף באזור אמדן והמתנו בסבלנות 

שיגיע תורנו לעלות. התקווה שנעלה ארצה בקרוב עזרה לנו להתמודד עם 

פגעי מזג האוויר ועם הקשיים האחרים. ידענו כי בקרוב נקבל כרטיסים 

לעלייה לא חוקית , בעזרת ניירות ודרכונים מזוייפים - עלייה ד'. 

לגודל התנועות שזכו  בכל פעם שהגיעו כרטיסים חילקו אותם בהתאם 

מעט  קיבלנו  חלוקה  ובכל  יחסית  קטנה  הייתה  שלנו  התנועה  בהם. 

כרטיסים. הוחלט לבחור את הזוכים באמצעות הצבעה. וכך נאספנו בחדר 

וכן  יעלה שני  ומי  זכאי לעלות ראשון  מי  והחלטנו ביחד בהיגיון  האוכל 

הלאה. אציין כי לא הייתה התמרמרות בבחירה. ידענו שזה רק עניין של 

זמן ובסוף נעלה כולנו.

הראשונים שעלו, כמובן, היו ילדי משפחת פרידלנד ובהם חברתי הינדו. 

הגיע.   – ארצה  לעלייה  תורנו  גם  אביב.  בתל  להם  המתינו  כבר  הוריהם 

והבטנו בשמות  בכרטיסים  אחזנו  מבני הקבוצה  כמה  ועוד  ואנוכי  פייגו 

היינו  צרפת.  לכיוון  שוב  ויצאנו  שאולה  זהות  קיבלנו  לנו.  ש"הדביקו" 

במחנה של היֶצם )ארגון לטיפול במהגרים יהודים(, ואיני יודעת היכן היה 

מקומו המדויק של המחנה. מה שזכור לי מאותו מחנה אלו תרגילי הסדר 

קדימה  שמאל...  ימין,  ובגאווה:  בהתלהבות  לעשות  שהתמדנו  הצבאיים 

צעד!...עמוד דום!... הרבה פחות להט גילינו בתרגילי א"ש לילה )אימוני 

כמדומני  שבינינו.  להרפתקנים  יותר  התאימו  הם  בחושך(.  התמצאות 

שהתאמנו גם בנשק חם, כדי שנוכל להשתלב בלחימה בהגיענו ארצה. 

במחנה היו בנים ובנות, כבכל המחנות. שוחחנו בינינו וחשנו דאגה רבה 

אחד לשני, אולם שמרנו על הפרדה מוחלטת בין הבנים לבנות בפעילויות 

השונות. היינו נוער דתי, בלי הורים ובלי "משטרה" שעמדה מעל ראשינו, 

ובכל זאת הצניעות שספגנו בבית נשארה אתנו ושמרה עלינו.

טקס במחנה פפנדורף



154155 זריחה מחודשת

16

לכיוון מרסיי.  במרץ 1948, סמוך לחג הפורים, קיבלנו הודעה להתקדם 

אנייה ששמה היה "קדמה" חיכתה לנו. כמדומני שהגענו ארצה בעיצומו 

בכינו  לא  שהפעם  אלא  שמחה,  סמליות  בזה  והייתה  הפורים  חג  של 

חיכינו.  זמן  הרבה  כך  כל  הגלים.  מעל  ניבט  הכרמל  רכס  את  כשראינו 

כבר רצינו לחיות בארץ, לחיות ממש, לראות ולחוש אותה ומיהרנו לרדת 

מהאנייה. שנים אחר כך, כשלמדתי את שירי ר' יהודה הלוי, חשתי החמצה 

את  לנשק  הקודש,  לארץ  להגיע  מייחל  "יפה-נוף"  בשירו  ריה"ל,  גדולה. 

אבניה ולחוש את עפרה בפיו. 

הוא כתב על כך במילים יפות: 

ֲהֹלא ֶאת ֲאָבַנִיְך ֲאחֹוֵנן ְוֶאָּשֵקם / ְוַטַעם ְרָגַבִיְך ְלִפי ִמְּדַבש ֶיְעַרב! 

ואילו אני – ירדתי מהאנייה ולא נישקתי את אדמת הארץ. איזה פספוס! 

לארץ  מגיעות  שאנו  חשבנו  מפתיע.  היה  פנינו  את  שקידם  האוויר  מזג 

מדברית וחמימה והתבדינו. רוח קרירה נשבה, ואני הצטערתי ששלחתי 

תהיתי,  אותם?  אמצא  היכן  שסרגתי.  היפים  הסוודרים  כל  את  במזוודה 

לא  מזוודתי  ידעתי שתכולתה של  ולא  זקוקה להם, חשבתי  אני  נרעדת, 

מהמפגש  חוששת  להתחמם,  וניסיתי  עצמי  חיבקתי  לעולם.  אליי  יגיע 

הצפוי עם החיילים האנגלים. מה יקרה אם יקלטו שזהותי מזויפת? האם 

פחד עמום.  ואתה  בי  אחזה  לאירופה? התרגשות קלה  אותי שוב  יחזירו 

שרק יתנו לי לעבור. שלא יבחינו בתרמית.

למזלנו עברנו את הבדיקה בשלום ב"ה ויכולנו להמשיך בשרשרת הקליטה. 

הנמל היה עמוס באנשים שונים. היו ערבים בגלביות וטורבנים לראשם, 

היו סבלים רחבי כתפיים והיו גם יהודים. בתוכם בלט איש אחד במראהו 

המרשים והיהודי. 

היה זה הרב יעקב כ"ץ )עסקן מסור של פא"י, סגן ראש עיריית חיפה דאז 

וח"כ מוערך( שנהג לחכות בקביעות בנמל, למרות עיסוקיו הרבים, כדי 

מבני  לכל אחד  ניגש  הוא  העולים החדשים.  פני  את  פנים  במאור  לקבל 

הקבוצה ושוחח בנעימות עם כולם. כך זכיתי שניגש גם אליי. 

"בת כמה את?" שאל בעדינות.

"בת שמונה עשרה." 

"תצהירי שנולדת בשנת 1932 כדי שתהיי רק בת שש עשרה. כך תוכלי 

להצטרף לעליית הנוער."

בת שש עשרה? תמהתי. לא רק שלא הרגשתי בת שמונה עשרה, אפילו 

בת שש עשרה לא הרגשתי. כשנכנסתי לאושוויץ קפא הזמן, זמן נעוריי. 

הרגשתי עדיין ילדה ונראיתי צעירה מאוד. הייתה איזו הקלה בכך שיכולתי 

ליהנות משנתיים נוספות של חממת תנועת הנוער.

בשרשרת פעולות הקליטה עברנו חיטוי באבקת די.די.טי ותשאול לצורך 

קבלת זהות. בן השאר שאלו אותי לשמי.

"טאובה," עניתי חרש, "שמי טאובה."

יונה  זו  טאובה  עברי.  לשם  זקוקה  "את  מולי.  היושב  פסק  טוב."  "לא 

באידיש. תהיי יונה מהיום."

"יונה?" נבהלתי, "לא רוצה להיקרא יונה. זה שם של נביא!"

"אז תהיי טוֹבה," החליט הפקיד ומיהר לרשום את שמי החדש.

"טוֹבה, טוֹבי," חזרתי על שמי. לא הייתי מרוצה, אך מה יכולתי לעשות? 
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שניסיתי  בזמן  חיי.  כל  למשך  תימשך  שמי  שסוגיית  ידעתי  לא  עדיין 

להתרגל לשמי קיבלה פייגו את השם ציפורה.

ובאותם רגעים שנעשינו ישראליות – נולדתי מחדש. כך הרגשתי וכך אני 

מרגישה עד היום. אני מרגישה שבישראל נולדתי בפעם השנייה. 

***

תעודת עליה

טובי, חיה ומאיר טיפנברון 

רעננה 1950 

במקום פרחים ושלטי "ברוכים הבאים" חיכה לנו משוריין כבד וישן. לא 

הופתענו מכלי הרכב המוזר כיוון שהיינו עייפות ונרגשות. נסענו לרעננה 

וכל הדרך הצצנו על הנוף הנאה, על הים ועל הפרדסים שמילאו את הארץ. 

מחנה הקליטה ברעננה קיבל את פנינו בחמימות נעימה. התרשמתי שכל 

עושים  הפעילים,  לאחרון  ועד  ההתיישבות  מראשי  במלאכה,  העוסקים 

ככל יכולתם להקל עלינו את קשיי הקליטה, וזה לא היה פשוט. 

חוסר  ברור,  היה  לא  הביטחוני  המצב 

גרמו  עובדות  בידיים  ומחסור  אמצעים 

לא  הצעירה  במדינה  הקבלה  שתנאי  לכך 

שקיבלנו  הפשוטים  האוהלים  נוחים.  היו 

ניצבו בתוך שלוליות בוציות והיו חשופים 

לעצמותיי,  חדר  הקור  ולגשמים.  לרוחות 

מה גם שהסוודרים היפים שלי לא נמצאו 

התרחב  לבי  אך  פשוט,  היה  והאוכל 

של  בארץ  ישראל,  בארץ  אני  והתרונן. 

היהודים, ורק זה מה שחשוב. כל השאר – 

שולי וזניח. 

קר באהלים? נצא החוצה לטייל ונתחמם. הכל בוצי וקודר בתוך המחנה? 

טיילנו  עשינו.  וכך  העליזים...  הכתום-ירוק  מצבעי  ונהנה  לפרדסים  נלך 

עד  הגענו  סבא,  כפר  ואת  רעננה  את  שהקיפו  הירוקים  הפרדסים  בתוך 

רמת הכובש, שאפנו את ריח התפוזים והשתוקקנו להחזיקם ביד, לקלפם 

ולאכלם בתיאבון. לא היה לנו כסף לקנות תפוזים, יכולנו רק להתבונן בהם 

ולבלוע את הרוק... 

צבי אוסטר - המנהל
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בטיול הגענו לבית קטן מוקף גדר. ענף של עץ הדרים, עמוס פרי, שלח 

זרוע ארוכה אל מחוץ לגדר, ממש לכבודנו. עמדנו והתבוננו בו ותהינו אם 

מותר לנו לקטוף תפוז שנמצא ברשות הרבים. בעוד אנו מתלבטות בעניין 

רוצות  "אתן  כבד.  ייקי  במבטא  בחביבות  ושאל  הבית  בעל  לעברנו  יצא 

התפוז  טעם  מהפרי.  עבורנו  וקטף  עמד  ומיד  בבקשה."  קחו,  תפוזים? 

עודנו שמור בפי, וטעמו – טעם גן עדן. 

לעצמי  להרשות  יכולתי  הנוער,  מתנועת  כיס  דמי  כשקיבלנו  בהמשך, 

לקנות תפוזים ולהתענג על עסיסיותם. 

רות ההדר התוודעתי  טעמם של מעדני ישראל היה שונה וחדש. נוסף על פֵּ

למרקם  להתרגל  מנסה  בהיסוס,  טעמתי  תחילה  לחלווה.  לראשונה 

ולמתיקות המרוכזת, עד שנכבשתי. אך אכזבה אחת בפי. אכזבה מרירה. 

רות קטנים, כהים ומצומקים. שזיפים מיובשים! שמחתי.  בתוך צלחת נחו פֵּ

הכנסתי שזיף לפי ו... ההפתעה הייתה מושלמת וגם הזעזוע. השזיף היה 

מר-חמוץ-חריף. מה זה?! – היו אלה זיתים כבושים. 

***

חברינו שהגיעו ארצה לפנינו והתמקמו ב"רמת הדר", הגיעו לבקרנו. "אין 

לכם מה לחפש כאן," טענו. "בואו אתנו לרמת הדר לקיבוץ 'נצח ישראל'! 

מעט  את  ארזנו  לשנייה.  התלבטנו  לא  הנוער."  בעליית  להיקלט  תוכלו 

צועדים  השרון(  מהוד  חלק  )כיום  הקיבוץ  לעבר  ברגל  ויצאנו  חפצינו 

בתוך נוף פרדסים עז צבע ומפיץ ריח משכר. ברמת הדר חיכו לנו אוהלים 

למגורים, צריף "מועדון", בית אריזה שנתרם ל"עליית הנוער" בידי אחד 

מבעליו ופרדסים שהיו חגיגה לעיניים. 

עם הגיעי ל"נצח ישראל" הרגשתי כאילו נכנסתי לגן עדן עלי אדמות. אמנם 

גם בשבדיה היה לי טוב, אולם זה היה משהו זמני, לא רציתי לחיות בארץ 

אירופאית למשך זמן רב. רמת הדר הייתה בית במקום שאליו אני שייכת; 

בארץ ישראל! אחרי שנים של סבל, אבדן משפחה ונדודים – עמדתי סוף 

סוף על קרקע מוצקה ובטוחה. הייתי מאושרת כפי שלא הייתי מזה שנים 

– נולדתי מחדש! 

ההנהלה  צוות  בידי  שנקבע  כפי  יום  בסדר  והתחלנו  מהר  השתלבנו 

בבית  להרגיש  לנו  גרם  ובאכפתיות  אוסטר. באהבה  צבי  שבראשה עמד 

ולאהוב את המקום ואת אנשי הקבוצה. היממה התחלקה לשלושה חלקים 

מהותיים: חצי משעות היום לעבודה, חציים ללימודים ובערב )על חשבון 

חלק משעות השינה( – בילויים. 

העבודה הייתה בחיק הטבע, במקום היפה ביותר באזור – פרדסי הסביבה. 

בחצאית  בחולצה,   – שקיבלנו  החאקי  בבגדי  התפוזים  לקטיף  יצאנו 

סולמות  על  טיפסנו  כתפינו.  על  בד  וילקוט  לחצאית  ובמכנסיים מתחת 

וקטפנו תפוזים בשירה ובסיפורים וערכנו כל העת תחרות מי ממלא את 

הילקוט שלו מהר יותר... היו אלה שעות קסומות שחלפו מהר מדי, בתוך 

גווני ירוק-כתום רעננים. זכורני כי פעם אחת בארוחת הערב הגיע אדון 

ליפשיץ, בעל הפרדס, אל חדר האוכל בבית האריזה. הוא קרא לי החוצה 

ונתן לי תרמיל של תפוזי דם )מקור הכינוי בציפתם האדומה(. "זה עבורכן," 

חייך, "בהוקרה על עבודתכן המסורה!" 

זהבה  שונים.  משק  בענפי  אחרים  עבדו  בפרדס  עבדנו  שאנו  בשעה 

הביצים  מלאי  יכולתה.  כפי  לתרנגולות  שדאגה  הלולנית  הייתה  שוורץ 

הטריות נמכר לתושבי הסביבה שהיו רובם ככולם יקים יוצאי גרמניה ולא 
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חיבבו אותנו במיוחד. איני יודעת אם היה זה בגלל הרעש הרב שעשינו 

המסורתית  הצהרים  בשנת  להם  שהפריעה  עולזת  צעירים  חבורת   –

)ה"שלאפשטונדה"( – או בשל העובדה שהיינו "אוְֹסט-יּוְדן", יהודי מזרח 

אירופה מיושנים. דודי סיפר לי דוגמה שתמחיש זאת. הוא יצא בעיצומו 

של יום גשום ולקח עמו כמות ביצים נכבדת כדי למכרן לנשות הסביבה. 

נעליו היו מכוסות בוץ מהדרך וגופו רעד מקור. כשנקש על אחת הדלתות 

פתחה לו אישה את הדלת וכשפסע פסיעה אחת קדימה עצרה אותו בידה 

ופקדה: "לחכות!" הוא עמד בחוץ, בקור ובגשם כדי שביתה לא יתלכלך 

חלילה.

גם רפת קטנה הייתה ברשותנו ובה שתי פרות שנתנו חלב בשפע. עזריאל 

שוורץ דאג לטפל בהן ונתמנה להיות רפתן. גן הירק הנאה שטיפחנו הניב 

תוצרת יפה של צנוניות, מלפפונים, פלפלים ועגבניות. בכל פעם שקטפתי 

ירק טרי נהניתי לשאוף אותו לקרבי. הרגשתי שזהו פלא גדול. אני בארץ 

אבותיי והארץ מצמיחה לי יבולים יפים – מי היה מאמין! 

והיו שעות הלימודים. בימים גשומים למדנו במועדון ובימי שמש נעימים 

למדנו בחוץ, בטבע. הרב אליעזר ברויער, מנהלו הרוחני של "נצח ישראל", 

לימד אותנו בין היתר, את ספר ישעיהו עם פירוש מלבי"ם. לצערי השיעור 

ולא ממש הבנתי הכול. חנה, בחורה הונגרייה, הייתה  גבוהה  היה ברמה 

נוספים  מורים  היו  ברויער.  אליעזר  לר'  נישאה  ובהמשך  המורות  אחת 

שאיני זוכרת את שמם. הלימודים היו חוויה. לא היו לנו מבחנים – למדנו 

כדי לקנות ידע. בהמשך, כשהגיעו אלינו פליטות צעירות מפולין, נבחרתי 

כך  על  הבניינים בשפה העברית. כשאני חושבת  אותן את שבעת  ללמד 

כעת איני מבינה כיצד הצלחתי במשימה שהרי אני עצמי שונאת דקדוק.

שעות הערב היו שעות הבילוי שלנו. התכנסנו במועדון למשחקי חברה 

ולשיחות על עתידנו. הכנו שיעורי בית בצוותא ומדי פעם שמענו הרצאה 

וארגנו הצגות. נושא הקמת קיבוץ עבורנו לא ירד מסדר היום שלנו, רצינו 

לממש את כל הידע המעשי שרכשנו ולגור בקיבוץ אמתי. 

חלק מתרבות הפנאי שלנו היה לעמול על מופע לחגים. כשהוחלט להכין 

ושבעת  "חנה  על  הצגה  כתבתי  בנושא.  לעסוק  נבחרתי  לחנוכה  הצגה 

בניה" והבנות בקבוצה התאמנו בזמן הקצר שעמד לרשותנו. ערב ההצגה 

הגיע וכולם התכנסו במועדון מצפים לראות את ההופעה, אלא שהמופע 

גרוע  הדל,  הטקסט  כי  חשתי  הבמה  על  בעמדי  גדול.  אחד  כישלון  היה 

יותר ממה שחשבתי וכי עדיף היה לה, להצגה, להיגנז בלי שיהיה עלינו 

אף  בינינו  דיברנו  ולא  גדולים  היו  שלנו  והבושה  הנפש  מפח  להעלותה. 

שהעלנו  האחרונה  ההצגה  זו  שהייתה  כמובן  הצורב.  הכישלון  על  פעם 

ברמת הדר.

כמה ימים אחרי שהגענו למקום והסתדרנו ישבתי לכתוב לקרוביי בחו"ל 

על הארץ המופלאה ועל הקיבוץ שלנו. הם לא נטרו לנו על כך שזנחנו 

אותם לטובת ישראל. להפך, הם השתדלו ככל יכולתם ולמעלה מזה לעזור 

לנו, לפחות בכסף. גם להם הייתה תקופה קשה בתחילה, במיוחד מבחינה 

את  להעריך  ידענו  לא  ואנחנו  ומעבר  מעל  עשו  למעננו  אך  כלכלית, 

הצגות,  בילויים:  על  לבזבזם  מיהרנו  דולרים  כמה  כשקיבלנו  מאמציהם. 

סרטים וטיולים עם כל חברותינו. 

רק כשהתבגרתי יכולתי להעריך את דאגתם לנו. דאגה שהתבטאה בצורה 

בארה"ב  שמתגוררת  דודתי  בת  רוחי,  אמידים.  היו  שלא  למרות  כספית, 

ומצבה הכלכלי ב"ה טוב מסייעת לנו במיוחד. היא נוהגת לשלוח סכומי 
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כסף נאים לכל שמחה משפחתית, היא עזרה לנו לחתן את הילדים ועוזרת 

עד היום. הקשר שלנו אתה אמיץ ונאמן כמו קשר בין אחיות. 

כלל  יומה  שסדר  בחממה  ממש  התגוררנו  אנו  המדינה.  קמה  כך  ובתוך 

רק  שמענו  לכן  מהעולם,  מנותקים  הזמן  רוב  והיינו  ולימודים  עבודה 

בעקיפין על הכרזת המדינה. כמדומני שיצאנו במחולות ברגע שהבשורה 

הטובה הגיעה אלינו והלב גאה מאושר כשהפנמנו את גודל השעה. זכינו. 

הארץ היפה הזו בידינו רשמית. האם יכולנו לקבל מתנה גדולה מזו ליום 

הולדתנו ה-18?

החודשים הראשונים חלפו במהירות והחורף הגיע. שוב לא התאימו לנו 

האוהלים, והאחראים דאגו להקים עבורנו צריפי עץ מרווחים. הזוג הנשוי 

הגדולים,  בצריפים  הסתדרו  השאר  וכל  לעצמו  צריף  קיבל  עמנו  שהיה 

ארבעה בחדר. היו צריפי בנות והיו צריפי בנים כמובן. 

צעירי  של  הכשרה  קבוצת  הסמוכה  במגדיאל  הייתה  תקופה  באותה 

אנשיה  ביקשו  ערבים,  בידי  תותקף  שהקבוצה  חשש  כשעלה  "יסודות". 

לבד,  נשארנו  אנו  בשמירה.  להם  לעזור  מיהרו  והם  מבחורינו  תגבורת 

חבורת בנות וזוג אחד נשוי, וכך נאלצנו לחלוק בינינו בלילות את תורנויות 

מהזמן  ובחלק  לתורנות  שובצתי  אני  גם  המבודד.  המקום  על  השמירה 

עמדתי בשער ושמרתי, נשק חם היה בידי. 

באחד מלילות חנוכה תש"ט שמעתי רחשים וראיתי דמות מתקרבת אל 

תשובה.  כל  נשמעה  לא  בחזקה.  הלם  ולבי  ביקשתי  "סיסמה!"  השער. 

דרכתי את הנשק וכמעט יריתי. פני הבחור נגלו אליי. בער'לה? התפלאתי. 

וייס(  מה אתה עושה כאן בשעה כזו? הבחור שכינינו אותו בער'לה )דב 

בין  והיה  לפלוגה הדתית  פלוג'ה עם חבריו  בכיס  לחם  חבר מאקסודוס, 

היחידים ששרדו בקרב מתוך פלוגה שמנתה 87 חיילים. הוא חזר אלינו 

לבדו, תשוש ומבולבל וניצל פעם שנייה – הפעם מירייה שלי.

בפעם אחרת שמעתי בשעת השמירה רחשים מכיוון גן הירק. דרכתי את 

הרובה ויריתי לכיוון שממנו נשמע הקול. בבוקר חיפשנו בגן את עקבות 

טריים.  בירקות  נפשו  שחשקה  חמור  היה  הפולש  כי  וגילינו  המסתנן 

למזלו יצא מהתקרית בלא שריטה אחת ולי הסתבר כי איני צלפית טובה. 

כמדומני שהייתה זו הפעם האחרונה ששמרתי ובידיי נשק. 

היישובים הערביים סביבנו התרוקנו מיושביהם קודם בואנו, בתש"ח, בזמן 

מלחמת העצמאות, ובכל זאת קינן בנו החשש שמתנדבי "צבא ההצלה" 

באחד  ואכן  אותנו.  יתקפו  קאוקג'י  הלבנוני  המפקד  ובראשם  הערביים 

האש  בקו  הייתה  מגדיאל  במתקפה.  קאוקג'י  של  אנשיו  פתחו  הלילות 

של הפורעים. הנשים והילדים הוברחו אלינו ובמהלך הקרבות שנמשכו 

כשבוע נשרפו רוב המבנים של יסודות והושמדו התרנגולות והסוס היחיד 

שהיה ברשות תושבי המקום, אולם למרבה המזל לא הייתה פגיעה בנפש. 

אנשי "יסודות" נזקקו לקורת גג זמנית אצלנו עד שהתאוששו ואנו קיבלנו 

אותם יפה.

לכפר  עד  והגענו  באזור  לטיולים  לצאת  נהגנו  מכנופיות  הפחד  למרות 

צרנו בשמחה את הענבים שהיו תלויים באשכולות  ק. בָּ ִקישֶׁ ַאּבּו  הנטוש 

כבדים על ענפי הגפנים ונכנסנו לתוך ביתו הפרוץ של השיך הנכבד. הבית 

כשחזרנו  התפעלות.  אחוזי  בו  והסתובבנו  וביופיו  בגודלו  מרשים  היה 

לרמת הדר התברר כי הבאנו אתנו אורחים בלתי רצויים – פרעושים. 

חברינו מאקסודוס שהיו מגויסים, הגיעו בחופשות לרמת הדר. הם הביאו 

ולעזור להם, כדי  וכולנו רצינו לטפל בהם  ולגיהוץ  עמם בגדים לכביסה 
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וחדר  ודואגת. המכבסה  גדולה  היינו ממש משפחה  הלא  בבית,  שיחושו 

הגיהוץ שכנו בתוך מבנה מרוחק שבו הייתה משאבת המים של הפרדסים. 

כדי  לשם  הגיעו  והבחורים  הכביסות  את  למבנה  עמנו  נשאנו  פעם  בכל 

לקחת בגדים נקיים ומגוהצים. 

עוד  אותו  הכרתי  ש.  בַּ דּודי  היה  שלו  בכביסה  שטיפלתי  הבחורים  אחד 

מפליסן ומאקסודוס. בבואו ארצה גויס דודי לצבא היישר מהאנייה. באחת 

הפעמים שהגיע לחופשה ניגש אליי וסיפר לי כי מישהו מהקבוצה שלח 

סירבתי  לי  הבחור שהציע  את שם  בתפקיד של שדכן. כששמעתי  אותו 

קלחה  והשיחה  שוב  שוחחנו  ימים  כמה  לאחר  תמה.  ושיחתנו  להצעה 

ונראה היה שמשהו יפה נרקם בינינו. כעבור תקופה הפכנו לזוג רשמי ובכל 

פעם שדודי חזר מהצבא נפגשנו. צבי אוסטר, מנהל הקבוצה וה"אבא" של 

כולנו דאג לכך שנתארס פורמאלית בסוף 1949. 

צבי פקח עין על ההכנות לארוחה החגיגית ועל הזמנת האורחים, ועליי 

היה לדאוג לבגד הולם לאירוע. רוב הזמן לבשנו בגדי חאקי או החלפנו 

בינינו את הבגדים. חברה של פייגו שעבדה ב"בית חלוצות", העניקה לי בד 

נאה במתנה ואני נסעתי לתופרת זולה ביפו להזמין שמלה חגיגית. ביום 

האירוסין נסענו, דודי ואני, לבית התופרת ושם חיכתה לנו הפתעה. דלת 

סגורה. לא שמלה ולא תופרת. 

לרחוב  לנסוע  בספונטאניות  החלטנו  חולים  בבית  שהיא  לנו  כשהתברר 

אלנבי בתל אביב, שלאורכו חנויות יפות. בחרתי חצאית שחורה וחולצה 

מעבר  נמשכה  הנסיעה  לב.  וטובי  שמחים  לדרך  ויצאנו  חגיגית  לבנה 

האורחים  ארוסינו.  חגיגת  של  בעיצומה  הדר  לרמת  והגענו  למצופה 

העייפים קיבלו אותנו בהסתייגות והעירו הערות. "נו, סוף סוף הגעתם!" 

ו"בטח נסעתם לבלות ושכחתם מאתנו..." וצבי אוסטר לחש על אזנו של 

דודי מילות תוכחה על חוסר האחריות שלנו. בסוף נרגעו כולם וחגגו, נהנו 

כמובן  רקדו!  איך  ועוד  רקדו,  וגם  תורה  דברי  אמרו  מאוכל טעים, שרו, 

שהבנים והבנות רקדו במעגלים נפרדים, אבל בכל הלהט ובשמחה. 

באחת הפעמים שדּודי חזר מהצבא נסענו ל"בית עולים" בצפת לפגוש את 

חייטשו אחותו שעלתה ארצה עם בעלה נחמיה ועם שני ילדיה. המפגש 

היה מרגש. ההתרגשות גברה כשהתברר שאנו מכירות מאז סיפור "החלפת 

לו,  הלחם בחוט ומחט" ברכבת מאושוויץ, סיפור שחייטשו הייתה עדה 

)חייטשו הייתה אחת מהבנות  יחד במחנה העבודה.  ובהמשך, משהותנו 

שנתקלתי בהן כשיצאתי לשיטוט קצר במחנה. ליד מבנה המקלחות היו 

כמה בנות והן הציעו לי להתקלח.( 

***

לפני  מעט  ב"נצח".  הטובה  חברתי  הייתה  )קורנפלד(  וייטמן  בלומה 

אירוסיי – חשבנו, בלומה ואני, על עתידנו. החלטנו לעזוב את רמת הדר 

ולנסוע ללימודים בסמינר בירושלים, אלא שבעיה אחת עמדה בפנינו – 

היינו פליטות והיה לנו ידע מינימאלי בלימודי קודש, ואילו הירושלמיות 

ה"גזעיות" למדו את מיטב הפירושים. 

כשהגענו לראיון אמרו לנו: "פה רמת הלימודים גבוהה מאוד, אם תרצנה 

ונ"ך  חומשים  קנינו  ללמוד!"  ולהתחיל  ספרים  לקנות  עליכן   – להתקבל 

משחשבנו.  יותר  קשה  המשימה  כי  ראינו  החומר.  על  "לדגור"  והתחלנו 

העברית שהייתה בפינו הייתה טובה דיה לניהול שיחה רגילה, אולם שפת 

המפרשים ושפת התנ"ך היו גבוהות ומליציות. מיד התחרטתי על הצעד 
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איך  בשאלה  מוחי  את  והעסקתי  ועבודה,  חברה  חיי  העדפתי  שעשיתי. 

אומר זאת לחברתי. 

ב"נצח" הייתה קבוצת בחורים חסידי גור מפולין. הרב לייבל קוטנר שהביא 

אותם ארצה ודאג להם, בא לבקרם. חלקם היו מבוגרים מאתנו וחלקם היו 

ב"עליית הנוער", כמונו. התאספנו במועדון לשמוע הרצאה מחזקת. אחר 

כך פנה הרב לכל אחד ואחת מאתנו בנפרד ושוחח אתן אישית. פעמים 

אחדות לקח אותי לשיחה והרגשתי כי אכפת לו ממני והוא דואג לעתידי. 

בשיחתנו האחרונה פנה אליי ואמר לי כך:

"אני שומע שנרשמת לסמינר. את לא חושבת שהקבוצה צריכה להמשיך 

ביחד ולעלות להתיישבות?"

משבצת  ביקשנו  אבל  יקרה,  זה  אם  מאוד  "אשמח  עניתי,  אשמח,"  "אני 

קרקע מהסוכנות ועדיין לא קיבלנו."

"אז איך את הולכת ללמוד ומשאירה כך את המקום? את נחוצה לנו!" הוסיף 

בשקט. "אם הרב חושב שאני צריכה להישאר – אני נשארת." הכרזתי. 

ובשמחה  בהקלה  המפרשים  עמוסי  הקודש  ספרי  את  לסגור  מיהרתי 

וחזרתי לעבוד במרץ רב. בלומה לא וויתרה. היא התמסרה ללימודים בלב 

ובנפש ואכן הצליחה. היא עברה לירושלים, עשתה חיל בלימודיה, נעשתה 

מורה ידועת שם ובהמשך הייתה לסגנית מנהלת ידועה. ביתה היה פתוח 

בפניי בכל פעם שהגעתי לירושלים, וביתי היה פתוח בחופשות בפני בניה 

שהגיעו להשתובב ולהוציא מרץ רב במרחבי הכפר.

וברגע  עשרה,  שמונה  גיל  עד  לצעירים  מיועדת  הייתה  הנוער"  "עליית 

ממסגרת  יצאתי  ארצה(  בהגיעי  להצהרתי  )בהתאם  לבגרותי  שהגעתי 

את  אהבתי  לא  קצר.  לזמן  תקווה  בפתח  למדריכה  ונתמניתי  הנוער 

התקופה הזו. הבנות השובבות שהיו חניכותיי לא מצאו עניין בלימודים 

ולא רצו להיות ממושמעות ואני הבנתי אותן. העדפתי לוותר להן ולוותר 

על המשרה שקיבלתי. 

צבי אוסטר דאג שנרכוש מקצוע שיעזור לנו לקראת צאתנו לעצמאות. 

רופין  מונש. מדרשת  כפר   – רופין  ללמוד חשבונאות במדרשת  נשלחתי 

מצליחה  למכללה  הימים  ברבות  שהפכה  הקיבוצים  של  מדרשה  הייתה 

יום  ומדי  למדרשה  קרוב  בנתניה,  חדר  שכרתי  מפואר.  קמפוס  בעלת 

עולם  את  אהבתי  ומעולם  מאז  ללימודים.  ויצאתי  קום  השכמתי  ביומו 

המספרים המסודר והצפוי ובהחלט נהניתי ללמוד. מקץ שלושה חודשים 

קיבלתי תעודה וחזרתי ל"נצח". דודי, ארוסי, למד חשמלאות כשסיים את 

שירותו הצבאי והחלים ממחלת הקדחת שתקפה אותו כשהפסיק ליטול 

את תרופת הכינין. )הוא שירת באזור החּוָלה מוכת הקדחת וסבר לתומו 

שלאחר סיום השירות הוא מוגן מהמחלה(. 

באשר  סוער  דיון  וקיימנו  במועדון  כולנו  התכנסנו  ערב  בכל  כמעט 

והבנו שנאלץ  לעתיד הקבוצה. לא קיבלנו משבצת להקמת מושב חדש 

להצטרף למושב קיים. כמה חברים יצאו לתור את הארץ ואת קיבוציה. 

לנו מבחינה דתית  וגימזו לא התאימו  בנו, שעלבים  רצו  לא  חיים  בחפץ 

וקוממיות מצאה חן רק בעיני חברים אחדים. נותר מקום אחד שלא בדקנו 

– יסודות )היישוב נדד ממגדיאל, דרומה(. דווקא משם הגיע אלינו שליח 

באוטובוס  יצאנו  חורפי  אחד  בבוקר  מהמקום.  להתרשם  שנבוא  וביקש 

לכיוון קיבוץ חולדה. משם הלכנו ברגל עד ליסודות. יסודות שכנה בסמוך 

ה בתעלות מגן שנחפרו לרוחבה. גשם חזק ניתך  למחנה ואדי סראר, רּובָּ

על ראשנו וכשעברנו בתעלות המגן נרטבנו והתלכלכנו כהוגן מבוץ שחור 
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וסמיך. התרשמנו מהאנשים. את חלקם כבר הכרנו כיוון שגרו בסמיכות 

אלינו במגדיאל, והחלטנו להצטרף ליסודות. לא כולם תמכו במהלך. כמה 

בידי קבוצת  "קוממיות" שהוקם  חברים מ"נצח" הצטרפו למושב החרדי 

לוחמים בפלוגה הדתית של אלכסנדרוני. בין המצטרפים היו בער'לה )דב 

משפחה  והקימה  שם  פרחה  היא  ֶהָלה.  וחברתי  מאקסודוס  חברנו  וייס( 

לתפארת יחד עם בחור מצוין בשם משה קוגלר שנשא אותה לאישה. עד 

היום אנו שמחים להיפגש. הבאנו אתנו ליסודות "נדוניה", את נוגה – הפרה 

החולבת שברשותנו. העמסנו את כל חפצינו על משאית ויצאנו לדרך. נוגה 

נסעה בנפרד ואיני זוכרת מי הביא אותה וכיצד הגיעה. צאצאיה חיים עמנו 

ביסודות בשלווה ובנחת עד היום... 

הלה ומשה קוגלר ליד החמור בנצח ישראל

קטיף ירקות בנצח ישראל

דודי וטובי בתל אביב

באירוסים

הזמנה לחתונה
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יסודות מנתה באותה עת עשרים ואחד חברים. היא עלתה לגבעה – המקום 

הסופי של היישוב אחרי שחרור מחנה ואדי סראר. החברים שהכינו את 

המקום למגורים עבדו קשה ושמחו לתוספת כוח עבודה. הגענו תשעה: 

ודבורה  לייבוש  מאורסים,   – וזהבה  עזריאל  מאורסים,   – ופייגו  מנדל 

גולמב נשואים וצביקה בנם שהיה ילד של "כולנו", דודי ואני – מאורסים 

ויענק'ל פייער – רווק. )ייתכן שהיו עוד כמה רווקים שאיני זוכרת(. חברי 

המקום קיבלו אותנו יפה והשתלבנו מהר. למחרת שיבצו אותנו בסידור 

העבודה ויצאנו למלא את המשימות כרגילים וותיקים. אני נשלחתי לחדר 

כביסה )בעיקר כביסת חיתולים(. עבדנו בזוגות ולשמחתי הייתי בת זוגה 

של טובה שטרן תחי' שעליזותה הפיחה רוח חיים בכל מקום. צחקנו רבות 

והעברנו את הזמן בנעימים. 

בהמשך שובצתי לתורנויות בחדר האוכל ונהניתי לעבוד במטבח. רק פעם 

יותר  זה בפסח. חשבתי לעצמי: מה  היה  חוויה שלילית.  לי  הייתה  אחת 

תפוחי  לקילוף  ניגשתי  רב  ובמרץ  )לביבות(  מלאטקעס?  לפסח  מתאים 

האדמה, לגירודם ולטיגונם, ביד כמובן. הריח הביא את כולם לחדר האוכל 

וראיתי  הלוהטת  המחבת  מול  עמדתי  גרעינים.  כמו  נחטפו  והלביבות 

להכין  יכול  לביבות  כמה  מצטמקת.  הלביבות  ערמת  איך  כלות  בעיניים 

בן אדם אחד? התרעמתי בתוכי על הרעיון הלא מוצלח שעלה בדעתי כי 

בסופו של דבר, לאחר שכל הלביבות נגמרו, נותרו כולם רעבים... עבדתי 

בחדר האוכל עד למקרה הטרגי שבו נשרפו למוות שלוש נערות ניצולות 

שואה שהגיעו אלינו מרומניה. הן שפכו בטעות מיכל מלא בנפט על אש, 

מתוך מחשבה שהכד מכיל מים, האש התלקחה והן נלכדו בתוכה. חדר 

האוכל נשרף כליל ומאותו יום עברנו לאכול בבתים. בעקבות זאת התחלנו 

לארח לארוחות את ילדי "עליית הנוער" שהיו במושב – ילדים יוצאי תימן 

שקטים וטובים.

העבודה  בשעות  "בבית".  והרגשנו  שואה  ניצולי  בידי  הוקמה  יסודות 

ולאחריהן קיימנו שיחות רבות וחיי החברה היו פעילים ונעימים. התגוררתי 

כל אותה העת בצריפי הרווקות וחיכיתי שדּודי יסיים את השירות הצבאי 

ונתחתן. מועד החתונה שלנו נקבע ל-21.6.1951, י"ז בסיוון תשי"א. כדי 

לא להיות יחד עם חתני בשבוע שלפני החתונה נסעתי לירושלים. היו לי 

שם קרובים-רחוקים שכמעט ולא הכרתי, אלא שבאותם ימים מספיק היה 

קשר רופף ורחוק כדי להתארח ולהרגיש בבית. ביום ראשון נסעתי לחיפה 

לחתונתה של חיה חברתי שנישאה באותו שבוע למאיר טיפנברון. ביום 

חמישי התלוו אליי חיה ומאיר לחתונתנו שנערכה ביסודות באותו היום. 

ספסלים  סחב  הוא  לחתונה.  האוכל  חדר  את  חתני,  דּודי,  הכין  בינתיים 

ושולחנות למקום. אשתמש בהזדמנות זו כדי להוקיר תודה לדבורה בראון 

ולשאר החברות שהשתדלו ועמלו בהכנת סעודה חגיגית לכבוד חתונתי. 

)בימי  חגיגה של ממש!  מבושל.  עוף  הייתה  הכותרת של הסעודה  גולת 

הצנע הדלים באוכל( דודי קיבל מענק שחרור ובכסף זה הצטייד בחליפה 

ובכובע. את החליפה הישנה שהביא אתו מחו"ל, בצבע כחול כהה, תרם 

לי והיא נתפרה מחדש עבורי. חליפה יפהפייה ששירתה אותי שנים רבות. 

שמלת כלה שאלתי מסוזי ויסרטייל )אשת מנהל "מחנה פליסן" בצרפת( 

שהתגוררה בירושלים וגם פאה זולה )ומכוערת למדי( קניתי ליום חתונתי. 

אחר כך זרקתי אותה לפח.... אורחת הכבוד שלי הייתה בלומה חברתי, היא 

בני משפחה שלנו  נוספים; מעט  היו אורחים  הגיעה במיוחד מירושלים. 



172173 זריחה מחודשת

בחתונתנו

חיה, בלומה וזהבה עומדות מאחוריי.

הינדו וחייטשו לימיני, בשמאלה של התמונה.

בתל  דבש  לירח  יצאנו  ולאחריה  שמחה  הייתה  החתונה  יסודות.  ואנשי 

אביב. קיבלנו מתנה מקרובי משפחה מאה לירות, הון עתק! ובזבזנו אותם 

בטיול. חיה, חברתי החיפאית, ובעלה הצטרפו אלינו לטיול. הגענו למלון 

הפשפשים".  "מלון  היה:  ובצדק  לו  שהצמדנו  והכינוי  בעליבותו  שבלט 

שבת  פארק.  ללונה  במינו...  מיוחד  לבילוי  ויצאנו  הים  את  לראות  ירדנו 

שוורץ  ועזריאל  זהבה  המסורים  ידידינו  של  בחדרם  חגגנו  ברכות  שבע 

שנישאו לפנינו, בל"ג בעומר.

חדר אחד מתוך ארבעה חדרים בצריף ארוך שימש לנו בית. בחזית הצריף 

היה מטבחון מאולתר והשירותים היו בחצר. ריהטנו אותו במיטות סוכנות, 

בשולחן וארבעה כיסאות שקנינו מכספי הלוואה שקיבלנו מיענקל פייסט 

לנו דודיי מארה"ב,  ובארון בגדים שרכשנו בעזרת הכסף ששלחו  ידידנו 

וכך היינו מסודרים מעל למצופה. 

)המוסד  ישראל".  "נצח  מנהל  אוסטר,  צבי  אליי  פנה  מיד אחרי החתונה 

"ספרי  נערות(.  של  קבוצות  כמה  בו  והיו  עזיבתנו  לאחר  לפעול  המשיך 

החשבונות זקוקים לטיפול ואני מבקש שתבואי לרמת הדר לטפל בהם". 

קיבלתי אישור יציאה לעבודה מחוץ ליישוב מהנהלת יסודות ויצאתי כל 

בוקר ברגל לכביש הראשי, משם המשכתי באוטובוס ובטרמפים את כל 

הדרך ובחזרה. איני יודעת כמה זמן היה נמשך המצב, אילולי פגשתי ברב 

לייבל קוטנר שהגיע לביקור ב"נצח". 

"מה את עושה פה?" תהה. "אינך ביסודות?" 

"אני גרה ביסודות ומגיעה לכאן לעבוד. עליי לסיים פה הנהלת חשבונות." 

"וכיצד את מגיעה הנה?" התעניין, ועל כך עניתי בקצרה. "ברגל, באוטובוס 

ובטרמפים." 
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ודרש במפגיע שאעבור  ניגש לצבי אוסטר  הוא  הרב קוטנר כעס מאוד. 

"לא  תסתיים.  שעבודתי  עד  שבועות  לכמה  בעלי  עם  הדר  ברמת  לגור 

)הייתי  כזה!"  במצב  ועוד  יום,  מדי  בדרכים  כך  תסתובב  שאישה  ייתכן 

לרמת  עברנו  טיעונו.  את  קיבל  והמנהל  טען,  הבכורה(  בתי  עם  בהיריון 

הדר לכמה שבועות עד שסיימנו את העבודה – ביחד עם צבי אוסטר. עם 

חזרתנו נכנסתי היישר לתפקיד האהוב עליי ונתמניתי למנהלת החשבונות 

של יסודות. שנים עבדתי במשרה שאהבתי, השתמשתי במכונות חישוב 

להפרטת  עד  שנים  עשרות  כמה  נמשך  הדבר  במחשב,  כך  ואחר  ידניות 

המושב, הפרטה שהייתה לפני שנים אחדות. עליי לציין לטובה את עבודתי 

המשותפת עם משה בראון ז"ל, אלכס בונדי ז"ל, מיכאל בלוך ז"ל ואחרונה 

חביבה בלה דויטש זיכרונה לברכה, אישה חכמה ונבונה שעלתה באותה 

העת עם משפחתה מארה"ב, נקלטה לעבודה במשרד ועבדנו באותו חדר 

עד לפטירתה בטרם עת, לצערנו.

***

זה  היה  משפחה.  נעשינו  החתונה,  לאחר  חודשים  כעשרה   ,1952 בשנת 

ואני חשתי שהלידה מתקרבת. שתי מכוניות משא היו  שבוע לפני פסח 

ברחובות.  היולדות  לבית  ברוין  מוישה  אותי  לקח  מהם  ובאחד  במקום 

אותנו  עצרו  בילו,  בצומת  כשהיינו  בדרך,  ישיבה(.  היום  המשמש  )בניין 

פקחים. הימים היו ימי הצנע ומושבניקים רבים הבריחו במכוניות עופות 

וביצים למכירה בשוק השחור. הפקחים עלו למכונית ורצו לערוך חיפוש 

יסודי ומוישה רמז להם כי אני ממהרת לחדר לידה. הפקחים המופתעים 

ימים  באותם  בדרכנו.  להמשיך  יכולנו  ואנחנו  והסתלקו,  אותנו  בירכו 

שהכנה פיזית ונפשית ליולדת לא היו בנמצא, לא היה לי מושג שהלידה 

יכולה להתמשך זמן רב ולהיות קשה. זאת ועוד, בעלי לא היה לידי )כנהוג 

באותם ימים( ולא היה מי שיתמוך בי במהלך הלידה. לאחר שעות ארוכות 

ומייגעות נולדה בתנו הבכורה ואני הייתי עייפה ומאושרת.

השם שבחרתי לילדתי היה רבקה, על שם אמי ז"ל חיה-רבקה. הרגשתי 

הקטנה,  בילדתי  הזה,  בקסם  והתבוננתי  ישבתי  שעות  יתואר.  לא  אושר 

וחשתי אהבה שהפליאה אותי בעצמתה. 

כמה חודשים קודם לכן נקלטו חייטשו )אחות בעלי( ומשפחתה במושב 

שלנו. היא עזרה לי רבות מכיוון שהייתה באלעבוסטע אמתית וייעצה לי 

גיטע'לה  ובתה  כילדיי  היו  ילדיה  הייתי מעוניינת...(  )גם במה שלא  בכל 

חברה קרובה שלי עד היום. 

הגיעה  הביתה  חזרתי  בטרם  הלידה.  אחרי  במיוחד  עזרתה  את  הרגשתי 

המגולגלת  השמיכה  את  כשניערה  בצריף.  חדרנו  את  לנקות  חייטשו 

בקפידה הבחינה בנחש! הזוחל סולק מהמקום וכשחזרתי הביתה מצאתי 

בית נעים ונקי שהוכן עבורי באהבה. הודות לכך שהזמינה אותנו להתארח 

אצלם בפסח יכולתי לנוח כל השבוע.

רבקי הייתה תינוקת רגועה. כל כך שקטה עד שבאחת הפעמים נכנסתי 

להיסטריה עקב כך. היה זה כשרחצתי אותה באמבטיה קטנה על כיסא. 

היא שכבה בנחת ולא צייצה. בשלב מסוים חששתי שארע לה משהו – איך 

וטבעה?  מים  שתתה  אולי  לזוז?  בלי  בשקט  כך  שוכבת  שתינוקת  ייתכן 

התחלתי לצעוק. "הילדה לא זזה! הילדה לא נושמת!" רחל פריד, שכנתי, 

נכנסה בריצה ולא הבינה על מה המהומה. "תראי אותה, היא פשוט נהנית 

שהייתה  העובדה  לצד  ושלווה,  שקטה  הייתה  כשגדלה  גם  מהמים..." 

חמודה ויפה.
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במסיבה בגן בחרה בה הגננת להציג את הבובה ימימה. אותה העת שימשתי 

חברה בוועדת החינוך ועזרתי לגננת בהכנות למסיבה, וכך התאפשר לי 

הציגה  היא  להצגה.  שקדמו  בחזרות  ושוב  שוב  מתאמנת  ברבקי  לצפות 

היטב והתפקיד הלם אותה. 

וכך שרה: 

ֲאִני ֻּבָּבה ּוְׁשִמי ְיִמיָמה-ָמה

ּבֹוָכה ֲאִני ָׁשָנה ְּתִמיָמה-ָמה

ֻּכָּלם אֹוְמִרים ִלי ִּכי ֲאִני ָיָפה

ַרק ַרְגַלי ֵהן ֲעֻקּמֹות נֹוָרא.

ּוְכֶׁשָּיָצאנּו ְלִטּיּול-יּול-יּול

ַלַּפְרֵּדס ְוַגם ַלּלּול-לּול-לּול

ֻּכָּלם ָאְמרּו: ְיִמיָמה ּכֹה ָיָפה

ַרק ַרְגֶליָה ֲעֻקּמֹות נֹוָרא.

ֵאיִני רֹוָצה ֶׁשִּיְלֲעגּו-גּו-גּו

ִלְכֶׁשֶאְגַּדל ֻּכָּלם יֹאְמרּו-רּו-רּו:

ְיִמיָמה ִהיא ֻּבָּבה ּכֹה ָיָפה

ַרק ַרְגֶליָה ֲעֻקּמֹות נֹוָרא.

איזו בובה!

 

הלידה  קודם  שעות  כמה  השנייה.  בתי  נולדה  בתמוז,  ב-י'   1953 בשנת 

ברגל  מיהר  דודי  המושב.  בתחום  רכב  אף  היה  ולא  צירים  אותי  תקפו 

למחנה "וואדי סראר" השוכן בקרבתנו וסיפר על הלידה המתקרבת. אחד 

הקצינים התנדב להסיעני ולקח אותי בקבינה של המשאית. כל הדרך רק 

חשש שאלד ברכב... אמנם הפעם דודי הצטרף לנסיעה, אך מיהר לחזור 

יותר.  מאוחר  תחבורה  הייתה  שלא  מכיוון  ילדתי  בטרם  עוד  באוטובוס 

למחרת התבשר  ורק  וקלה,  קצרה  לידה  הייתה  הפעם  למרבה השמחה, 

שיער  זהובת  תינוקת  בידיי  החזקתי  הפעם  נוספת.  בת  לו  שיש  בעלי 

ובהירת פנים.

רצינו לקרוא לתינוקת על שם אמו של בעלי, אלא ששמה היה גיטל ואנו 

רצינו לדבר עברית ולקרוא לילדינו בשמות עבריים. החלטנו לקרוא לה 

בתרגום העברי של שמה – טובה, אולם גם שם זה גרם בעיה. כשעליתי 

ארצה בחרתי לעצמי את השם טוֹבה במקום טאובה וכעת נקראתי טוֹבה 

חלק  טּוּבי.  שוב  להיקרא  החלטתי  בש.  טוֹבה  היא  אף  נקראה  ובתי  בש 

מהאנשים שהכרתי כבר התרגלו לשמי העברי וקשה היה להם בשלב זה 

של החיים להתרגל לקרוא לי בשם אחר. כך נוצר מצב שעד היום חלק 

מידידיי קוראים לי טובה וחלקם קוראים לי טּוּבי. לבתנו קראנו טובה'לה. 

כיוון  הוותיקים.  התושבים  עבור  בתים  לבנות  סיימנו  תקופה  באותה 

משפחה,  לנו  והייתה  הראשונים  הוותיקים  הזוגות  עשרת  עם  שנמנינו 

לנו שנעבור לאחת הדירות החדשות, אלא שהעיתוי היה מאוד  הבטיחו 

לפנות  אמורים  היינו  באב,  ב-י'  הלידה  לאחר  חודש  עבורי.  מוצלח  לא 

את הבית לטובת זוג צעיר שנישא באותו הערב. "אני לא מסוגלת לעבור 

עכשיו!" בכיתי. הייתי עדיין חלשה מהלידה, מטופלת בשני תינוקות ולא 
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הצלחתי להתארגן למעבר, מה גם שהבית לא היה מוכן למגורים. במוצאי 

נכנסו לחדרנו, הוציאו את החפצים אל משטח  ט' באב הגיעו הפועלים, 

האבן בחוץ כדי שאפנה את הצריף. לא הייתה לי ברירה והתחלתי לאסוף 

דברים ולארגנם. 

והכינה אותו  גיסתי לא עמדה מנגד. היא מיהרה לביתנו החדש  חייטשו 

היו  הראשונים  הימים  לכבודנו.  הבריקה  החלונות  את  אפילו  למגורים. 

הרבה  בכתה  טובה'לה  למקום,  ממקום  התרוצצו  פועלים  למדי.  קשים 

כדרך תינוקות, והרגשתי שקשה לי. לא הייתה ברשותי עגלה כדי לנדנד 

אותה ולטייל אתה ולא היו לי אבא ואימא שיתמכו בי. פייגו ילדה באותו 

)בעצם, לכולנו היה קשה.  יוסי, כך שגם לה היו שני תינוקות.  הזמן את 

כולנו היינו פליטים חסרי משפחה, בלי עזרה וסיוע(. הגיע הזמן לקנות 

מיטות לתינוקות. 

צבוע  ברזל  עשויות  מיטות  שתי  ורכשנו  הפשפשים  לשוק  ליפו,  נסענו 

של  מיטתה  אך  הפשפשים,  לשוק  סבירה  הייתה  רבקי  של  מיטתה  לבן. 

טובה'לה הייתה זולה ופשוטה כי התקציב שעמד לרשותנו היה דל. ופעם, 

כשמיהרתי לצרכנייה לכמה דקות, השארתי את טובה'לה ישנה במיטה – 

לא יכולתי לשאת אותה כך בידיים ולסחוב מצרכים, וכשחזרתי – נבהלתי. 

ראשה היה תקוע בין סורגי המיטה ונשמתי כמעט פרחה.

כביסת החיתולים הייתה בלי ספק אחת המלאכות הקשות באותם ימים. 

במים  מלא  דוד  הנחתי  ועליו  במרפסת  האבן  משטח  על  עמד  הפרימוס 

שהיה  גלי  לוח  על  הכבסים  את  שפשפתי  כך  אחר  מלוכלכים.  ובכבסים 

קרש הכביסה, עד שהבהיקו. ערב אחד מיהר דודי לשכנים, שנולד להם בן, 

ל"קרישמע ליינען" )מנהג קריאת שמע, יום לפני הברית( אותה שעה רתח 

דוד המים וביקשתי מדודי שיוותר על "הקרישמע ליינען" ויישאר לעזור 

לי. דודי הבין ללבי אך טען: "אני חייב ללכת. זה שכן קרוב ואנחנו כאילו 

משפחה. מי יש לו חוץ מאתנו?" שעה קלה אחר כך קרה מה שחששתי 

גברים  וכמה  לעזרה  זעקתי  התלקח.  והפרימוס  נפל  המים  דוד  שיקרה. 

הגיעו לעזור לי. לא הייתה זו הפעם הראשונה וגם לא האחרונה שפרימוס 

התלקח, ובכל זאת הפעם הזו זכורה לי היטב. 

לבנה  כביסה  היא תלתה  רחל.  לעזור לשכנתי  אני  נזעקתי  בפעם אחרת 

הנקייה  הכביסה  וכל  החבל  ניתק  לפתע  העצים.  בין  המתוח  החבל  על 

נפלה על הבוץ. היא ישבה ובכתה בייאוש, ואני מיהרתי לנעול את מגפי 

הגומי שחיכו לי ליד הדלת ויצאתי לעזור לה. הבוץ הגיע עד הברכיים וכל 

הכביסה התלכלכה כהוגן. אלו היו חיינו ובכל זאת שמחנו בהם רוב הזמן. 

קישטו  שנמשים  חיים  מלאת  ילדה  הייתה  היא  וגדלה.  הלכה  טובה'לה 

את אפה )ג'ינג'ים, בלשוננו(, תלתלי זהב לראשה ועיניים בורקות. היו לה 

חברות שובבות כמוה והן חברו יחד כדי לעשות צרות למורות. "הן קופצות 

דרך החלון!" התלוננה מורתה באוזניי, ואני נזפתי בבתי, בלא הועיל. היה 

למרבה  אך  והמוצלחת,  הגדולה  אחותה  בצל  תגדל  שהיא  שחששנו  זמן 

המזל התברר שהתפתחה מעבר לציפיותינו ובכל תחנות חייה התעלתה 

על עצמה. 

ישבתי  השלישית.  בפעם  בהיריון  הייתי  קדש  מבצע  בעת   1956 בשנת 

והקשבתי לחדשות מסיני ומצב רוחי היה בכי רע. הוקל לי כשהמלחמה 

יפהפייה  נוספת,  בת  לנו  נולדה   1957 בתחילת  בניצחוננו.  הסתיימה 

שחרחורת. שמה של התינוקת היה רחל, )על שמה של סבתי, אם אבי – 

רחל פרידה(, אך במשפחה קראו לה אּוִקי. שתי בנותיי "הגדולות" העסיקו 
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אותה ועזרו בעת הצורך, ולכן קל היה לי יותר לגדלה. אּוקי הייתה ילדה 

לאחר  מאשר  יותר  פנויה  הייתי  שאני  ומכיוון  חרוצה,  ותלמידה  טובה 

הלידות הראשונות יכולתי לסרוג לה סוודרים ושמלות יפות, וכך נראתה 

יפה כפליים. מעט אחרי שנולדה קיבלנו פייגו ואני מתנה משותפת – עגלת 

תינוקות. זו הייתה אטרקציה. היינו מניחות כל אחת את תינוקה, אני את 

בתי ופייגו את בנה הרך, ויצאנו לטיולים בשבילי המושב. העגלה שאיני 

זוכרת ממי קיבלנו אותה, שיפרה את איכות חיינו. 

ארבע שנים אחר כך נולד לנו בן. סוף סוף!... ערב פורים חזרתי מהצגה 

בגן בלוויית הגננת. היא "קפצה" לביקור בביתנו. הרגשתי שהתחילו צירי 

לביתה  כשנסעה  רק  שתלך.  עד  ולחכות  עליהם  להתגבר  וניסתי  לידה 

שם  על  גרשי  לו  וקראנו  פורים  בשושן  נולד  בננו  החולים.  לבית  יצאתי 

לפחות  וזהו שמו,  ֶאִשי  אותו  כינינו  אולם  יעקב,  גרשון   – דודי  של  אבא 

בחיק המשפחה, מאז ועד היום. את הילדות נהגתי לנשק כל היום וכשנולד 

אשי ביקש ממני דודי לחדול ממנהגי, לפחות באשר אליו. "סוף סוף יש 

נישקתי  ואכן  אמתי!"  בן  שיגדל  הנשיקות!  עם  אותו  "עזבי  טען,  בן,"  לי 

ולקשט  וחבל... האמת ששמחתי בבנותיי – אפשר לטפח   – אותו פחות 

אך השתדלתי שגם  ופרועים,  לבנים שהם מטבעם שובבים  בניגוד  אותן 

הוא יהיה מסודר ונקי והצלחתי ב"ה.

חלפו כמה שנים ובשנת 1965 נולד ילדנו החמישי. הייתה זו תקופה יפה 

בחיי. בהיריון זה קניתי סוף סוף שתי מערכות בגדים, אחת לשבת ואחת 

ליום יום והרגשתי נשית ומאושרת. כשנולד בננו התלבטנו בבחירת השם. 

ויהודה-אריה,  המנוח  אבי  של  – שמו  יוסף  הפרק.  על  עמדו  שני שמות 

שמו של סבי מצד אבי. אותה העת הגיע לביקור דוֹדי )אח אמי( מקנדה 

ושיתפתי אותו בהתלבטות. מצד אחד רציתי לתת שם על שמו של אבי ז"ל 

ומצד שני זכרתי כל העת את מועד פטירתו של סבי )אב אבי( וידעתי שלא 

נשאר זכר ממשפחתו הענפה. אני זוכרת איך הגיעה הבשורה הרעה אל 

ביתנו בברדיוב, כאילו היה זה אתמול. היה זה בערב יום כיפור. אבא קיבל 

טלגרמה )מברק( ובה הייתה כתובה ההודעה המצערת. הוא קרע קריעה 

וישב על שרפרף לשעה והלך לבית הכנסת ל"כל נדרי". כמה בכה באותו 

יום כיפור! כל השנים מאז נישאתי הקפדתי להדליק נר לזכרו של סבי בכל 

ערב יום כיפור ובעלי הקפיד לומר אחריו קדיש. סיפרתי לדוד שלי שמדי 

שנה בשנה בעלי אומר קדיש על סבי והוא הכריע בהתלבטות. "תתנו את 

השם של סביך ותוכלו להפסיק לומר קדיש." ואכן קראנו לו יהודה-אריה.

הייתי אימא בשלה ומנוסה. יהודה'לה רק הרוויח מכך. לא הכרחתי אותו 

לאכול כמו את האחרים. הוא אהב לשתות שוקו וזה מה שקיבל. משקלו 

בלידה היה גדול יותר, יחסית לאחיו, והוא התפתח יפה בלא התערבותי. 

תמיד היה לו מצב רוח טוב והוא היה ה"צעצוע" של אחיותיו ושל חברותיהן.

בשולי הדברים: נישאתי לדּודי בש, ניצול שואה בעצמו. נישואין אלו היו 

הקשה  ההווה  אך  מאושרת,  משפחה  לבנות  רצון  ומתוך  בחירה  מתוך 

וזיכרונות העבר גרמו לפעמים למועקה ולחוסר שמחה ספונטנית. חיסרון 

המשפחות משני הצדדים לא תרם אף הוא, ונדרשו מאתנו מאמצים רבים 

ובהעדר  וסבתא  סבא  בהעדר  המשפחתיות  החוויות  את  לילדינו  לספק 

תנאים נורמאליים, אך אני התאמצתי לצאת אתם בכל הזדמנות. כך ביקרנו 

בהצגות בגדרה, בגן החיות בתל אביב או אצל חברים. הנסיעות שלנו היו 

בטרמפים וזו הייתה חוויה בפני עצמה. דודי לא יכול היה להצטרף לכל 

בשבתות  להתאוורר.  שיצאנו  שמח  הוא  אך  שלו,  התורניות  בגלל  טיול, 
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הרכבת  לתחנת  עד  וטיילנו  ילדי השכנים  את  ואני,  דודי  אספנו,  ובחגים 

רגע. הטיול  ונהנו מכל  אדני הרכבת  בין  בעליזות  הילדים קפצו  הישנה. 

יותר  התרחקנו  חופשה  ובימי  המועד  בחול  ה".  ּבוְֹמבָּ "טיול  בפיהם  כונה 

וקטפנו פרחי בר. )לא היה חוק שימור הנוף שאסר לקטוף פרחים(. למרבה 

הפלא ילדיי זוכרים ילדות מאושרת, שלווה ושמחה. לטענתם – הם, שאינם 

ניצולים כמונו, לא השקיעו בילדיהם את האנרגיות שאנו השקענו. 

אוקי

טובהל'ה

יהודהגרשי
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18

ביתנו היה פתוח. אהבנו לארח ולהתארח ובערבים נכנס אלינו לפעמים 

יענק'ל פייסט לפתור תשבצים. פייגו ומנחם, מרים ויענקל פייער, זהבה 

ועזריאל שוורץ וחייטשו ונחמיה היו נפגשים אתנו דרך קבע, בכל פעם 

גם  הפרק.  על  העומדים  בנושאים  ולהתווכח  לפטפט  כדי  אחר,  במקום 

השל"תניקים שהגיעו לאזור וילדי "עליית הנוער" מצאו את ביתנו מקום 

החברים  לבתי  הגיעו  הם  פעיל  אוכל  חדר  היה  שלא  כיוון  ומזמין.  נוח 

לארוחות. אחד מילדי "עליית הנוער", ילד חמד תימני בשם משה עפרי, 

בילה אצלנו רבות. חיבבתי אותו ואת עדינותו. כשבגר נישא משה עפרי 

ועבר לכפר מונש. היינו בחתונתו ואחר כך ניתק הקשר בינינו. 

במשך שנות חיי במושב נהניתי מחיי חברה יפים ומשתפים. איני זוכרת 

מתקופת  היא  לכך  טובה  דוגמה  הנשים.  בין  כלשהן  טענות  או  ויכוחים 

ששר  וכמדומני  החבילות  את  כינו  זול"  "בגד  שקיבלנו.  הבגדים  חבילות 

הדואר דאז בנימין מינץ ז"ל דאג להפצתן. מרים פורייעס ואנוכי שימשנו 

וסוג  גודל  לפי  אותה  מיינו  חבילה  פעם שהגיעה  ובכל  הבגדים"  "וועדת 

הגדול  לבן  מתאימים  האלה  "המכנסיים  למה.  זקוק  מי  ביחד  והחלטנו 

וכל  במרץ  עבדנו  של..."  הקטנה  לבת  תתאים  הזו  ו-"החצאית  של..." 

משפחה קיבלה חבילה שהתאימה לה. לא היו תלונות כלשהן על חלוקה 

לא צודקת. לא היו תככים ורכילות ופרגנו לכל אחד, בלב שלם. 

בעלי  דודי  חי  השעון,  סביב  ילדים  וגידלתי  התנדבתי  שעבדתי,  בזמן 

הגברים האחרים.  ככל  הוא עבד קשה מאוד,  להביט בשעון.  בלי  כמעט 

היו תורנויות עבודה והיו תורנויות שמירה והיו מטלות היום היהודיות – 

תפילות ולימוד, כך שכמעט שלא נותר לו זמן לעצמו או לזוגיות שלנו. 

כשעבד בתפקיד טרקטוריסט קרה לא פעם שמי שאמור היה להחליפו לא 

הגיע למשמרת ודודי המשיך לעבוד משמרת נוספת בלי הפסקה. באחת 

מעונות הקציר יצאתי לשדה עם חייטשו, כל אחת לקחה בידה האחת את 

תינוקה וארוחה בידה השנייה, והלכנו לחפש את הטרקטור כדי לצייד את 

הטרקטוריסט שלנו במים ובאוכל. 

במלחמת ששת הימים שימש דודי מוסכניק ועבד בכל המשמרות ברציפות, 

ימים  יענק'ל פייסט. כאות הוקרה לחריצותם קיבלו רכב לכמה  יחד עם 

וכולנו יצאנו למקומות הקדושים לטייל ולהתפלל. בתקופה אחרת שימש 

חשמלאי יחד עם דודי פרץ ז"ל ובהמשך עבד עם יצחק שאנן שיח' ורץ 

זלמן  עם  במדגרה  עבד  כך  אחר  לשעה.  להתייחס  בלי  תקלה,  כל  לתקן 

כהן, עם אביגדור פורייס ועם משה פולק – הבוס שלהם )וקרוב משפחתנו 

בהמשך. בתו מרגלית נישאה לגרשי – בנה של חייטשו(. בתקופת עבודתו 

במדגרת האפרוחים התקלקל הגנרטור לעתים תכופות. בכל פעם שהייתה 

תקלה נאלץ למהר לתקן אותה, גם באמצע הלילה. כיוון שהמדגרה הייתה 

מחוברת לחשמל, הייתה משמעות רבה לזמן שעבר עד לתיקון התקלה. 

אם התקלה נמשכה זמן רב מדי, כל משלוח האפרוחים "הלך". לפעמים 

מיד בעוד את הבכי של  הוא שומע  כך שאת צפצוף התקלה  רטנתי על 

התינוק התורן הוא לא שומע כלל... כמובן שהיה זה מתוך דאגה ואכפתיות 

לעבודה. לבסוף נסגרה המדגרה ודודי חזר לישון בלילות. 

ר ז"ל. נפתלי היה תלמיד חכם שהגיע  בערבים הלך ללמוד עם נפתלי קוֹבֶּ

לפעמים,  ביסודות.  התיישבו  אשתו  עם  וביחד  השואה  לפני  מגרמניה 

בשעת "משבר הערב" עם הילדים, הלכתי אל בית משפחת קובר ורטנתי 

בקול: "מצווה גדולה יותר שתבוא לעזור לי בטיפול בילדים!" אני חוששת 
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שנפתלי ואשתו הביטו בי בפליאה. כיצד ייתכן? אמרו בוודאי בלי מילים. 

איך יכול להיות שאישה כשרה תתבטא כך, אולם לי היו הילדים הקטנים 

שלי וקשיי הגידול הטבעיים ושיוועתי לעזרה. לצערי, נפתלי קובר נפטר 

בטרם עת והחליף אותו ר' יוס'ל גליק ז"ל ששימש חברותא לבעלי. יוס'ל 

ויתר  לא  דודי  זמנו.  טרם  נפטר  הוא  גם  ומעלה.  אדם משכמו  היה  גליק 

לפני  בבוקר,  יום בחמש  בכל  הוא משתתף בשיעור  כיום  וגם  על שיעור 

התפילה, עם אליעזר מנדל, ת"ח צעיר, בעלה של שריתה )בתה של רבקה 

שופט ע"ה(. נוסף על כך, יש לו שיעור יומי בערב עם נחום ברונר שאביו 

ר' יענק'ל היה ממייסדי יסודות ונתן למושב את שמו. בשנים האחרונות 

משתדל דודי לפצות אותי על כל שנות העבר ומרבה לעזור לי. 

מתקופת המלחמות בארץ איני זוכרת הרבה. אני חושבת שאחרי כל מה 

הכול  אחרי  כאן מלחמה של ממש.  במלחמות שהיו  ראיתי  לא  שעברתי 

לטובתנו.  השתנו,  היסוד  תנאי   – מחבקת  ומדינה  וצבא  חיילים  לנו  היו 

אנקדוטה אחת ממלחמת ששת הימים מרגשת אותי אפילו עתה, כשאני 

)מפקד  מא"ז  והיה  היות  גויס  לא  דודי  בשבת.  זה  היה  אותה.  משחזרת 

אזורי(. קבוצת חיילים מהנח"ל החרדי התייצבה בחורשה הסמוכה לתחנת 

הרכבת, בקרבת מקום, וחיכתה להוראות. בשבת הם הגיעו ליישוב שלנו 

וכל משפחה אירחה שני חיילים. סעודה שלישית נערכה בבית הכנסת ואחד 

החיילים חגג את ה"שבת-חתן" שלו אתנו ואמר דברי תורה בהתרוממות 

רוח ובאמונה. היה זה חנן פורת ז"ל, לימים חבר כנסת ואיש חינוך. בהמשך 

קיבלו החיילים פקודה להמשיך לירושלים ונפרדנו מהם בתפילה לחזרתם 

בשלום. הם היו בין כובשי "גבעת התחמושת" וכולם חזרו שלמים ובריאים 

ב"ה חוץ מחייל אחד שאיבד, לא עלינו, את ידו בלחימה. התפללנו למענם 

רבות וכששמענו את הבשורות הטובות התרגשנו בשבילם! 

אט אט החלו לחזור החיילים "שלנו". מוישה שטרן היה ראשון המשוחררים, 

ולאחריו יהושע שופט ויתר החברים. כולם חזרו בשלום ב"ה. הלכנו לקבל 

את פניהם ולשמוח בשמחתם וכמו בכל שמחה שבה נהגנו לעזור, במיוחד 

באפייה, גם בהזדמנות זו אפיתי עוגה קלה אך מרשימה – עוגת ג'לי וֵפרות 

זכתה לשם  והעוגה  והבאתי למשפחת החבר. הדבר נעשה למנהג קבוע 

"עוגת הניצחון". 

***

הרהורים בנוגע לשואה

בכל השנים האלה, בהן הייתי עסוקה בעבודה ובגידול ילדים, הדחקתי את 

עברי, אך כשחיבקתי את ילדיי חשבתי על הוריי, על ההתמודדות שלהם 

עם הזוועות הנוראיות ועל המלחמה הנואשת שלהם להציל את ילדיהם. 

תמונותיהם עמדו מול עיניי כל הזמן וליוו אותי כמו צל, במיוחד התמונה 

רץ  ואבא  הילדות  כל  את  ומחבקת  עומדת  אימא   – האחרונה מאושוויץ 

המחשבה  מעצם  נרעדתי  שאפשר.  מי  את  להציל  בניסיון  הכיוונים  לכל 

מלבי. השתדלתי  פסק  לא  וזכרם  מותם  אל  כך  הלכו  היקרים  הוריי  איך 

לא לתת למחשבות האלה להציף אותי, אך הנושא עלה בכל זאת מפעם 

היא  הביתה  אלינו  נכנסת  הייתה  זהבה  שחברתי  פעם  בכל  כך,  לפעם. 

באוזניי.  מציינת  הייתה  טוב!"  מחבוא  "זה  במטבח.  מהבוידעם  התלהבה 

)היא הסתתרה יותר משנתיים בבוידעם של משפחה נוצרית(. 

ידידה טובה שלי, רבקה שופט ע"ה, הייתה נכנסת לביתי עם ערב, למפגש 

ביעילות. כשסרגנו  אותי  והדריכה  נחשבה מצטיינת בתחום  היא  סריגה. 

עברו  פולני  ממוצא  בהיותה  השואה.  בזמן  קורותיה  על  לי  לספר  נהגה 
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עליה שנות סבל רבות והיא הצהירה בפניי שאסור לעבור על זה בשקט 

חסרה  והיא  זמנה  טרם  נפטרה  לדאבוני  הבא.  לדור  הכול  לספר  ועלינו 

מאוד לכולנו. הבנתי את דבריה, אך לא הייתי מסוגלת לספר מה שעברתי, 

לעומת זאת הצלחתי לקרוא סיפורי שואה. ברגע שיצאו לאור ספריו של 

יחיאל דינור, בשמו הספרותי ק.צטניק, קראתי אותם אחד אחד. שמחתי 

ניתנות  שאינן  חשבתי  שאני  הזוועות  את  לתאר  שהצליח  מישהו  שיש 

לתיאור מילולי. 

בימים לא דיברתי, אך בלילות שבתי לעבר, לתקופת חיי המושתקת. חלום 

ושוב כמעט במדויק:  על עצמו שוב  סיוט שחזר  היטב,  זוכרת  אני  אחד 

מובילים אותנו לרכבת, אותי ואת ילדיי. מכניסים אותי לקרון אחד ואותם 

מפזרים בקרונות אחרים. ברור לי שאני חייבת לקפוץ ואני רוצה לנסות 

להציל מישהו מהם וההתלבטות קשה – את מי אציל ואיך אצליח למצוא 

אותו? תמיד התעוררתי כשכולי רועדת ועם דופק מואץ.

יהודי  שלנו,  החשבון  ברואה  הבחנתי  למשרד,  כשנכנסתי  אחת  פעם 

נפלתי.  וכמעט  בו  הבטתי  בהידור.  להתלבש  שנהג  מאיטליה  צעיר 

נאחזתי במשקוף הדלת בכוחותיי האחרונים כדי שלא אתמוטט. כנראה 

שהוא הרגיש בי. הוא הסתובב ונבהל למראי. הייתי חיוורת וחלשה. הוא 

לעצמי.  שחזרתי  עד  סביבי  וטרח  מים  לכוס  לי  דאג  לחדר,  אותי  הוביל 

רק אז הבנתי מה קרה לי. הבגדים שהוא לבש, חולצה ומכנסיים חומים 

ומגוהצים, החזירו אותי אחורה ב"פלאש בק" אל מדי האס. אה – פלוגות 

המחץ הגרמניות. המראה הכואב שהדחקתי במשך שנים, צף ועלה וגרם 

לי לתגובה קשה. מעולם לא דיברתי אתו על עברי, ולכן סיפרתי לו באותה 

הזדמנות במשפט-שניים מה קרה לי כשראיתי אותו והוא היה נבוך ונרגש. 

"יותר לא אבוא למשרד בבגדים האלה," הבטיח. הוא עמד בדיבורו.

עברו שנים. בשנת 1985 יצא הסרט "שואה", סרט תיעודי, כתשע שעות 

אורכו. ישבתי לראות אותו כמדומני עם דודי. כשחלפה מול עיניי תלולית 

ֶאֶפר מאושוויץ הצבעתי עליה ומלמלתי חרש. "הנה, אני שם על תלולית 

כל  עם  ביחד   – מתתי  באושוויץ  האמתית.  הרגשתי  הייתה  זו  האפר!" 

משפחתי ובישראל נולדתי מחדש – אחרת. אך רגשות כאלה לא מחצינים, 

מכל מקום, לא באותו הזמן. 

נקודת התפנית ביחסי לשואה, קשורה לדמותו של הרב לאו. היה זה ביום 

וגבי לדלת והקשבתי בטרנזיסטור  השואה, בשנת 1988. ישבתי במשרד 

לקולות שהגיעו מ"מצעד החיים" הראשון. קולו של הרב לאו הגיע אליי 

אחד  שכל  קורבנות,  מיליון  שישה  ותזכירו  תספרו  "אל  אומר:  ושמעתיו 

יחשוב על מוישל'ה אחד." הרגשתי כאילו פנה אליי ישירות ופרצתי בבכי. 

וגבר.  הלך  ובכיי  עיניי  מול  עמד  להינצל,  זכה  אחי הקטן שלא  מוישל'ה 

בוכה?"  את  למה  "אימא,  שואל:  בני  גרשי  את  מאחוריי  שמעתי  לפתע 

חנוקה מדמעות סיפרתי לו מעט על השואה "שלי" על מוישל'ה ועל אחיי 

האחרים. 

"אימא, אף פעם לא סיפרת לנו דבר!" אמר גרשי בשקט.

"לא הייתם מעוניינים לשמוע!" עניתי.

"מה פתאום!" הזדעזע, "לא רצינו להכאיב לך בשאלות." 

הרגשתי פתאום צורך דחוף לדבר על כל מה שעברתי. כשחזרתי הביתה 

לי  שגרם  מה  ועל  הרדיו  שידור  על  להם  סיפרתי  ושם"  ל"יד  התקשרתי 

סמינריון  פותחים  אנחנו  "השנה  מתמודדים.  איך  ושאלתי  שידור  אותו 
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הפקידה.  לי  הודיעה  להתבטא."  שרוצים  שואה  ליוצאי  שבוע  שיימשך 

"תבואי. אני בטוחה שהסמינריון יעזור לך." החלטתי לנסוע ובחרתי לצרף 

לירושלים,  בוקר  כל  נסענו  שוורץ, חברתי. במשך שבוע  זהבה  את  אליי 

שמענו הרצאות, סיפרנו על עצמנו, ודנו ביחד איך ומה לספר. בעקבות 

קטע שסיפרתי קראו לי לעדות. נסעתי פעמיים והקליטו אותי, ובערב יום 

הזיכרון הקריאו את סיפורי. שנה אחר כך הזמינו אותי להדליק משואה 

שלנו,  החשבון  רואה  את  והזמנתי  משפחתי  כל  עם  נסעתי  ושם".  ב"יד 

הזכור לכם מתקרית הבגדים החומים. הוא הגיע מלווה בבחורה שנפגש 

ואיחד  זה לזה  זיכרון קירב אותם  יחד באותו ליל  אתה והכאב שהם חוו 

אותם לנצח. 

שתי חברות קרובות שהיו אתי אז ועודן עמי היום אני רוצה להזכיר בחלק 

זה של הספר –מרים פייער וזהבה שוורץ. מרים הגיעה לרמת הדר אחרי 

שעזבנו את המקום, היא הייתה חלק מקבוצת נוער שעלתה ארצה מפולין. 

צבי אוסטר שידך בינה ובין יענק'ל פייער, בוגר "נצח" שהתגורר באותה 

העת ביסודות. הזוג המאורס הגיעו אלינו ואנחנו אירחנו אותם ומאז הם 

כאן, ידידים קרובים. מרים החליטה לספר את סיפור המלחמה "שלה" רק 

ידידתי מזה שנים כתבה את  זהבה שוורץ  לפני תקופה קצרה. לעומתה 

סיפור חייה לפני כמה שנים טובות. הכרתי אותה באקסודוס, כשהגיעה 

עם קבוצת נערות פולניות, וברמת הדר התחזק בינינו הקשר, ומאז, מזה 

שישים שנה, אנו ידידות קרובות. הערצתי את יכולתה לכתוב את זוועות 

המלחמה, כפי שחוותה אותם בתקופה שהשותקים היו הרוב המוחץ. גם 

עזריאל בעלה, ידידנו מאז שהותנו ב"נצח", כתב ספר מרתק על עברו ועל 

משפחתו. 

כן אני זוכרת תמיד לטובה זוג צעיר שהגיע באותה העת מצרפת, יעקב 

 – היו במחנות השמדה  ז"ל, שנפטרו בטרם עת. הם, שלא  ומלכה קליין 

גם  ורוחם הטובה התבלטו  רוח רענן. עליזותם  כמונו, הביאו אתם משב 

התבלטו  ותמיד  בפורים  מצחיקות  בהצגות  הפליאו  הם  ילדיהם.  אצל 

בהארת פניהם ובשמחה האמתית שהקרינו על סביבתם. טלפון אחד היה 

במושב באותם ימים, אצל מלכה קליין, וילדיה התרוצצו כל היום בין בתי 

ילדיהם  לדאבוננו,  לתושבים.  בטלפון  שהגיעו  הודעות  למסור  המושב 

שהכרתי היטב )היו בני גיל מקביל לילדיי( לא נשארו לגור כאן והתפזרו 

ברחבי הארץ. 
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לפני סיום

שנים רבות חלפו מאז הגענו ליסודות חתן-כלה צעירים. ילדינו נולדו לתוך 

יהודי. הם  היותך  צורך להתנצל על  אין  ופתוח, עולם שבו  עולם חופשי 

התבגרו ונישאו ואנחנו נעשינו סבא וסבתא צעירים. כל השנים גרה אחותי 

הבכורה פייגו בשכנותי. ביחד עם בעלה סייעה לנו רבות. מנדל שימש לנו 

נהג צמוד ובלעדיו היינו מפסידים אירועים רבים. ילדיי גדלו לצד ילדיה 

וחווינו יחד ימים של שמחה ועד היום אנו משתתפים יחד בכל, ב"ה. 

לפני כשש שנים חלתה בתי טובה'לה במחלה קשה. היא עמדה בגבורה 

באהבה.  אותה  הקיפו  ושמוליק  יעל  מאירה,  המסורים  וילדיה  בייסוריה 

לצערנו נפטרה לפני כשלוש שנים בי"ז באדר תשס"ט. עליי לציין לטובה 

את שריתה מנדל, חברתה של טובה'לה שתיבדל לחיים טובים וארוכים, 

שעמדה לצדנו בשעות הקשות וממשיכה לשמור אתנו על קשר ברגישות 

והם  לזכרה  דברים  נשאתי  טובה'לה  של  הראשונה  באזכרה  ובאצילות. 

מובאים כאן.

טובה'לה היקרה לנו מאוד, בתנו האהובה!

אנחנו יודעים ומרגישים שאת לא רוצה שנהיה עצובים, אך זה קשה 

לנו מאוד. אנחנו בוכים את העדרך, מתגעגעים לזיו פנייך, לחיוכך, 

לכולך. בעיקר חושבים עלייך בלי הרף. 

חושבים עלייך בגאווה. גאווה על התנהגותך האצילה בכל אירועי 

הישגייך  על  גאווה  והכואבת.  הקשה  מחלתך  בזמן  ובמיוחד  חייך 

המזהירים בכל תחומי חייך, בחברה, בעבודה ובמשפחה – משפחתך 

האוהבת והילדים היקרים, הנאהבים והנעימים – מאי, יעל ושמוליק 

שיחיו.

כשהגעתי לאושוויץ בגיל 14 ואיבדתי את משפחתי, כבה אצלי כל 

זיק החיות. רק מילותיו האחרונות של אבא שציווה לנו את החיים 

לא  לי  ועזר  קשים  הכי  בזמנים  עמומות  שלחש  קטן  זיק  הצית 

להתייאש. בכוח הניצוץ הזה החזקנו מעמד, חזרנו לחיים והקמנו 

אך  שלמה,  הייתה  לא  החיים  שמחת  הדברים,  מֶטבע  משפחה. 

השתדלנו לגדלכם באווירה טובה. 

וכן  היקרה,  טובה'לה  את,  איך  לראות  עבורנו  זה  היה  גדול  אושר 

מאוד.  קשה  היה  שלנו  במה  הצלחתם  שיחיו,  ואחיותייך  אחייך 

הפחת אש בניצוץ הקטן הזה. במאמץ וביגיעה רבה העצמת, הרחבת 

והגדלת אותו עשרת מונים. למרות הרקע המורכב והקשיים הרבים 

ולהעניק  ובתבונתך להקים דור לתפארת  בחייך השכלת בחכמתך 

לילדייך שמחה, עליזות וחיות. 

ב"ה מאי, יעל ושמוליק הנאדרים והנהדרים הוכיחו לך שהם ראויים 

לאימא מסורה, נאמנה ואוהבת כמוך.

מנכדה  ליהנות  שזכית  אשרייך 

ואשריה  גאיה  כמו  מדהימה 

ברכייך  על  לשחק  שהספיקה 

ובזרועותייך.

רק חבל ועצוב שזה נפסק באמצע 

שנותייך.

כואב! כואב! 

מתגעגעים מאוד.

 אבא ואימא
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אני משתדלת להעסיק עצמי ולא להטריח יותר מדי את ילדיי המסורים. 

הם באים לבקר ואנו מבלים ביחד. אין מספיק מילים בפי להודות להם על 

כך ועל עוד... לשמחתי, הקימו ביד בנימין "מרכז יום" נהדר שמאפשר לנו 

גילנו. היחס  ללמוד במתינות, להעשיר את עולמנו ולפגוש חברות בנות 

ואני  טובה,  תחושה  נותנים  המטופח  והמקום  הנהדרת  האווירה  החם, 

ומגיעה אל המרכז שלוש פעמים בשבוע בהנאה  הזו  מנצלת את הזכות 

רבה. תודתי נתונה לצוות כולו על מסירותם ועל אור פניהם – תמיד! 

שחזור חיי מוביל אותי להודות לבורא עולם להללו ולשבחו על שזכיתי 

וללדת  שיח'  דודי   – זוגי  לבן  להינשא  ארצה,  לעלות  מהתופת,  להינצל 

 – איום  בגולה הדוויה. שילמנו מחיר  ולא  ישראל הקדושה  ילדים בארץ 

לא נשכח ולא נסלח! אני מודה לבעלי על כך שהוא נוהג עמי בסלחנות 

ובאורך רוח ולא תמיד זה קל... ואני מאחלת לשנינו למלא ימינו בבריאות 

טובה ולרוות נחת ממשפחתנו הברוכה.

שיידעו  מאחלת  אני  המתוקים  ולניניי  היקרים  לנכדיי  הנהדרים,  לילדיי 

לחיים  שיזכו  ומקווה  כאן, בארץ הקדושה  להעריך את החיים השלווים, 

טובים, מלאים בעשייה מתוך בריאות ושמחה ושיידעו להודות לקב"ה על 

כל הטוב בחייהם. מי ייתן ויזכו להגיע לגאולה שלמה. אמן!  

תודות

ויכולת  הכתיבה  מתנת  ובהן  רבות  במתנות  אותי  שחנן  עולם  *לבורא 

ההקשבה.

*לאלי – ראש המועצה, לחיה – רכזת הפרויקט, ליסכה – מנהלת המחלקה 

 – ולנירית  לקשיש  היום  מרכז  מנהלת   – ליהודית  חברתיים,  לשירותים 

הזה  והמרגש  המדהים  הפרויקט  על  המועצה,  בתחום  הספריות  מנהלת 

שזכיתי להיות חלק ממנו.

*לאילה – על ההגהה הסבלנית, על תשומת הלב לכל מילה ולכל פסיק 

מתוך כוונה שהספר יהיה מושלם, ככל האפשר.

תוך  ובשלווה,  בנעימות  פשוטה(  )הלא  הגרפיקה  עבודת  על   – *ליעל 

שימת לב לפרטים.

ועל  הראשונה  הטיוטה  קריאת  על   – חמווי  יעל  טובי-  של  *לנכדתה 

הערותיה המחכימות.

*לדודי – בעלה של טובי ש"נתן" לי את אשתו לשעות רבות, תמיד במאור 

פנים ובלי להתערב בשיחותינו.

*אחרונה חביבה – לטּוּבי שפתחה בפניי צוהר לעולמה העשיר, שנתנה 

השיחות  המאירות...  הערותיה  על  הזמן  כל  שהתנצלה  אימון,  בי 

העדינות,  מדי.  מהר  חלף  שהזמן  לכך  גרמו  שניהלנו  האינטליגנטיות 

הנעימות והכנסת האורחים המוקפדת שלה יישארו אתי תמיד.

ורדית
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אחותי פייגו ומנחם בריקמן

חברתי הינדו ויחזקאל פנט גיסתי חייטשו ונחמיה פרידמן

חברתי מרים ויעקב פייער

חברתי זהבה ועזריאל שוורץ

גב' פייסט
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עומדים: טובי, גרשי, דודי, יהודה

יושבים: אוקי, רבקי, טובה'לה

טובה'לה, יעל, מאי, שמוליק

רחל, גרשי, יוסי, עפרה, אוהד, ענת, תמר, יונתן

עומדים: יוסי )הודיה(, יהודה, תהילה, דינה, שושן, אלישבע )יהודית(, חמדה

שורת ביניים: אברהם, מיכאל, סבא דודי, אלי, רבקי)יוסי( סבתא טובי, מיכאל

יושבים:אורית, עדנה, משה, בנימין



200201 זריחה מחודשת

רחל, עדי, חן, יערה, דורון

עמית, רעות, יהודה, אסף, מירי
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עם ראש הממשלה - בנימין נתניהוטקס הדלקת משואה ב"יד ושם", 1999
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טקס "לכל איש יש שם" בכנסת, 2000

עם יו"ר הכנסת - אברום בורג

הקו  על  בביתי.  הטלפון  צלצל  בספרי,  הגרפיקה  עבודת  סיום  לפני  ימים  כמה 
"אחד  בהתרגשות:  וסיפרה  מבורו-פארק  שהתקשרה  רוחי  דודתי  בת  הייתה 
לדף  הגיע  הוא  המשפחה.  על  מידע  הספרייה  של  במחשב  חיפש  דודים  הבני 
גיטע'לה,  אחותך-  בדף מתנוסס שמה של  בשורה השנייה  לצדו.  והסבר  סרוק 
פריטים  למכירת  שנועד  הביאור  ואת  הדף  את  צילם  הוא  באושוויץ.  שנספתה 
לאספנים." רוחי סיימה את דבריה ואני התרגשתי מאוד. לקבל דף עם מילותיה 
הדפים  את  לי  לשלוח  מיהרה  רוחי  כתיבתו?!  לאחר  שנה   70 אחותי  של 
ומי מסר את  למוזיאון  הגיע הדף  איך  יודעת  איני  לפניכם.  והריהם  המצולמים 
מילדותי. שכזו  מזכרת  לקבל  שיכולתי  שמחה  ואני  המשפחה,  אודות  הפרטים 


