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סיפור חייה של מרים שטיינר

כתיבה: ורדית לוי

"בזכירה – סוד הגאולה" )הבעש"ט(

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

הספר הינו חלק מפרויקט תיעוד זיכרונותיהם של ניצולי השואה, 

הגרים בתחומי המועצה, למען לא ישכחו בדורות הבאים.

ולכלל  הניצולים  משפחות  לבני  הספרים  של  הרבה  לחשיבות  מעבר 

ומצבה  אנדרטה  מעין  אחד  מצד  מהווים  אלו  זיכרונות  ספרי  התושבים, 

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

אירופה המפוארת, של טרום השואה. 

אלי אסקוזידו      חיה הרשקוביץ   

מנהלת הפרויקט  ראש המועצה       
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"עצבות נועלת שערי שמים, תפילה פותחת שערים נעולים 

והשמחה – בכוחה לשבר חומות." )הבעש"ט(
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פרק א’- ילדּות שקטה

2.10.1935 פרסבורג

“מזל טוב אוֹנּוש,” לחשה המיילדת, “יש לך בת. יפה וחזקה.”

“ברוך ה’,” נאנחה אימא בהקלה ודמעות בעיניה. 

הלידה התארכה יתר על המידה והיא חששה שמא משהו ישתבש. שפתיה 

לחשו מילות תודה והיא עצמה עיניים. לנוח, קצת לנוח, רצתה היא, למרות 

שהדאגה לא עזבה אותה. בבית חיכו לה בעל מסור ושני ילדים – יוסף-

מוישה, כבן ארבע, וקיילא-קתרינה בת השש שנולדה משותקת. בעטיה 

פחדה אימא. כשיש ילדה אחת נכה, כאב הלב גדול דיו. 

ב-ה’  והנה,  ובאה.  הממשמשת  הלידה  על  השנה  בראש  התפללה  כמה 

בתשרי נולדה לה בת. רק שתהיה בריאה – התינוקת, וחזקה. טרם שקעה 

בשינה מתוקה היא הספיקה לחשוב על השמות שתיתן לילדתה. מרים – 

על שם סבא מאיר ובלה – על שם דודתה שנפטרה צעירה. לשם לועזי, 

כנהוג באירופה, בחרה בשם- ֶהְרָטה.

*

זו  הייתה   .)Galanta( בגלנטה  עליי  עברו  הראשונות  חיי  שנות  חמש 

לא  אימא  ופשוטים.  שלווים  היו  וחיינו  פרסבורג  בקרבת  שלווה  עיירה 

יצאה לעבוד מחוץ לבית, אולם איני זוכרת אותה נחה, חולמת בהקיץ או 

מקריאה לי סיפור. עבודות הבית היו רבות ונדמה היה שלא ייגמרו לעולם. 

כשהייתי תינוקת, כך סיפרה לי, לא נתנה אימא לכובסת הצוענייה לכבס 
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את חיתוליי המלוכלכים. “איני רוצה שהגויה תכעס ותקלל את הבת שלי!” 

כך אמרה ושפשפה את החיתולים בעצמה, עד שהבהיקו. 

נוסף על הטיפול השוטף בבית ובתינוקת החדשה, גזל הטיפול באחותי 

קיתי )קתרינה( מאימא כוחות גוף וסחט אותה נפשית. כמה קשה לראות 

את ילדתך גדלה ולא מתפתחת ככל בנות גילה, הייתה מהרהרת בינה ובין 

עצמה, אולם מעולם לא הראתה לקיתי את הקושי שלה. רק אהבה הראתה 

לה ופנים מאירות. כך, עד שאנשים סביבה החלו מייעצים לה להכניס את 

קיתי למוסד. “הם יטפלו בה היטב וידאגו לכל מחסורה,” ניסו לשכנע. 

לבסוף הסכימה אימא לנסות. “רק לשבוע. אם אראה שטוב לה, אשקול 

זאת ברצינות.” כך אמרה, וקיתי נלקחה למוסד. 

ואימא  הרופא  קבע  “גרדת,”  להתגרד.  התחלנו  וכולנו  עברו  יומיים  יום 

 – בגלל שהוצאנו אותה מהבית  “אני בטוחה שזה קשור לקיתי.  נבהלה. 

אותה  להחזיר  יוצאת  “אני  והוסיפה:  בהחלטיות  קבעה  כולנו!”  נענשנו 

הביתה. היא לא תצא יותר מהבית, לשום מקום אחר. היא בתי ואני אטפל 

וקיתי  עליה  שריחמו  מייעצים,  אותם  לכל  לשמוע  אבתה  לא  שוב  בה.” 

נשארה בבית עד ליומה האחרון, ונהנתה מטיפול מסור ואוהב. 

*

כשאני חושבת על גלנטה, אני נזכרת בחיוך בביתנו הראשון. עדיין שמור 

לחצר  בינו  הפרידו  מדרגות  שתי  והצנוע.  הקטן  הבית  מראה  בזיכרוני 

חומד  היה  לעתים,  עליה.  שינקשו  לאורחים  חיכתה  כפולה  ודלת  הנאה, 

ביתנו  דלתות  את  פותח  היה  הוא  בשר.  ועב  מבוגר  יהודי  שכן  לצון  לו 

לרווחה, עומד בתווך ומחזיק בשני המשקופים. “בואי, הרטה, נראה אותך 

נוגעת בשני המשקופים!” היה אומר לי ואני הייתי באה ומנסה בכל פעם 

מחדש. וכמה שהתאמצתי ומתחתי זרועותיי, לא הצלחתי אפילו להתקרב 

למשקופים. אף פעם. 

אפילו מראה הווילונות הלבנים ועליהם דוגמה של לבבות צהובים עומד 

בזיכרוני, ומאחורי הווילונות – עצי סרק שלבלבו בחצר עם בוא האביב 

והפיצו ריח משכר. 

כשהייתי ילדה, נהגתי להסתובב אחרי אימא ולהביט בה בעבודתה. במיוחד 

נהניתי לראות איך הכשירה את הבשר לפני בוא השבת. אימא הייתה קונה 

הייתה  העצים,  צל  תחת  הבית,  בחצר  כהלכה.  שנשחט  ונאה  גדול  אווז 

משספת את בטנו לאורכה ואני הבטתי בעניין במלאכתה. לא פחדתי כלל 

– הן האווז היה דומם אותה שעה. אימא הסבירה לי בנועם כי עליה לבדוק 

אם אין גושים על המעיים או בתוך הריאות ואם אין חור בקיבה. 

את  והכניסה  נקיים  במים  דלי  מילאה  לב,  בשימת  הכול  שבדקה  לאחר 

את  לכסות  המים  “על  הסבירה,  “ראי,”  לשעה.  המים,  לתוך  האווז  חלקי 

הבשר היטב. מכל הצדדים.” חזרתי בראשי על ההסבר, כדי שייקלט. אחר 

כך היא שפכה את המים שהפכו אדומים והדיחה היטב את הבשר במים 

נקיים. 

של  אחר  חלק  פעם  בכל  לקחה  אימא  ההמלחה.  שלב  היה  הבא  השלב 

העוף והמליחה אותו במלח גס מכל צדדיו. “כמה צדדים יש לו?” שאלה 

בחיוך ואני השבתי בחיוך משלי: “שישה. ארבעה כיוונים והגובה ביניהם.” 
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אימא שמחה בתשובתי. את החלקים שהמליחה הניחה בעדינות על קרש 

המליחה שניצב באלכסון. המלח ניקז את הדם שהצטבר בין חריצי הקרש 

והגיר אותו ישירות אל הדלי. “אסור שחלק אחד ייגע בשני,” לימדה אותי 

אימא  שטפה  נוספת  שעה  לאחר  ההסבר.  את  בצמא  בלעתי  ואני  אימא 

היטב את חלקי הבשר והניחה אותם במים. 

כששלב ההכשרה הסתיים נכנסנו אל המטבח הקטן והנקי כדי לבשל את 

ארוחת השבת. אימא הכינה מרק עגבניות סמיך ובתוכו צפו חתיכות האווז 

הטרי. לאחר שהמרק היה מוכן, שלתה אימא את חתיכות הבשר והגישה 

אותן ברוטב העגבניות שהסמיך, והאוכל היה טעים ומשביע. 

הקט.  בביתנו  השבתות  את  במיוחד  אהבתי  אולם  החול,  בימות  נהניתי 

ולבשה  היא חבשה את פאתה הבלונדינית  יפה בשבת.  כה  הייתה  אימא 

בגדים יפים. זוהר נשקף מפניה ועיניה נחו עליי, אוהבות וטובות. הבית 

היה נקי ונעים והציפייה לשוקולד שאקבל בסיום הארוחה המתיקה עוד 

יותר את אותם רגעים קסומים. 

רק דבר אחד העיב על שמחת השבת. הלחץ שקדם לקבלת שבת המלכה. 

בתהייה,  הייתי שואלת  ואני  נשימה  בין החדרים קצרת  אימא התרוצצה 

“אימא, מתי נקבל את  ילדה בת ארבע.  ולא  כאילו הייתי מנהלת עבודה 

השבת בלי לחץ?” ואימא הייתה נאנחת ומושכת בכתפיה. מה היא תאמר 

לי? שאני יכולה לעזור יותר? שקיתי, אחותי הגדולה אינה יכולה לתרום 

את חלקה? שאחי יוסף-מוישה גם הוא לא עוזר יותר מדי? היא לא האמינה 

שמשהו ישתנה... כך התרגלה מימים ימימה והיא לא קיטרה על מה שיש 

ושמחה בחלקה.

את אבא ראיתי הרבה בשבת וזו הייתה סיבה נוספת לכך שחיכיתי לשבת 

בכיליון עיניים. בימות החול נהג לנסוע ממקום למקום כשהוא נושא עמו 

את הבדים שברשותו כדי למוכרם. הוא היה סוכן מכירות, אולם הפליא 

לתכנן במוחו דוגמאות מיוחדות לבדים ואף השכיל להוציא את התכנון 

אל הפועל. 

עינה  תחת  שאשאר  העדיף  הוא  לנסיעותיו.  עמו  אותי  לקח  לא  מעולם 

לא  ברשותו,  שהיו  היפים  הבדים  למרות  כי  מעניין  אימא.  של  הפקוחה 

על  יתר  תתגנדר  לא  שֶהְרָטה  מעדיפה  “אני  פאר.  בבגדי  לבושה  הייתי 

המידה,” נהגה לומר אימא ופניה רציניים. אבי הסכים אתה. 

אבא שלי האהוב! חלום היה לו בצעירותו, להיות רופא. אביו, סבא יוסף, 

את  לחלל  תיאלץ  רופא  תהיה  “אם  החלום.  את  מלהגשים  להניאו  ניסה 

השבת בעבור גויים ולזאת איני מסכים!” רעם קולו אל מול פניו המצפות 

של בנו. “אחרי שתתרגל לחלל שבת בעבור גויים, הדרך לוותר על שמירת 

המצוות כולן תהיה קצרה וקלה. ככה זה!” 

במשך שנה וחצי לא ניאות סבא לברכו בליל שבת. אבא היה עומד בתור, 

במחאה  ראשו  על  דילג  ואביו  לברכה,  מורכן  בראש  ומחכה  אחיו  כֶיתר 

שקטה. שנה וחצי ייחל לברכה וקיווה שאביו יסלח לו, שיבין ללבו, אולם 

אביו ניצב מולו איתן והחלטי. לבסוף, נכנע אבי. הוא זנח את חלום הרפואה 

של  והמצוינת  הגדולה  ישיבתו  פרסבורג,  בישיבת  תורה  ללמוד  והלך 

ה”חת”ם סופר” הנערץ. תורה הוא למד, הרבה תורה ואפילו קיבל הסמכה 

לרבנות, אלא שאמי היקרה לא חפצה להיקרא רבנית. היא העדיפה להיות 

אישה פשוטה. אבא שמע לה ונעשה סוכן בדים לפרנסתו. 
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נהג  פנויה  דקה  בכל  וחס!  חלילה  עבודתו?  עקב  הלימוד  את  זנח  האם 

ללמוד. אני זוכרת איך נהג להשעין סנטרו או מצחו על השולחן ולשקוע 

מקשיבה  הייתי  ואני  הבית  חדרי  בין  הדהד  הגמרא  ניגון  קול  בלימוד. 

נהגה  אחותי  קיתי  גם  שלווה.  ומשרה  הזה  הניגון  היה  מתוק  ומתענגת. 

להקשיב לאבא, בלמדו. איני יודעת אם הבינה את חשיבות הלימוד, אולם 

אין לי ספק שהניגון השרה עליה רוגע, כמו על האחרים. 

הקפיד  במיוחד  הלכתיים.  בעניינים  וקפדן  במראהו  מסודר  היה  אבא 

אתנו בענייני בשר וחלב. אם נגעתי בטעות ביד לא נקייה באחד הכלים, 

היה עובר הכלי הגעלה – מיד. עד כדי כך! אבא נהג לומר לנו תמיד כי: 

“מי שעושה דבר רע באחד מאיבריו, תולים אותו בגיהינום באיבר שאתו 

חטא.” אבא לא רצה להפחיד אותנו, רק תיאר זאת כעובדה ואני הפנמתי 

והבנתי כי עדיף לא לחטוא כלל... 

המכשיר  את  הביתה  להכניס  אבא  סירב  ההלכתית  מקפדנותו  כחלק 

ש”מכלה את הזמן” – הרדיו. רק כשהחלו הצרות, בדמות חיילים נאצים 

כדי להתעדכן  רק  זאת  וגם  רדיו הביתה,  ברחובות, הסכים אבא להכניס 

בחדשות חשובות ולא להאזין סתם לתכניות בידור. 

עתיקה- )ארץ  “אלטנוילנד”   – הרצל  של  האוטופי  ספרו  את  וכשקרא 

חדשה( הסתובב עצוב ורציני. “אם יהיה בפלשתינה שלטון כמו שתיאודור 

הרצל מתכנן, לא נוכל לעלות ארצה. שלטון שכזה יהיה נגד התורה.” פסק 

במלמול חרישי בינו ובין עצמו, אך אני שמעתי כל מילה. שמעתי והפנמתי. 

הבטתי בספר הזה שכריכתו הייתה כחולה ואותיותיו לבנות, ותהיתי – מה 

כתוב בו, בספר העבה, שהצליח לצער כך את אבי. 

אבא היה עקבי בענייני הלכה. הוא לא נהג “לעגל פינות” בהתאם לנוחותו. 

בתשעת הימים היה מוציא חולצה נקייה ומגוהצת מארון הבגדים ודורך 

עליה ברגלו. “אני הולך לחנות ועליי להיות לבוש היטב,” ניסה להסביר 

לי, “אין לי ברירה. אבל עכשיו תשעת הימים, לכן אני לוקח את החולצה 

ודורך עליה בנעלי, כדי להרגיש את צער החורבן. שלא אשכח חלילה את 

מהות הימים האלה. שלא אשכח.” הוא דיבר לאט וברור ומבטו היה רציני. 

וידעתי עמוק בלב כי אבא שלי, אבא שלי היקר, הוא  הבטתי בו בחזרה 

צדיק אמתי. 

*

היו אלה חמש שנים שלוות ופשוטות, בעיירה מלאה ביהודים מיוחדים. 

ולמדנים.  צנועים  שמיים,  יראי  בתלמידים  גדושה  הייתה  גלנטה  ישיבת 

בכל יום חמישי נקשו בדלתנו בחורים מהישיבה. הם אספו מצרכים עבור 

התלמידים. הבחורים לא “אכלו ימים” כפי שהיה נהוג באותן שנים, אלא 

נהנו מארוחות מסודרות בישיבה עצמה. 

על  הוא הקפיד  מיוחד.  היה אדם  בוקסבוים,  יהושע  הרב  הישיבה,  ראש 

מספרים  אישי.  יחס  מהם  אחד  לכל  ונתן  תלמידיו  של  מסודרת  הופעה 

כי דרשותיו בשבת היו מצוינות ומתובלות במליצות ובהומור והרעיונות 

ישראל  ארץ  את  אהב  בוקסבוים  הרב  נפלאה.  בצורה  בזה  זה  השתלבו 

ועודד את תלמידיו לעלות אליה. מנגד, הוא הסתייג מהציונות החילונית 

ותמך ב-”פרחי אגודת ישראל”, ששימשו משקל נגד לציונים.

סופו היה מצמרר. 
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בסיוון תש”ד החליטו הנאצים לשלוח את יהודי גלנטה למחנה ההשמדה 

אישור  ולמשפחתו  לו  ונתנו  בוקסבוים  הרב  את  העריכו  הם  בירקנאו. 

מיוחד להשתחרר מהגזירה. הרב ידע לאן מועדות פני הרכבת, אולם סירב 

לעזוב את קהילתו ולהציל רק את משפחתו. “אני הולך עם בני קהילתי,” 

אמר ודחה את האישור הנכסף מפניו. 

לפני שיצאה הרכבת לדרכה נשא דרשה מרגשת בפני כולם בנושא קידוש 

את  נוטל  אפילו   – נפשך  “בכל  חז”ל:  דברי  על  כשדיבר  ברקו  עיניו  ה’. 

נפשך”.

קהילת גלנטה עלתה לרכבת והרב הכריז: “אנו נוסעים לגן-עדן!” וביקש 

לשערי  הגיעה  כשהרכבת  מאמין”.  “אני  לשירת  אליו  להצטרף  מכולם 

מאמין”,  “אני  מילות  את  שרים  בעודם  וכך,  השירה,  התחזקה  בירקנאו, 

נכנסו בשערי התופת ועלו בסערה השמיימה. תאריך פטירתו של הרב – 

כ”ו בסיוון.

הרב בוקסבוים הפך לסמל לגבורה יהודית – בביתנו ובכלל, בקרב יהודי 

אירופה. שמעתי כי לאחר המלחמה אספו תלמידיו את הנותר מחידושיו 

הרבים בהלכה ובאגדה וכן שאלות ותשובות שלו. הם כינסו את כל דברי 

התורה בספר “אור פני יהושע” )שני כרכים(.

באותה תקופה חשוכה של הנאציזם לא היינו בגלנטה. כשהייתי בת חמש 

ארזו אבא ואימא את כל מיטלטליהם ונסענו ברכבת אל הונגריה השכנה, 

אלה  היו  אם  יודעת  איני  והמטופחת.  היפה  הבירה  עיר   – בודפשט  אל 

שיקולי פרנסה או שיקולי ביטחון. הוריי לא עירבו אותי בהחלטתם ולא 

נהגו הם לדבר בגרמנית בכל פעם שלא רצו  נהגו להתייעץ עמי. בכלל, 

שאבין אותם... אתי דברו בהונגרית, כפי שהיה נהוג בגלנטה, ולצערי איני 

לגרמנית  התרגלה  מכיוון שאוזני  מבינה  אני  להבין  אידיש.  לדבר  יודעת 

הקרובה לה בהיגוי ובצליל.
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1940, מעבר להונגריה

בודפשט הייתה שונה.

היא הייתה כרך סואן, מלא במכוניות וחשמליות שנעו בקלילות ממקום 

למקום. רחובותיה היו רחבים והבניינים היו יפים למראה ובני כמה קומות 

כל אחד. הדנובה נצצה בגוונים תכולים ומעליה נמתחו גשרים מרשימים 

לבתי  כיאה  ומטופחים,  מפוארים  היו  הכנסת  בתי  גם  וביופיים.  בגודלם 

כנסת בעיר הגדולה.

ילדה קטנה  גויים. הייתי  גויים; הרבה מאוד  והיו בה, בעיר היפה, הרבה 

ואימא לא הרשתה לי לצאת לבד מהבית. הפחד מהגויים היה חזק. תמיד 

היה חשש שירביצו לי או יתנכלו לי והם לא נזקקו לסיבה מיוחדת לכך. 

ברגע  מלמטה.  בשמי  וקראה  שלנו  ברחוב  שלי  הגננת  עברה  בוקר  מדי 

שאימא שמעה אותה קוראת לי, היא זירזה אותי לרדת, כדי שלא אעכב את 

הגננת המסורה. היינו צועדות יחד עד לגן, בשמחה. 

כשעברנו ליד טיְמֶאה,1 ירדנו מהמדרכה לכביש והקפדתי להסיט מבטי. 

יום.” הייתה  “מי שמסתכל על תוֶֹלה,2 ה’ לא ישמע את תפילתו ארבעים 

מזהירה אותי אימא. ההזהרה הזו ליוותה אותי אז ומלווה אותי עד היום. 

למקומות  נסעו  כשכולם  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  כי  זוכרת  אני 

נעצרו  המרשימות,  בכנסיות  התבוננו  אנשים  הזדעזעתי.   – הקדושים 

טמא!”  “זה  לעברם.  צעקתי  להסתכל!”  אסור  להסתכל!  “אסור  לצלם... 

1  אידיש, כנסייה

2  אידיש, כינוי יהודי לצלב – על שם ה”תלוי”.

שגדלתי  אני,  אותי.  וקוממה  הפתיעה  לנצרות  שקשור  מה  בכל  הּבורּות 

בין הגויים ידעתי מה שהישראלים לא ידעו, את כוחה של הטומאה. כוחה 

השלילי על הנפש. 

בהונגריה נזהרנו מכך בכל מאודנו. מעולם לא אמרנו את שמו של מייסד 

הנצרות. כשרצינו להגיד משהו, בהקשר אליו כינינו אותו: “יוס’לה ּפּוְנְדַרק”, 

או “אותו האיש”. ידענו כי כנסייה היא עבודה זרה, בשונה ממסגד.3 מעולם 

תפילתם.  בעת  לשבת  הנוצרים  נוהגים  כך  כי   – הברכיים  על  ישבנו  לא 

כשעברנו ברחוב ועברה נזירה הרגשנו פחד. כשעבר ָגאַלאח,4 הצטמררנו 

אפילו  הגויים,  עם  ממגע  שיותר  כמה  להימנע  העדפנו  לדרכנו.  ומיהרנו 

ממבט עין לשנייה. 

המפואר  הכנסת  בית  אל  להגיע  אהבתי  הבדלות,  אלפי  אלף  להבדיל 

שלנו. בית הכנסת עמד ברחוב ַקִזיְנְצִקי. בכניסה אליו היה כתוב באותיות 

הכנסת  בית  חלל  ישראל”.  משכנותיך  יעקב,  אוהליך  טובו  “מה  ענקיות: 

המרשים היה מקושט בפיתוחים נאים שעיטרו את הקירות, ארון הקודש 

היה גדול ומפואר וכיסאות העץ הממורקים ניצבו בשורות מסודרות. בית 

הכנסת היה גדול ובעזרת הנשים היו שתי קומות של יציע. 

פעמים  נשארתי  ילדה.  כשהייתי  הכנסת  לבית  הרבה  הלכתי  לא  לצערי, 

רבות בבית להשגיח על אחותי, אולם כשהלכתי – הרגשתי אווירת הוד 

וקדושה במקום וחזרתי הביתה בהתרוממות רוח. 

3  האמונה הנוצרית היא עבודה זרה לכל דבר. באסלם מאמינים בא-ל אחד ובזאת הם 
טובים יותר מהנוצרים.

4  אידיש, כומר
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בית הכנסת שלנו היה בית הכנסת של האורתודוקסים. הוא לא היה בית 

הכנסת היחיד. היה בית כנסת נוסף – של הנאולוגים. כף רגלי לא דרכה 

מעולם בבית הכנסת הנאולוגי. מבחינתנו, להיכנס אליו היה כמעט כמו 

הכנסת.  לבית  רכב  בכלי  בשבת  הגיעו  הללו  היהודים  לכנסייה.  להיכנס 

בעלייה לתורה הם שילמו במזומן, במקום, את ההתחייבות שלהם ונהנו 

מנגינת העוגב תוך כדי תפילה. 

בשעתו הבין החת”ם סופר, רבה של פרסבורג, כי אם הוא רוצה לשמור 

הוא  הנאולוגים.  קהילת  ובין  בינה  בידול  ליצור  עליו  שלו  הקהילה  על 

ניאותה  פנה למלכה טרזיה, קד בפניה וביקש אותה לעזור לו בכך. היא 

אפילו  לקיומה.  הדרושים  התנאים  כל  את  אחת  כל  קיבלו  והקהילות 

זו  האטליזים של שתי הקהילות היו נפרדים. כך חיו להן שתי הקהילות 

לצד זו. בלי להתערב ובלי לנסות להשפיע אחת על השנייה. וכך נמנעו  

חיכוכים מיותרים.

*

בבודפשט לא גרנו בבית פרטי אלא בבית דירות מפואר, בקומה שלישית. 

לא היו לנו שכנים יהודים כלל. אני זוכרת, לטובה חייל הונגרי קשיש שהיה 

אדם נינוח ושקט. איני זוכרת מריבות עם השכנים, אולם גם קשר טוב לא 

היה לנו עמם. חברות גויות לא היו לי – רק יהודיות. 

אהבתי  אימא.  מצד  וסבתא  סבא  את  לבקר  הרבה  הלכנו  ובקיץ  באביב 

והוא  עץ  מקל  היה  יהודה(  )שמואל  יּוֶדה  ְשמיל  לסבא  אצלם!  לבקר 

גּוט  להיות-  צריך  “יהודי  כי:  באוזניי  חזר  תמיד  עליו.  ונשען  לאט  הלך 

ַזְיין”, שזה בתרגום לעברית – אדם טוב ושומר מצוות. היה זה  אּון ְפרּום 

מוטו בחייו, המשפט הזה. פעם, לפני החגים שמעתי את סבא פונה אל 

"ראש השנה מתקרב. מתי את מתכוונת להגיע  דודתי הצעירה בשאלה: 

לבית הכנסת?" דודתי הביטה בו וענתה: "לפחות חצי שעה אחרי תחילת 

התפילה. עד שהחזן מתחיל עובר זמן רב..."  סבא הביט בה ומבטו הרצין. 

"כשאת הולכת לתיאטרון את מגיעה חצי שעה לפני פתיחת האולם כדי 

שחלילה לא תפסידי דקה. זה מה שעלייך לעשות גם בבית הכנסת, להגיע 

הצגות  בעניין  התפילה!"  תחילת  לגבי  חישובים  לערוך  בלי  הזמן  לפני 

רק  להצגות  ללכת  לך  "אני מרשה  כך:  אותו מתבטא  התיאטרון שמעתי 

כדי שתלמדי איך לא להתנהג!" סבתא רבקה הייתה אישה טובה ושקטה. 

בעיניה, מה שסבא אמר היה חשוב. מעולם לא הביעה דעתה, בשום עניין, 

אלא הסכימה אתו. 

סבא נפטר בשנת 1943, כנראה בדרך כל הארץ. סופה של סבתא רבקה 

היה טראגי, אגיע אליו בהמשך. לצערי, את סבי וסבתי מצד אבי לא זכיתי 

להכיר. אימא, הבת הבכורה 

בבית, התחתנה עם דוד שלה 

)אחיו הצעיר של  סבא שלי(. 

כך  ולשם  מאוד  מבלבל  זה 

הכנתי איור מסביר:
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יצאנו  לא  שוב,  עז.  קור  הגיע  ועמו  החורף  הופיע  הסתיו  שנגמר  ברגע 

לעמוד  נהגתי  הבית.  בתוך  הסתגרנו  הזמן  ורוב  משפחתיים  לביקורים 

בחלון, מנקה את האדים שהצטברו עליו ומביטה בשלג. פתיתים לבנים 

והרחובות  נערם בשקט על צמרות העצים  בלי הרף. השלג  צנחו  ורכים 

הלכו והלבינו עד שלא ראו את צבעו הכהה של הכביש, עד שצבע הגגות 

נעלם מתחת לשכבה הלבנה. לרגע הזה חיכיתי! יותר מכל אהבתי להתבונן 

באנשים שטיאטאו באטיות את השלג מעל הגגות הגבוהים. תנועותיהם 

היו זהירות והיה נראה כאילו הם מלטפים את הגגות. אולם המראה היה 

מטעה. הם נדרשו להפעיל כוח רב ולשמור על שיווי משקל כדי שלא ייפלו.  

“מה יקרה אם לא יטאטאו את השלג?” תהיתי בקול, ואימא הסבירה לי 

במבט רציני: “השלג מכביד במשקלו על הגגות. הם עלולים להתמוטט.” 

זה נשמע מוזר, כי השלג נראה תמים וקליל, ובכל זאת האמנתי לאימא. 

היא חששה מהשלג ולמרות שרציתי לפעמים להצטרף לילדים שהחליקו 

בשלג, לא עשיתי זאת. “את עלולה ליפול ולשבור חלילה עצמות בגופך,” 

קיתי  של  דוגמה  לנו  הייתה  חששה.  את  להבין  יכולתי  אימא.  הזהירה 

המתוקה ואימא ידעה להעריך רגליים בריאות. 

בקיץ, כשהייתי בת שבע, החליטו אבא ואימא לשלוח אותי ללמוד שחייה. 

אבא, הקפיד על קיום ההלכות ולא התפשר ולכן דאג לכך שאדע לשחות, 

כמאמר הכתוב בגמרא, במסכת קידושין: “האב חייב בבנו למולו, ולפדותו 

וללמדו תורה... ויש אומרים אף להשיטו במים.” 

בבודפשט הייתה בריכה נפרדת, “בריכת לּוַקץ’” והוריי רשמו אותי ללימודי 

את  בדעתי  העליתי  לא  לבאות.  ומצפה  סקרנית  אליה  הגעתי  השחייה. 

שיטת הלימוד שישתמשו בה – עליי. עמדתי במים וסביבי קשרו חגורה. 

החגורה הייתה מחוברת לחבל שקצהו היה בידו של המורה. הוא ביקש 

הוא  היטב.  והחזיק בחבל  והוא עמד במרפסת מעליי  במים  אותי לשכב 

הסביר לי אלו תנועות עליי לעשות בידיי וברגליי, והבהיר שהחבל שומר 

שלא אשקע במים. ואני למדתי לשחות ואפילו נהניתי מכך. האם מוכנים 

אתם ללמוד לשחות בשיטה הזו? 

*

בין ימי השגרה היו ימים מיוחדים, ימי החגים. לצערי, אין עמדי זיכרונות 

רבים מהימים הטובים. בישראל החגים מוחשיים. אפשר להרגיש באווירת 

חנוכיות  אור  סוכות,  לפני   – המינים  ארבעת  שכולו  שוק  ברחובות.  חג 

בילדים  רחובות מלאים  – בחנוכה,  או בחזיתות הבתים  מנצנץ בחלונות 

מחופשים ובמשלוחי מנות – בפורים וזה נראה טבעי ומובן מאליו. 

זה לא מובן מאליו ויש להודות על כך לבורא עולם. 

החגים שלנו לא נראו כך. הם לא נחגגו בקול רעש ובצלצולים, אלא בשקט 

וכמעט בהיחבא כדי שחלילה לא נעורר את כעסם של הנוצרים עלינו. 

בראש השנה נהג להגיע לביתנו אחד המתפללים כדי לתקוע את תקיעות 

ידי חובת מצוות שמיעת  החובה באוזניה של קיתי. כיוון שהגיע, יצאתי 

אולם  הנוראים,  הימים  אווירת  ואת  החג  את  אהבתי  אתה.  יחד  שופר 

כשתרנגולת הכפרות קרקרה מעל ראשי! פחדתי. קיוויתי שההקפות אתה 

יסתיימו מהר ואכנס לשנה טובה לחיים ולשלום... 

צמודה  סוכה  הייתה  לא  אחד  לאף  הרגשנו.  ולא  כמעט  הסוכות  חג  את 
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לבית. מדי שנה הקימו בחצר בית הכנסת סוכה עבור הגברים. אימא נהגה 

לארוז לאבא את ארוחתו והוא היה יוצא לכיוון סוכת בית הכנסת. אנחנו 

אכלנו בבית, ככל הנשים והילדים. לא הרגשנו את ריח הסכך ואת יופייה 

של הסוכה כלל. 

זית לא היה  בנרות. שמן  בחנוכה הדליק אבא את החנוכייה היפה שלנו 

בנמצא. בניגוד לאמור בהלכה, ומתוך חשש משכנינו, נהג אבא להדליק 

את החנוכייה מול המזוזה, בתוך הבית, כשהדלת סגורה. כולם נהגו כך, 

בפרט כשחג החנוכה נחגג צמוד לימי החגא הנוצריים שבהם היה מוטב 

לנו להיזהר שבעתיים. 

באותם ימים נהגו ילדי הנוצרים להסתובב ברחובות וקופסה קטנה בידם 

ובקופסה בובה. הם היו שרים שיר )מטופש בעינינו( במנגינה עליזה, וכך 

שרו, בתרגום לעברית: “מהשמים ירד מלאך. הוא ירד והתיישב ברפת.” הם 

התכוונו כמובן להולדתו ה”פלאית” של “אותו האיש”. ובעוד הם מזמרים 

את שירם היו העוברים והשבים נותנים להם דמי כיס. בשמחתם כי רבה 

זנחו את השירה ועברו למשהו מעניין יותר – ניפוץ זגוגיות החלונות בבתי 

היהודים. 

הם שיחקו בניפוץ חלונות, ואנו שיחקנו בסביבון “על כסף” אמתי – על 

נס  ִפיֶלר.5 על הסביבון היו חרוטות ארבע אותיות, התחלת המילים של: 

אם  )אפס(.  ִניְקס  קיבלנו  נ’-  האות  על  נפל  כשהסביבון  שם.  היה  גדול 

ג’  על  כשנפל  מהקופה(.  )חצי  ַהאְלּב  קיבלנו  ה’  האות  על  נפל  הסביבון 

5  מקביל לאגורות, בהונגריה דאז

ֶטעֶלען )להכניס כסף בהתאם למוסכם  הרווחנו ַגאְנץ )הקופה כולה( וש’- שְׁ

מראש(. אהבתי לשחק בסביבון, בפרט כשהרווחתי את כל הקופה... 

ִניְטל  שני לילות סמוכים לחג החנוכה היו לילות “מיוחדים” והם נקראו: 

ַנאְכט. באותם הלילות שיחקו בחורי הישיבות בקלפים או ששוחחו ביניהם 

– לא בלימוד. היה זה בעשרים וחמישה בדצמבר ובשישה בינואר וזאת 

יוס’לה  של  נשמתו  לעילוי  שלהם  התורה  לימוד  יהיה  שלא  כדי  מדוע? 

פונדרק מיודענו שהיה יהודי. אחרי כל הצרות שהגיעו ב”חסות” הנצרות 

אפשר להבין את ההחלטה הגורפת – הימנעות מלימוד תורה בשני הלילות 

הללו – החלטה שנהוגה עד היום במרבית הישיבות החסידיות.

ערכנו  החג  לפני  לרחוב.  כך  לצאת  מסוכן  היה  התחפשנו.  לא  בפורים 

לנסיכה.  המועדון התחפשתי  חדר  בתוך  כשהייתי  ורק  במועדון,  מסיבה 

בזה תמה חוויית ההתחפשות שלי. אבא קרא את המגילה בבית ובכל פעם 

שהגיע ל”המן” הוא רקע ברגלו. לא היה לנו רעשן ולא חשבתי שיש בו 

הייתה  בפרג,  ממולאת  שמרים  מבצק  רולדה  קינדלי-עוגת  עוגת  צורך. 

גולת הכותרת של החג ועודני מתגעגעת לטעמה.

מבין החגים אהבתי במיוחד את חג הפסח, אולי בגלל שקראנו את ההגדה 

בעברית. שרנו “מה נשתנה” והבנו את מילות ההגדה היטב. ציור אחד מציורי 

יפה של ארבעת הבנים.  זה ציור  ההגדה חקוק בזיכרוני עד עכשיו. היה 

הילד שאינו יודע לשאול צויר כשהוא מוחא כפיים ובכל פעם שהגענו אל 

הציור שלו היה אבא מכריז: “הילד הזה כבר מחכה לקנעיידאלאך!” ואני 

חייכתי. לא היה לי מושג מה רוצה הילד הזה, אבל אני יודעת שאני חיכיתי 

יותר מכולם לטעום מהקציצות הספוגיות הקרויות קנעיידאלאך. 
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אכלנו “שרויה” ולכן יכולנו להתענג על הקנעיידאלאך האווריריים, אולם 

זה לא היה פשוט. בכל פעם שאכלנו “שרויה”, הקפדנו לשטוף מהר את 

הכלים. כשאכלנו מרק מיהרה אימא לשטוף את צלחות המרק. כשטבלנו 

מצה בקפה נטלה אימא את הספלים במהירות ורחצה אותם היטב. העיקר 

שחלילה לא יעבור זמן החמצה והכלים יהיו בחשש חמץ. כשסיימנו את 

וכוסו של אליהו הנביא נשארה מונחת על השולחן.  הסדר הלכנו לישון 

רצנו  בבוקר  ברכה.  מלשון  עֶכער,  בֶּ נקרא  השתמשנו  שבו  הכסף  גביע 

מיד אל הגביע לראות כמה אליהו הנביא שתה. לא פקפקנו כלל בביקורו 

ובשתיית היין שלו רק רצינו לדעת כמה שתה... מהיין שנותר עשה אבא 

את קידוש הבוקר. 

לכבוד חג השבועות קטפנו פרחים וקישטנו אתם את התמונות של הסבים 

והסבתות. הרגשנו מקצת ממעמד הר סיני, שהרי הר סיני התמלא בפרחים 

לכבוד מתן תורה. 

אבי למד בבית, בליל שבועות. הסכנה להיתקל בגוי שיכור הייתה ממשית 

ואבא לא חיפש צרות. אני נהניתי מכך היות וניגון הלימוד שלו שימש לי 

כשיר ערש מתוק. 

לכבוד החג הכינה אימא טורוש דלטי – סוג של בורקס ממולא בגבינה. 

המאפה הזה היה טעים במיוחד! 

כלכֹל ילדה קנו גם לי בגדים חדשים לכבוד כל חג. הבגדים לא עניינו אותי 

במיוחד ואין לי זיכרון ממשי מהם.

*

לכיתה  עליתי  הגדולה  בחופשה  ומנוחה  בגן  מהנה  לימודים  שנת  לאחר 

כמו  שהתרגשתי,  משערת  אני  בבודפשט.  היהודי-חרדי  הספר  בבית  א’ 

כל ילדה שמגיעה למעמד הזה. בכיתה שלי היו בנות רבות ומורה אחת 

– רווקה זקנה שהקפידה על משמעת ועל אווירת לימודים. אמנם הייתי 

ילדה שובבה, אבל לא הזקתי לאף אחד ולמיטב זיכרוני לא היו לי בעיות 

מיוחדות בבית הספר. 

גיליתי את עולם האותיות. הן התחברו באורח פלא למילים ואני שקדתי 

ולסיפורי  הקסומים  התנ”ך  לסיפורי  נמשכתי  רבה.  בהנאה  לימודיי  על 

האגדה. מרגע שלמדתי קרוא וכתוב היה לי חלום – להיות עיתונאית. סוד 

המשחק במילים קסם לי. 

רק דבר אחד הדאיג אותי באותם ימים. היה זה “אויב” שחור בתוך צנצנת 

קטנה. 

כשהייתי ילדה לא היו עטים כדוריים, אלא מיכל דיו ועט ציפורן שטבלנו 

בתוך הנוזל השחור וכתבנו אתו. המורה הזהירה אותנו מפני הדיו באלפי 

אזהרות ופניה היו חמורי סבר. “בנות, שמנה לב שהדיו לא יישפך. אם הדיו 

נשפך על הבגד, הכתם אינו יורד!” אימא מצדה הסבירה לי כי עליי לטבול 

את העט בתוך הדיו לאט ובתנועות מדויקות. אמנם היא הדגימה לי איך 

לעשות זאת היטב, ולא איימה עליי בעונש אם אכתים את בגדיי ובכל זאת, 

הפחד שמא בטעות אהפוך את המיכל על חולצתי הנקייה, גרם לי לתעב 

את הנוזל הכהה הזה שאיים על שלוותי. 

אילו רק ידעתי אז אלו ימים שחורים מחכים לנו, אין ספק שהייתי נלחצת 

פחות מהדיו ומנצלת עד תום את ימי השגרה הנעימים.
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וצילה  ענק  בצעדי  התקרבה  ברדיו,  עליה  ששמענו  המלחמה  לפתע, 

המאיים החל מכסה את שמי התכלת. 

הגזרות הראשונות נחתו על ראשינו, עוד לפני שראינו גרמנים. אני זוכרת 

אותי  לקחה  אימא  עיניים.  מדלקת  שסבלתי   ,1943 בשנת  אחת,  פעם 

למרפאה ושלט קידם את פנינו: 

הכניסה לכלבים וליהודים אסורה! 

כך, התחיל הכול. בהשפלה. לאבא הייתה תחושה של אסון מתקרב, ובכל 

זאת המשכנו בשגרה, כמו כולם. היו גזרות נוספות – איסור על שחיטה 

שאבא  מניחה  אני  מיהודים.  קנייה  ואיסור  גויים  העסקת  איסור  כשרה, 

ואיני  הפסיד את רוב לקוחותיו, אולם הוא לא שיתף אותי בדאגות שלו 

יודעת כיצד הסתדרו הוריי במצב הזה. 

כשהייתי בכיתה ב’ המצב הדרדר עוד יותר. 

נכנסנו למלחמה.

פרק ב’ – יתרון החושך על האור

אבא חזר מבית הכנסת בפנים חיוורות. משנכנס, נפנה אל החלון, הסיט 

מעט את הווילון והציץ החוצה בשקט. כשהסתובב, התבונן לתוך עיניה 

של אימא ומבטו כבוי. “סופנו הגיע!” לחש בגרמנית. “סופנו הגיע! אנחנו 

אבודים.” 

אולם  הקודרים,  דבריו  את  אבין  שלא  כוונה  מתוך  בגרמנית,  דיבר  אבא 

יכולתי לנחש את מהות המשפט הנואש. מעבר למילים עצמן – הרגשתי 

בסערת רוחו. אבא ידע שיהדות פולין נכחדה. הוא ידע שסלובקיה נכבשה 

גרמניה מתקדמת  נגדה,  ושלמרות החזיתות השונות  ו”טוהרה” מיהודים 

וכובשת יעד אחר יעד. עכשיו היה התור שלנו. מי יודע כמה זמן נותר לנו 

לחיות. 

ב- 19 במרץ 1944 נכנסו הגרמנים לבודפשט. 

אותה שעה היינו בבית.

אימא ואני לא הבטנו החוצה, אפילו לא הצצנו דרך הווילון. שמענו היטב 

את פסיעותיהם הנוקשות במגפיהם הגבוהים. החיילים ערכו מצעד ראווה 

ברחובות בודפשט. מצעד שנועד להרשים ולהפחיד כאחד. ישבנו בשקט 

ג’יפים  אופנועים,  מהרחוב.  שעלו  הקצביים  המלחמה  לקולות  והקשבנו 

וצעקות רמות, שהעבירו צמרמורת בכולנו. “הייל היטלר!” “הייל היטלר!” 

בקריאות קצובות. 

חג הפסח התקרב. לאיש לא היה מצב רוח לחגיגות. השגנו מצות, אולם 

פרט למצות לא היו לנו הרבה מה לאכול. המלחמה נגסה בחיים האזרחיים 
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נגיסות גסות וכולנו הרגשנו אותה על בשרנו. מצרכי המזון היבשים כמעט 

שאזלו ועל ירקות טריים, יכולנו רק לחלום. מדי פעם הייתה הפצצה כבדה 

– לחץ אמריקאי על ממשלת הונגריה. בכל פעם שנשמעה אזעקה ירדנו 

למרתף הבניין. אחת השכנות נהגה לעזור לנו לשאת את קיתי. 

לא אשכח את ליל הסדר של אותה השנה. בעיצומו של סדר פסח, כשאבא 

החל באמירת: “עבדים היינו” החלה אזעקה. הסמליות הייתה ברורה. פעם 

היינו עבדים, בארץ לא לנו – במצרים. גם היום אנו עבדים בארץ לא לנו – 

בהונגריה. כמה שונה, כמה דומה.

שכנתנו החביבה נקשה על דלת ביתנו בחוזקה. “מה אתכם? לא שמעתם 

את האזעקה?” היא התפלאה לראות אותנו יושבים כאילו לא ארע דבר. 

אבא היה מותש. הוא חש בלבו. “אני לא מסוגל לרדת,” לחש, “נישאר כאן 

הפעם.” וכך היה. 

המטוסים  לרעמי  האזנו  ואנו  הסלון,  באוויר  עמד  הפחד  בשקט,  ישבנו 

ולרעש ההפצצה. בכל פעם שנשמע “בום” עמום הגיע אחריו רעד נוראי, 

שטלטל את הבית כאילו היה בובת נייר עלובה. היה זה מוזר. התגוררנו 

בבניין מפואר ובנוי היטב. לא יכולתי להבין איך הוא רועד כך בהפצצות.

זה היה מאכזב, כאילו גם הבניין עושה יד נגדנו. כשהיה “בום” חזק יותר, 

התמונות רעדו ונתלו בזווית מוזרה. דיוקניהם של קרוביי שנפטרו, הביטו 

בי בעקמומיות מוזרה. אם זה לא היה מפחיד, ייתכן שהייתי צוחקת בקול 

רם. ומה אם תיפול פצצה על הבית שלנו? האם יישאר ממנו זכר? האם 

ייתכן שהרובע היפה והמפואר שלנו יימחק מעל פני האדמה? התקשיתי 

להאמין בזה, אבל ידעתי שהכול אפשרי. 

היה זה חג החירות הכי לא חירותי שחגגנו אי-פעם. ועדיין לא היה זה כלום 

לעומת ההמשך.

חג הפסח עבר וטבעת החנק התהדקה.

הצהוב.  הטלאי  גזירת  הייתה  חוצות  בראש  שפורסמה  הראשונה  הגזרה 

“כל יהודי מחויב לתפור טלאי צהוב לבגדו העליון!” כך נאמר בכרזות. “אין 

ותפרה  ישבה  אימא  בשקט.  צייתנו  הצהוב.”  הטלאי  בלא  לרחוב,  לצאת 

אנחותיה  אולם  את המתח שחשה,  הסגירו  לא  פניה  את הטלאי.  לכולנו 

הכבדות הבהירו לי את המצב לאשורו. 

בטבעיות,  אליה  התייחסתי  הטלאי.  גזרת  על  שהתמרמרתי  זוכרת  איני 

בהתאם לגילי הצעיר. רוצים טלאי צהוב, שיהיה. רק שלא יהיה גרוע יותר. 

כל  כמו  אמנם,  הספר.  בתי  סגירת  הייתה  בנו  שפגעה  השנייה  הגזרה 

ילדה, גם אני שמחתי ביומיים הראשונים. אולם ברגע שבית הספר נסגר 

בקביעות, השעמום גבר והרצון לחברה וללימודים התחזק ובפרט שהגיעה 

הגזרה הבאה, מהר מאוד. 

העוצר.  גזירת  הייתה  מכל  יותר  שלנו  החיים  באיכות  שפגעה  הגזרה 

מספר  לנו  לאפשר  הגרמנים  הואילו  בנדיבותם,  בבית.  נכלאנו  היום  רוב 

מצומצם של שעות חופשיות – חלקן בבוקר וחלקן אחר הצהרים – שבהן 

יכולנו לנשום אוויר צח בחוץ. 

כחלק מהרצון לשבור את רוחנו, שעות העוצר הותאמו לשעות התפילות. 

את  לשמוע  ולחזק;  להתחזק  במניין,  להתפלל  אבא  היה  יכול  לא  שוב, 

לו  היה  ומדכדכת.  שקטה  תפילה  בבית.  התפלל  הוא  הטריות.  החדשות 
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עצוב בשל כך, אולם הוא לא העז להפר את הצו ולהסתבך. כל הפרת עוצר 

יכולה הייתה להסתיים במוות. 

הגרמנים לא הסתפקו בגזרות שעליהם הודיעו בראש חוצות.

הם רצו לצמצם את שטח מגורינו לכמה אזורים קטנים יחסית כדי להקל 

על עצמם בהמשך. כך נודע לנו באחד הימים כי על כולנו לעבור לאזור 

שבו הבתים יסומנו במגן דויד גדול, בחזית הבית. 

לאבא היה חבר, מר רוט, שהתגורר באזור המיועד לסימון. אבא שוחח אתו 

ועברנו להתגורר בביתו. 

בטרם יצאנו מהבית עבר אבא בעיניו על מדפי הספרים שגדשו את הבית. 

ספרי   – חכם  תלמיד  כל  של  ותחביב  לרבנות  הסמכה  לאבא,  לו,  הייתה 

הוא  מספריו-ידידיו.  להיפרד  היה  יכול  לא  אבא  ספרים.  הרבה  קודש. 

והתחיל  לידיו  ספרים  לקח  אבא  ספרים.  ארגזי  כמה  אתו  לקחת  החליט 

למלא את הארגזים. הוא הכניס כל ספר בעדינות, כאילו הוא מתנצל בפניו 

על הצפיפות ועל המעבר החד ממדף מואר לארגז דחוס. כשהארגזים היו 

מלאים הוא הביט אחורה ונפרד בצער מארון הספרים המיותם ודמעות 

בעיניו. 

אבא נשא את אוצרות הספרים בידיו והוריד אותם, ארגז ארגז אל המרתף 

אותם,  וכיסה  אוהבת  יד  החתומים  הארגזים  על  העביר  הוא  חברו.  של 

קיווה  כמה  החשוך.  המרתף  את  ויצא  הקטן,  ילדה  את  המכסה  ֵאם  כמו 

שיישארו שלמים ובטוחים. כמה ציפה שיוכל לחזור ולדפדף בהם ולקרוא 

את מילותיהם המחכימות. כמה ייחל לכך, ולא זכה. 

אף  הגיע.  השבועות  חג  לבאות.  בחשש  עלינו  עברו  העומר  ספירת  ימי 

אחד לא הלך לבית הכנסת. כולם נשארו בבית, כולל הרב – עקב העוצר. 

כמה שהשתדלנו לנסות לשמוח, לא הצלחנו לשמוח באמת. קישוט הבית 

שאימא  ֶדְלִטי  הטוֹרּוש  ומאפה  ומלאכותי  מיותר  פתאום  נראה  בפרחים 

עמלה עליו, לא הצליח להמתיק את החג, למרות שערב לחיכנו. 

כמה ימים אחר כך נחתה על ראשנו צרה נוספת. 

את  כשסיים  האורחים.  בחדר  התפלל  אבא  רגיל.  יום  היה  בסיוון  י”א 

התפילה נעמד ליד תמונתו של סבא יוסף ז”ל. “את יודעת,” הסיח לאימא 

ומצחו מקומט, “הלילה קרא לי אבא. כן. הוא קרא לי לבוא אליו.” אבא היה 

מוטרד. הוא הסתובב בסלון מצד לצד וראשו אפוף מחשבות. “אני חושב 

שאלך לבקר את גיסתי רבקה,” הוסיף ואמר. “אבדוק מה שלומה.” אמנם 

רבקה הייתה גיסתו של אבא, אולם בשבילי הייתה סבתא. “אבא,” הפצרתי 

בו, “אני רוצה לבוא אתך אל סבתא!” אבי הנהן בראשו, בפיזור נפש, ונתן 

ידו בידי. כמה שמחתי. סוף סוף לצאת מהבית. ולצאת עם אבא! לרגע לא 

חשבתי על פשר הביקור הלא שגרתי; על כך שאבי נראה טרוד מהרגיל 

עקב החלום המוזר שחלם. ילדה הייתי, רק ילדה. האם אבי חשב שביקור 

אצל גיסתו יפזר את ערפל החלום וירגיע אותו? איני יודעת. 

לעברי.  ופנה  מקומו  על  עצר  אבא  הרבה.  ללכת  הספקנו  לא  אופן  בכל 

- הכנסת,” מלמל בשארית כוחותיו,  בית   - - לחצר  - להיכנס  לי  “תעזרי 

“ו - - - תקראי לאימא. טוב?” פניו היו חיוורים ובקושי הצליח לומר את 

ככל  מהר,  רצתי  כדבריו.  עשיתי  לי.  שלחש  והמקוטע  הקצר  המשפט 

אני משערת  לו.  לעזור  וניסתה  היא מיהרה  אימא.  והזעקתי את  יכולתי, 
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שהיא הזמינה רופא בטרם יצאה אליו, אולם הרופא לא הצליח לעזור לו. 

אבי הובהל לבית החולים והרופאים ניסו לייצב את מצבו – לשווא. 

אבא נפטר בגיל 52 מסיבוך של “אנגינה פקטוריס” – כך הסבירו הרופאים 

לאימא. הוא עזב אותנו צעיר. צעיר מדי. את אימא לא עניינה סיבת המוות. 

גזרה הייתה זו מאת הבורא יתברך וכך קיבלה זאת אימא – בשלווה של 

מאמינים. 

היה  אבא  למה  פתאום  הבנתי  בסלון.  אבא  של  במילותיו  נזכרתי  ואני 

מודאג. החלום שחלם על סבא שקרא לו, היה חלום רע שעמד להתממש. 

הוא ידע זאת.

אבי המסכן. כל חייו “רדף” אותו מקרה פטירתה של אחותו בת התשע. 

סיפרו לו שביום המילה שלו קברו אותה, ואבא החליט כי המאורע הזה 

שגם  לו  לרמוז  באה  הזו  שהסמליות  חשש  הוא  לרעה.  חייו  על  ישפיע 

וטובים ממשפחתו, שנפטרו  לרבים  בדומה  לִזקנה,  להגיע  יזכה  לא  הוא 

בצעירותם. 

אימא לא הסכימה שאצטרף למסע הלוויה של אבא. מצב הביטחון ששרר 

היה עבורנו, היהודים, מסוכן מדי. 

בדרך, ממש כמו שחששה, נתקל מסע הלוויה בחיילים נאצים. החיילים 

ומלוויהם  נושאי המיטה  לבין עצמם אם כדאי להרוג את  בינם  התלבטו 

או שחבל לבזבז עליהם זמן וכדורים... לבסוף, בסייעתא דשמיא, החליטו 

לוותר על התענוג ולהסתפק בכמה קללות עסיסיות. הלוויה עברה בשלום. 

אבא נקבר בבית העלמין בבודפשט וקברו מטופל ושמור עד היום. 

ב”שבעה”, הגיעו אנשים לנחם אותנו. אימא סיפרה להם כי בשעה שאבא 

גסס הוא שר במקוטע את מילות השיר – “גם כי אלך בגיא צלמוות לא 

ברגעים  והנה  התהילים,  לספר  חייו  כל  מחובר  היה  אבא  רע...”  אירא 

האחרונים לחייו, שר מתוך פסוקי התהילים שאהב. 

היו שסיפרו לנו כי אבא נהג לומר: “התורה שלי תמיד מצילה אותי ברגע 

ניצל. אמנם הוא נפטר, אולם הוא נפטר מהר,  גם הפעם אבא  האחרון.” 

בלא סבל רב ובלא ההשפלה הרצחנית של הנאצים. חשוב מכך – אבא שלי 

זכה להגיע לקבר ישראל. אם היה נלקח לאושוויץ בידי הנאצים היה עולה 

השמיימה כיתר אחיו היהודים ואפרו היה מתפזר ברוח. 

יותר.  יסבול  לא  שאבא  בכך  התנחמה  היא  ברוחה.  איתנה  הייתה  אימא 

לפחות הוא. 

דאגה אחת גדולה הייתה לאימא. ספריו של אבא ששכנו במרתף הבית. 

אימא ידעה כמה היו חשובים לאבא והיא רצתה, בכל נפשה, שהם יישמרו 

בספרי  ייגעו  לא  הנאצים  “אם  פשוט.  לא  נדר  נדרה  עשתה?  מה  היטב. 

לא  והנאצים  נס  קרה  הצהרים.”  עד  חמישי  יום  בכל  אצום  אני  הקודש, 

גילו את המחבוא. )ספרים שהתגלו, נשרפו מיד – אש של קנאה ושטנה 

בערה בגרמנים בכל פעם שנתקלו במילים עבריות ובפרט כשמדובר היה 

בספרי קודש(. גם ההפצצות הכבדות על בודפשט שמוטטו בניינים על 

 – אוצרותיהם  שלל  על  רבים  מרתפים  ההריסות  תחת  וקברו  יושביהם 

החיים והדוממים, לא פגעו בספרים. הם נותרו שלמים. 
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“ערלוי”  לישיבת  הספרים  ארגזי  את  אימא  העבירה  המלחמה  לאחר 

גיסי,  ולימים  הישיבה,  בחורי  עם  ביחד  ארצה  עלו  הספרים  שבהונגריה. 

מנחם שטיינר, תלמיד “ערלוי” בעצמו, פתח ספר וראה את חתימתו של 

אבי: יחזקאל גרינוואלד. הוא התרגש לגלות למי שייך הספר ואנו התרגשנו 

עוד יותר. היה זה יום של סגירת מעגל. אימא המשיכה לצום, כפי שנדרה, 

בימי חמישי, עד שהתבגרה ונחלשה. שוב לא יכלה לעמוד בצום מתמשך 

ורבנים התירו את נדרה.

*

ב-15 בספטמבר 1944, כמה ימים לפני ראש השנה, עבר השלטון רשמית 

לידי הגרמנים. שלב הפיתרון הסופי התקרב במהירות, והגרמנים הקיפו 

רחובות אחדים בחומה וייעדו אותם לגטו. 

בודפשט הייתה העיר האחרונה בהונגריה שיהודיה נותרו בחיים.

וערי  הכפרים  ביהודי  הגרמנים  “טיפלו”  לשבועות,  פסח  בין   – תחילה 

– הרוב המכריע של היהודים. את בודפשט השאירו לסוף. מובן  השדה 

מאליו שכבר ידענו מה משמעות הגטו ומה קרה לכל אותם אלה שנכנסו 

לגטאות בצייתנות. 

כשיצאה ההכרזה הרשמית באוקטובר על פינוי לגטו – התמרדתי. אישה 

אמרה  היא  לגטו,”  להיכנס  “צריכים  דלתנו.  על  נקשה  קשישה,  אחת, 

לאימא. “כך ציוו הגרמנים,” הוסיפה בקול רועד.

“אני לא הולכת לגטו! אני לא הולכת לשם!” צעקתי בקול, בעודי עומדת 

בפרוזדור. צעקתי וצעקתי ואימא הביטה בי בחוסר סבלנות. 

“אולי תפסיקי לצעוק!?” גערה בי בקול רם. 

החופשי.  מרצוני  לגטו  ללכת  אסכים  לא  כי  ידעתי  אולם  השתתקתי, 

הכניסה לגטו תקרב אותנו אל סופנו, כך הבנתי.

לא רציתי למות. 

לא הייתי היחידה שהתנגדה ללכת לגטו.

היו כמה ניסיונות לא מוצלחים של ראשי הקהל היהודים להמיר את גזירת 

הגטו והגירוש בעירנו בתשלום שוחד כספי גבוה ובהבטחה שכל היהודים 

יעברו למדינות אחרות, אולם הייתה בעיה אחת עקרונית. הנאצים, לפחות 

הגדולה  לא  אם  שלהם,  השאיפות  אחת  מתים.  אותנו  לראות  רצו  רובם, 

שבהן, הייתה לראות את העולם נקי מיהודים. כל העולם. 

ובכל זאת, היו כמה ניסיונות שהצליחו.

קיבלו  בעיר  כל המפלגות  “רכבת קסטנר”.6  היה  ניסיון שהצליח חלקית 

פנה  ואז  לרכבת,  “שלהם”  אנשים  לצרף  יכולים  שהם  נאמר  ובה  הודעה 

הוא  גיסתו.  שהייתה  דודתי  אל  בעיר,  ה”מזרחי”  מראשי  סלומון,  מיכאל 

ביקש אותה להצטרף לרכבת. “בואי עם בתך. יש רכבת שתוציא יהודים 

החוצה, אל החופש.” דודתי סירבה בתוקף. “אם אימא שלי, אחיותיי ואחי 

נשארים כאן, אשאר אתם. איני מתכוונת לעזוב אותם ולהציל את עצמי.” 

והיא נשארה. 

6  רכבת ובה 1684 יהודים מזרמים שונים שיצאה בסוף יוני מהונגריה כרכבת הצלה. 
קסטנר – עיתונאי, עורך דין ומנהיג ציוני, הצליח, תמורת כסף רב )של ראשי ועד ההצלה 
הזו  ההצלה  תכנית  את  להוציא  הנאצים,  עם  פעולה  לשתף  שלו  והבטחה  בבודפשט( 
אל הפועל. תקוותו להוציא כך יהודים רבים בכמה רכבות לא התממשה ורכבת קסטנר 

הפכה לרכבת בודדה והיא נתונה עד היום במחלוקת על עצם היותה. 
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הפיתרון שהשתמשה בו דודתי כדי לנסות להינצל היה יקר. היא רכשה 

כתב חסות מממשלת שווייץ. היא לא הייתה היחידה שעשתה זאת. רבים 

וטובים רכשו את תעודות ההצלה השווייציות במיטב כספם וזכו להגנה 

יהודים  והרבה  חסות  תעודות  שארגנו  נוספות  מדינות  )היו  שווייץ.  של 

מעירנו ניצלו כך(.

מי שדאג לכתבי החסות היה ראש ה”משרד הארץ ישראלי” בבודפשט – 

משה )מיקלוש( קראוס. הוא החליט לנקוט יוזמה בטרם יהיה מאוחר מדי. 

הוא הפעיל קשרים שהיו לו עם הממשלה ההונגרית ועם שגרירות שווייץ, 

Schutz-( ”שוץ-פאסים”  חסות-  כתבי  להוציא  לנסות  כדי  ועוד  שבדיה 

Pass( ליהודים וכך להצילם. המדינות נענו לו והסכימו תמורת כסף רב 

לדאוג לאותם אנשים שיהיו תחת חסותם. לימים, הוא קיבל תעודת הוקרה 

מממשלת שווייץ על הצלת כ- 30,000 מיהודי הונגריה.

ממשלת שווייץ החליטה להכניס את נתיניה החדשים והזמניים לבית אחד 

גדול שישמש “בית מוגן”. לשם כך נבחר “בית הזכוכית”.7 למשפחתנו היו 

נציגים שניצלו בחסות המתחם הגדול הזה– כמה דודים שלי ואפילו אחי 

הגדול. 

7  בית הזכוכית הוא כינוי לבניין משרדים שנידב יצרן זכוכית בשם ארתור וייס לטובת 
הגיעו  אשר  בודפשט  מתושבי  לרבבות  לכתובת  במהרה  הפך  המקום  היהודים.  הצלת 
לשעריו בתקווה להיכלל ברשימת היוצאים. קרל לוץ פרש על הבניין חסות דיפלומטית 
שוויצרית, ובאוקטובר 1944 הפך בית הזכוכית למקום מחסה מוגן, איש לא העז לצאת 

ממנו לרחובות. תנאי המגורים והמחיה היו קשים, אולם יהודים רבים ניצלו. 

ההצעה להיות זמנית נתינים שווייצים, קסמה גם לאימא, אלא שהייתה לנו 

בעיה מאתגרת – ילדה נכה. “התנאים בבית הזכוכית קשים מדי עבורה,” 

בעצב  בנו  הביטה  היא  בלעדיה.”  לשם  להיכנס  נוכל  “לא  אימא,  הבינה 

חששתי  מבנותיי.”  אחת  היא  קיתי.  את  להפקיר  מוכנה  “איני  והמשיכה. 

שמא מתכוונת אימא להיכנס לגטו הצפוף. אימא לא התכוונה לכך כלל. 

היא הרגיעה אותי. “אל תדאגי, אני חושבת על פתרון עבורנו. אנחנו לא 

הולכות לגטו. לא הולכות לשם.” 

האמנתי לאימא ונרגעתי. אם אימא חושבת על פתרון, היא תמצא אותו. 

היא חכמה ואמיצה. ואכן, בסייעתא דשמיא, הצליחה אימא למצוא פתרון 

ארית  חזות  בעלי  טובים  יהודים  בחורים  כמה  הגיעו  לעזרתנו  בשבילנו. 

והסתובבו  דרך  לא  בדרך  שהשיגו  אס.אס.  מדי  לבשו  הללו  לב.  ואומץ 

בחופשיות ברחובות. הם הציעו לבעלי מרתפים כסף רב תמורת הסתרת 

לפי  העיר  את  ומיפו  טובה  שטח  עבודת  עשו  שהם  מניחה  אני  יהודים. 

“הונגרים טובים” ו”הונגרים מסוכנים” ורק אז פנו לשוחח על העסקאות 

המסוכנות. 

משפחות  כמה  עם  ביחד  הגענו,   – יתברך  הבורא  ובעזרת  בעזרתם  כך, 

נוספות, לאחד ממרתפי בודפשט. תנאי אחד היה למסתירים – רק בנות 

נכנסות למחבוא. רשמית היינו פליטות גויות, בלי תעודות שברחו העירה. 

החשש מחיפושים היה ממשי וגילוי של יהודי שאפשר לבדוק את יהדותו, 

הייתה מסוכנת לנו ומסוכנת למסתירנו. כשאימא שמעה את התנאי, הוקל 

לצאת  יכולנו  הזכוכית”.  ב”בית  מסודר  היה  כבר  בנה  יוסף-מוישה  לה. 

למקום המסתור שלנו ולקוות שלא ניתפס.
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ירדנו למחתרת.

לא יכולנו לקחת עמנו כמעט כלום. “במרתף הקטן תהיינה כמה משפחות 

ביחד. תיקחו רק דברים שאי-אפשר לחיות בלעדיהם,” ביקשו הבחורים, 

ואימא מצאה עצמה מתלבטת, חושבת על כל בגד ועל כל שמיכה, פעמיים. 

לבסוף היינו מוכנות. אנחנו וצרורותינו. 

נפרדנו מהעולם שהכרנו ונעלמנו לתקופה.

גרם מדרגות, אנשים חמורי סבר ושקט כבד – חיכו לנו בכניסה לבניין. לא 

הבטתי לאחור. לא חשבתי על כך שמעכשיו לא אראה את שמי התכלת 

כמה חודשים. רק ילדה הייתי, בת תשע.

העולם  את  עזבנו  והעמיק.  החושך  הלך  שהתקדמנו  וככל  וירדנו  ירדנו 

וטחוב. חושך  לתוך מרתף פחמים קטן  לעומק האדמה,  ונכנסנו  המואר 

קידם את פנינו. חושך מצרים. 

יום לאפלולית סמיכה היה קשה ומפחיד. נצמדתי לאימא  המעבר מאור 

את  והחנקתי  חזק  בה  תפסתי  ומנשימותיה.  גופה  מחום  כוח  ושאבתי 

השאלות. ברור לי כי אם אימא לא הייתה לצדי – הייתי בורחת.

כמה משפחות שהגיעו,  עוד  היו  ואנוכי  קיתי  חוץ מאמי,  לבד.  היינו  לא 

ובלבד  ואי-הנוחות  הסבל  לכל  נכונים  והיינו  מופתי  שקט  על  שמרנו 

להישאר בחיים, כמה שיותר זמן. 

איני יודעת כמה ימים שהינו במרתף במדויק, אך אני זוכרת כי היו אלה 

ארבעת החודשים הארוכים בחיי. ימים שבהם היום והלילה היו זהים. ימים 

ארוכים ארוכים שבהם לא ידענו מה מזג האוויר ומהו צבע השמים. אולי 

זה נשמע טיפשי – ההתעסקות הזו בצבע העננים. אולם העובדה שאין 

אפשרות לדעת אפילו את צבע השמים מסבירה עד כמה היינו מנותקים 

ולו לכמה שניות, לשאוף  רצון לעלות למעלה,  מהעולם. עד כמה חשנו 

אוויר צח, להציץ החוצה ולחזור למחבוא.

את  שיכניסו  חלונות  באין  דחוס  היה  האוויר  בעצלתיים.  זחלו  הימים 

החמצן מבחוץ. תנאי ההיגיינה היו ירודים ובגלל שהמרתף שימש מחסן 

לפחמים היינו שחורים כמנקי ארובות. כשרצינו לשטוף מעט את עצמנו 

ושם,  הגג  אז טיפסנו בשקט בשקט לעליית  או  חיכינו לאישור המיוחל. 

באין רואים, יכולנו להתיז על עצמנו מים, בכמות מוגבלת. לא הייתה זו 

מקלחת של ממש, כמובן, ומיום ליום נראינו מוזנחים יותר. 

גם כינות הגוף וכינות הראש מצאו אותנו נוחות למגורי קבע וסבלנו מהן 

לבדוק  יכלה  לא  היא  אונים.  חסרת  הייתה  אימא  התגרדתי!  כמה  רבות. 

את ראשי בחושך ששרר במקלט ולהקל עליי. בכל מקרה, ראשה לא היה 

אותה;  הטרידו  אחרים  ודברים  היות  דקות  מכמה  יותר  עליי  לרחם  פנוי 

ִאמּה  אחיותיה,  אחר.  במקום  שנמצא  בנה  במלחמה.  השונות  החזיתות 

ובכלל, המצב בחוץ. 

לפעמים הצליחו לחדור פנימה חדשות מהעולם החיצון. חדשות מהתוהו 

ובוהו שהתחולל למעלה, היכן שמצויים בני אדם הנחשבים תרבותיים רק 

בגלל דתם. חלק מהחדשות עוררו שמחה. “הרוסים מתקדמים”, “גרמניה 

סבלה מפלה קשה בחזית הדרומית.” אבל היו גם חדשות טובות פחות. 

הגרמנים לא הרפו מטרפם, למרות כישלונותיהם. עדיין נשקפה לנו סכנה 

קיומית.
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לא אכלנו הרבה. לא היה לנו כמעט מה לאכול ואת המזון שהגיע אלינו 

לימים  משהו  לנו  שיוותר  כדי  בצמצום  הבית  עקרות  חילקו  בחשאי 

הבאים. כנראה שהייתי רעבה. כנראה שהייתי גם צמאה ועייפה ממשחק 

המחבואים המוזר הזה שאולי נראה כמו הרפתקה בימיו הראשונים, אך 

ככל שעבר הזמן, הוא הפך לבלתי נסבל. 

אני משערת שחשבתי רבות על אבא שנעלם לנו לעולמות אחרים בשעה 

אותי  שהחזיקה  זו  והיא  לי  הייתה  אחת  אור  קרן  זאת  ובכל  כזו,  קשה 

שהייתי  והביטחון  החום  את  לי  העניקה  אימא  שלי.  אימא   – בשפיותי 

שלה,  המכובדת  ההתנהלות  מאי-פעם.  יותר  שעה,  באותה  להם  זקוקה 

האמונה בבורא עולם, החיוכים שקרנו מבעד לאפלולית... 

איני יודעת מה הייתי עושה לּו אימא הייתה נלקחת כנשים רבות אחרות 

למחנה ריכוז והייתי נשארת בלעדיה. האם הייתי מסוגלת לשרוד בתנאים 

אחרים? קשה לי לדעת, אבל אין ספק שכל מציאות חיי הייתה משתנה 

לרעה, ואני יכולה רק להודות לבורא עולם שהשאיר אותי לצד אמי במשך 

כל המלחמה. לא היו הרבה ילדות בגילי שזכו לכך. 

מדי פעם נשמעו מבחוץ קולות המלחמה. השמים רעמו. אש וגופרית ניתכו 

על בודפשט והחריבו אותה. הפצצות היו כבדות וגדולות וכל נפילה שלהן 

הרעידה את כולנו. ידענו שאם תיפול פצצה על הבניין שבו התחבאנו – 

המרתף יקרוס. הוא לא היה עשוי בטון, כפי שנהוג כיום, אלא לבני בנייה, 

כיוון שלא נבנה להגנה מהפצצות, אלא נועד להיות מרתף לפחמי ההסקה. 

האם חששנו שפצצה תיפול על ראשינו? לא אוכל לומר שלא. אבל זכורני 

כי התפללנו לכך שאם נמות, יהיה זה בידי האמריקנים ולא בידי הנאצים. 

לא פחדנו למות. היינו מוכנים לכך נפשית וידענו כי אם נמות – יהיה זה 

מוות על קידוש ה’ בשל יהדותנו. 

לא הייתה בלבנו טינה כלפי שמיא. “מה שהקב”ה עושה – הכל לטובה!” 

אבל היה הבדל גדול בין מוות מפצצה שנורתה שלא מתוך כוונה לפגוע 

בנו – היהודים, לבין מוות בידי גרמני שנהנה להרוג אותנו אחרי שהשפיל 

את קורבנותיו בשטניות. ידענו בדיוק מי הם האויבים הניצבים מולנו ולכן 

ביכרנו מוות שקט ומהיר מפצצות בעלות הברית. 

ובכל זאת, הרצון לחיות פיעם בקרבי ועזר לי לשרוד. 

המלאכים הטובים שסייעו לנו היו לבושים כנאצים, אך טוהר פניהם )שרק 

אנחנו הבחנו בו( הסגיר את מוצאם האמתי, ציידו אותנו בכלים ובמזון, 

והביאו לנו  ימים, תוך סיכון עצמי רב,  יכולתם. הם הגיעו מדי כמה  כפי 

מצרכים יבשים בכמות קטנה. בעיקר שעועית, תפוחי אדמה ולחם שחור. 

לא התלוננתי. ידעתי כי המצב מסובך ושמחתי בכל דבר קטן שקיבלנו.

אכלנו ושיחקנו ואפילו ציירנו לאור נרות קלוש שריצד על הקירות בצללים 

מאיימים. הנרות היו יקרי ערך והשתמשנו בהם בחסכנות, כך שהיו שעות 

ששהינו במקלט הקטן והמצחין שלנו בחושך מוחלט. 

הצפיפות הייתה מורגשת, ולא הייתה אפשרות לפרטיות או לשקט. תמיד 

היה תינוק שבכה או ילדה שהתגעגעה לאביה או אם שקוננה על חוסר 

האונים שלה לתת אוכל משובח לילדתה הקטנה. 
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היינו כשלושים נשים ובנות בחדר אחד קטן. 

בין המתחבאות היו כמה נערות צעירות שניסו לרומם את רוחנו ולעודד 

אותנו בסיפורים ובשירים. שעות על גבי שעות ישבנו כך ושרנו בשקט, 

שירים של תקווה. במיוחד זכור לי שיר אחד ששרנו מאות פעמים. שיר 

ש”החזיק” אותי בחיים. 

להלן תרגום חופשי שלו: 

אנחנו נשב על גב הלוויתן הגדול וניסע לצד השני של העולם. 

מי ייתן לנו לאכול באותו היום הגדול? – אסתר המלכה. 

מי יגיד אתנו תהילים ביום הגדול? – דויד המלך עם הנבל. 

ובכל פעם ששרנו את השיר הזה, הייתי מפליגה על כנפי הדמיון ורואה את 

הלוויתן הגדול הזה ואותנו – נישאים על גבו, מעל גלים גבוהים וכחולים. 

מרכז  בתבל,  היפה  הארץ  אל  ונגיע  כך  שנפליג  הזה  לרגע  חיכיתי  כמה 

העולם, ארץ זבת חלב ודבש – ארץ ישראל. היה ברור לי שזהו הדבר הכי 

מרגש ומיוחד שיכול לקרות לי – הילדה ולנו – העם. ומתי כל זה יקרה? 

התשובה הייתה ידועה לכולנו – כל זה יקרה כשיבוא המשיח! והוא יבוא.

כי  פטפוטים  שמעתי  מסוים  בשלב  חיכינו.  כולנו  לבי.  בכל  לו  חיכיתי 

“המשיח היה צריך לבוא, אבל הוא לא הגיע כי הציונים קלקלו...” משפט 

היה  הוא  אם  יודעת  איני  ולאחריה.  בלפור”  “הצהרת  כשהוכרזה  שאמרו 

אמור להגיע אז. איני יודעת מי עיכב אותו. מה שאני יודעת זה שבכל דור 

יכול להגיע המשיח ושהוא עדיין לא הגיע ואני מקווה שנזכה אנו,  ודור 

בדורנו, לראות באורו. אני עדיין מחכה. מחכה לו.

“ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא...” 

והיה שיר אחר שגם אותו אני זוכרת היטב. שיר שמקורו גרמני, הוא תורגם 

לשפות רבות והפך ל”להיט” בכל אירופה. הוא תורגם להונגרית ומדי פעם 

פיזמנו אותו, הילדים, לעצמנו. בכל פעם כזו גערו בנו המבוגרים: “שקט! 

תפסיקו לשיר את השיר הזה. זהו שיר תקווה של הגרמנים, יימח שמם!”8 

ומה אמר פזמון השיר? 

הכל עובר, הכל נגמר

אחרי דצמבר יגיע מאי

אחרי  כי  כולן,  והצרות  והקור  החושך  גם  עובר.  הכל  מבואר:  בתרגום 

החודש הקר ביותר – יגיע האביב וזו התקווה הגדולה.

ארבעה חודשים ארוכים חלפו.

עדיין שהינו במרתף וידענו במעורפל כי ישנם יהודים שמסתתרים כמונו, 

במרתפי בניינים. אחרים שהו בגטו או בבית הזכוכית וכל השאר נשלחו 

כי  ידענו  מבודדים,  שהיינו  למרות  הוודאי.  מותם  אל  עבודה,  למחנות 

הרוסים מתקדמים לעבר בודפשט וכי המלחמה עומדת להסתיים.

ב- 18 בינואר 1945 הגיע למחבוא מישהו זר.

הוא היה איש גדול ולראשו כובע פרווה גבוה ועליו כוכב אדום. “הגרמנים 

ָקאּפּוט!” רעם קולו, ואנחנו, למרות שלא ידענו רוסית הבנו את משמעות 

דבריו. שלטון הנאציזם נגמר והרוסים כבשו את הונגריה. 

8  הערת המחברת: היהודים התייחסו אל השיר כאל שיר תקווה של הנאצים. למעשה, 
שהיו  גרמנים   – מכך  יתרה  הרייך,  לשלטון  קשר  לו  ואין  עצמו  בפני  להיט  היה  השיר 
מתנגדי הרייך שרו בשקט כך: הכל עובר, הכל נגמר/ גם היטלר והמפלגה שלו יעברו 

מהעולם.
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לניצחון  סמל  הוא  וחסון  גבוה  רוסי  בעיניי,  לרוסים.  חיבה  לי  יש  ומאז, 

הטוב על הרוע, סמל לבשורת היציאה אל האור. אולי זה מצחיק, אבל זה 

טיבו של זיכרון מתוק.

לפרוץ  מכדי  ועייפים  חלשים  היינו  אולם  מאוד,  ששמחנו  חושבת  אני 

משערת  אני  ב”ה.  ששרדנו  על  שמחנו  בעיקר  רמות.  שמחה  בצהלות 

אני  שבחוץ.  העולם  אל  הבטוח  מהמקלט  מהיציאה  חששו  שהמבוגרים 

מתארת לעצמי שהחשש מהלא נודע הפחיד אותם. האם נשארו יהודים 

בחוץ? תהו בינם לבין עצמם.

פרק ג’ - יציאה לחיים

עלינו למעלה. לאט לאט הלך ונגלה אלינו האור. היה זה זוהר חורפי רך 

ומחופה עננים, אך עבורנו היה חזק מדי ומסמא עיניים. למרבה הפלא, 

למרות שכבר רצינו לנשום אוויר צח ולראות שוב מרחבים, פיסת שמיים 

לנו  שחיכה  לעולם  מחדש  להתרגל  קשה  היה  זאת  בכל  ירוקים,  ועצים 

בחוץ. 

בודפשט היפה שינתה פניה. לא היה רחוב שנשאר שלם. הריסות הבתים 

מילאו את השדרות ושכונות שלמות נמחקו. מהבית שלנו לא נותר כמעט 

דבר. הבניין המפואר שבו גרנו נהרס בחציו והיה מסוכן לשהות בו – הוא 

יכול היה להתמוטט בכל רגע על יושביו, ולכן עברנו לגור בבית של סבתא 

)היא התגוררה באותה שעה בבית אחר יחד עם דודותיי שניצלו(. לא רק 

חלקי אבנים ושיש נצברו ברחובות העיר. גם חלקי גופות של אנשים שמתו 

בהפצצות, נערמו בכל פינה. 

מאות  הכניסו  שלו  הגדול  למתחם  הגדול.  הקניות  מרכז  את  זוכרת  אני 

שם  היו  קומות  שלוש  בן  בניין  בגובה  גוויות  הקרבות.  הרוגי  של  גופות 

ואנחנו הבטנו בהם באדישות. לא פחדנו לעבור לידן. לא הזדעזענו מכמות 

ההרוגים. פשוט הבטנו בהם, או נכון יותר – בהינו בהם באדישות והמשכנו 

הלאה. 

משהו ברגישות שלנו קהה במשך חודשי המלחמה הארוכים. אם לא היינו 

מפתחים “עור של פיל” לכל מה שקשור במוות, לא היינו יכולים לשרוד 

במלחמה הקשה הזו. הייתה זו אדישות מצילת חיים.
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אמתי  כאוס  היה  קטנה,  לא  מהומה  שיצרו  וגופות  בתים  משברי  חוץ 

ניצחון, הלומי  רוסים הסתובבו בחוצות העיר. שיכורי  חיילים  ברחובות. 

המלחמה  רשמי  כל  ואת  לידם  שנקלע  מי  בכל  ופגעו  בזזו  הם  מלחמה. 

שחרטו צלקות בנפשם, הטיחו במי שפגשו. 

סיפורים קשים החלו להתפשט בינינו. סיפורים על אלימות ורוע שגבלו 

בברוטאליות. 

השפיות  האם  עצמם.  ובין  בינם  אנשים  תהו  טוב?  יהיה  אי-פעם  האם 

חודשי ההסתתרות הלא  ברחובות. אחרי  לתומנו  לא הסתובבנו  תחזור? 

פשוטים, לא רצינו להסתכן ולהיפגע רק בגלל מפגש עם חייל שיכור. זה 

לא תמיד מנע את ההיתקלות. החיילים נהגו להתפרץ לבתים, לזרוע הרס 

ולפגוע בבני הבית. 

שליחים  שלנו.  הכובשים-מצילים  לאכזריות  אנו  גם  התוודענו  אחד  יום 

אל  פנו  בדחיפות,”  לביתה  לבוא  לך  קוראת  ִריֶבע  פְּ “דודה  אלינו.  הגיעו 

שלי.  סבתא  אוי,  נפטרה.”  רבקה  “סבתא  מהריצה,  והם מתנשפים  אימא 

נבהלתי. מה קרה לה פתאום? סבתא ניצלה במלחמה. היא שהתה ב”בית 

סיום  לאחר  המוות.  ממלאך  לחמוק  הצליחה  לא  זאת  ובכל  הזכוכית” 

המלחמה היא חלתה בדלקת ריאות ונפטרה מזיהום. )באותם ימים טרם 

עדיין לא התחילו להשתמש בפניצילין מציל החיים, בקרב אזרחים(. 

להשתולל.  והחלו  שיכורים  רוסים  נכנסו  שנפטרה,  אחרי  מעט  בלילה, 

גופתה של סבתא ופצעו את אחת מדודותיי בחרב,  זרקו כורסה על  הם 

בראשה, ואחר הסתלקו להם. דודותיי נשמו לרווחה משהסתלקו הבריונים 

הטובים,  השליחים  בזכות  הגיעה,  כשאימא  אחותן.  את  להזעיק  ומיהרו 

רחצו בנותיה של סבתא את אמן ועשו לה טהרה בעצמן. הן לא יכלו לצאת 

ולחפש מישהי שתעשה זאת במקומן. 

לא היה זה נעים או קל – לבנות, לטפל בגופה של אימא שלהן, הן לא יכלו 

לשקוע באבל – אולם כל מציאות אותם הימים הייתה לא פשוטה, ומה 

שהן עשו היה דוגמה לכך. 

ִאמן אל המקלט. הן קברו אותה שם,  גופת  כשסיימו, הורידו הבנות את 

במרתף, לתקופה קצרה ואני משערת כי ביקשו ממנה מחילה על כך שהיא 

נרגעו והממשל החל  תיקבר פעמיים. רק לאחר כחודשיים, כשהעניינים 

להשתלט על רחובות העיר, הועברה גופתה של סבתא אל בית הקברות 

מיל יּוֶדה. היהודי של בודפשט למנוחת עולמים ליד סבא שְׁ

מלבד הרוסים המפחידים, היו אנשים מפחידים נוספים ברחובות. 

והכנסה  פרנסה  ובלא  מלחמות,  של  כדרכן  ובוהו,  תוהו  יצרה  המלחמה 

החלו  חנויות  גג.  קורת  ובלי  למחייתם  כסף  בלי  אנשים  נותרו  קבועה 

נבזזות, ואחריהן נפרצו בתי חרושת. אנשים נואשים ורעבים היו מוכנים 

להסתכן ובלבד שימצאו משהו שיאפשר להם לחיות. 

לארץ  ולהגר  מהונגריה  לצאת  אימא  חשבה  לא  הקשה,  המצב  למרות 

שהגדולה  ילדים,  בשלושה  מטופלת  צעירה,  אלמנה  הייתה  היא  אחרת. 

נכים כפי שיש כיום.  בהם נכה. לפני שבעים שנה לא היו תנאים לגידול 

לא היו כיסאות ממונעים ורכבים מותאמים לנכים והניידות הייתה קשה 

מחדש  לבנות  לנסות  החליטה  ואימא  מהפרק  ירד  ההגירה  רעיון  מאוד. 
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יותר  טוב  שיהיה  קיוותה  היא  מסביב.  הקשיים  למרות  עבורנו,  שגרה 

בעתיד הנראה לעין. 

שעות ישבה אתנו אימא, בסבלנות אין קץ, וסירקה את שערותינו. שוב 

ושוב, סירקה ובדקה, חפפה ושפכה נפט. והריח הזה, אוי, הריח הזה של 

הנפט היה נורא ואיום! לא יכולנו להיפטר ממנו. לכל מקום שהלכנו, ליווה 

אותנו כמו צל. 

אימא  אבל  והציקו.  הכאיבו  הן  האלה.  לבדיקות  לסרב  רציתי  לפעמים 

לא נכנעה לתחנוניי. היא רצתה שנחזור לשגרה טובה, כמה שיותר מהר. 

אחת ממשימות החובה הייתה ניקיון הגוף והראש מהכינים המציקות. רק 

כשראתה שהמכה השלישית מאחורינו – נרגעה. 

חזרנו לחיים.

ניצלו.  לא רק אנחנו חזרנו לחיים. כמאה ועשרים אלף מיהודי בודפשט 

)מתוך כמאתיים אלף(. היה זה נס עצום בגודלו ורק כשיצאנו מהמחבוא 

שלנו התוודענו לסיפורים. 

אומות  וחסיד  כגיבור  לתמיד  בלבי  ייחקק  אז,  עליו  אדם אחד ששמעתי 

העולם. היה זה ראול ולנברג, איש עסקים שבדי, שהציל בתושייתו ובחסות 

הממלכה השבדית כמאה אלף יהודים. שמעתי כי הוא נהג להגיע לתחנת 

הרכבת ולהקריא מתוך רשימות שהחזיק בידיו שמות של “נתיני שבדיה”. 

גם כשהרכבת החלה לנסוע, עמד על גגה והמשיך להכריז שמות. משאזלו 

המסמכים הרשמיים שלו, השתמש בכל נייר שנראה מרשים מספיק, כדי 

לשחרר יהודי נוסף מהמסע אל אושוויץ. 

הוא  המחנות.  אל  מבודפשט  שנערכו  המוות  בצעדות  גם  נראה  ולנברג 

הגיע והתעמת עם שוטרים הונגרים ועם חיילים נאצים. בתחבולות ובקור 

רוח הצליח להוציא אנשים מתוך שורות הצעדה, כשהוא מנצל את מנגנון 

הרשימו  ותארים  חתימות  מלאי  )מסמכים  לטובתו.  הנאצי  הבירוקרטיה 

לבתי מחסה שהקים  היהודים שהציל העביר  ופתחו דלתות(. את  אותם 

בבודפשט והיו תחת הגנה דיפלומטית שבדית.

לצערי, לא יכולתי לפגוש אדם יקר זה ולהודות לו על הצלת אנשים מעמי. 

ה-נ.ק.ו.ד. המשטרה  ע”י  נעצר  הוא  לבודפשט  האדום  הצבא  כניסת  עם 

החשאית הרוסית. לא ברור אם חשדו בו שהוא מרגל אמריקאי או שרצו 

להוציא ממנו מידע על הון יהודי או שמא הייתה סיבה אחרת למעצרו. 

כך או כך, הוא נלקח לרוסיה לבית כלא ומאז נעלמו עקבותיו. יש אומרים 

שהוגלה לסיביר ושם מת ואחרים טוענים שמת בבית הכלא שבו הוחזק. 

ייתכן כי משפחתו יודעת יותר, אולם אין זה משנה. האיש הטוב הזה לא 

יישכח. חסיד אומות העולם הוא היה, אדם אציל נפש וגיבור אמתי. יהי 

זכרו ברוך.

נוסף על כך, שמחנו לגלות מכרים רבים שניצלו למרות שהיו בגטו. אני 

היו  הגטו  יהודי  וכל  שברחו  לפני  הגטו  את  מלכדו  הגרמנים  כי  יודעת 

אמורים להתפוצץ עם כניסת הרוסים לעיר. זה לא קרה.

הגטו זכה להצלה פלאית.

משפחת  בית  אל  והגיע  לבודפשט,  אלינו,  מפולין  ברח  מבעלזא  הרבי 

הקדוש  הרבי  עבור  פינה  המשפחה  אבי  רענן(.  משפחת  )לימים,  ריינער 
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המשפחה,  בני  כל  במלואה.  שהתקיימה  לברכה  בתמורה  וזכה  ביתו  את 

הורים ותשעת ילדיהם, ניצלו במלחמה ונשארו יראי שמיים. לימים, אחת 

מבנותיהם התגוררה בסמוך אליי, בבית חלקיה. 

שמעתי כי לאחר תקופה נדד הרבי בין ארבע דירות בעיר. כולן היו בתוך 

מלאות  תפילות  וערך  קצרה  תקופה  שהה  מהן  אחת  ובכל  הגטו  שטח 

ובהיותו  רב’ה צדיק  הוא  – הלא  כוונות. איש לא שאל לפשר התנהגותו 

אדם כזה הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים. 

עם שוך הקרבות, כשהרוסים השתלטו על העיר הם פנו לעבר הגטו. הם 

ידיעה על קיומן. ארבע פצצות רבות עצמה שהיה  חיפשו פצצות מתוך 

מצורף אליהן פתיל השהייה, חיכו להם. ארבעתן היו בארבע הדירות שבהן 

שהה הרבי מבעלזא. 

*

אחרי שנודע לנו כל מה שקרה בעיר בהיעדרנו ואחרי השמחה עם כל אדם 

נוסף שגילינו, ניסינו לחזור לשגרה.

 – בו שלוש קומות, חזר לפעול, באותו המקום  בית הספר היהודי שהיו 

בחצר בית הכנסת שלנו. הכיתה שלי הייתה מלאה בבנות. כל כך הרבה 

בנות הצליחו להינצל. ברוך ה’! זה לא היה מובן מאליו וזה יכול היה לקרות 

רק בבודפשט, שאתה הגרמנים התמהמהו. 

גם  היו  אולם  משמחים.  היו  והם  לאוזן,  מפה  התגלגלו  ניסים  סיפורי 

בעולם,  לבד  שנשארו  אחרות  מחיינו,  שנעלמו  ילדות  עצובים.  סיפורים 

בלא אב ואם, ופליטים רבים שחזרו מהמחנות ומ”פלוגות העבודה” וגילו 

שנשארו בלי משפחה. 

וכך  חדשה,  מציאות  עם  מהר  משלימים  מטבעם  וילדים  ילדה  הייתי 

ביחד.  שהגיעו  הרע  ועם  הטוב  עם   – חיי  מציאות  עם  אני  גם  השלמתי 

חזרתי ללמוד ולהשתובב בהפסקות. חייתי, כמו שרק ילדים יכולים לחיות.

משיכתי  ואת  הלימוד  מקצועות  מרוב  סלידתי  את  שינתה  לא  המלחמה 

ללימודי התנ”ך ולשיעורי היהדות. מורה מיוחד במינו היה לנו לשיעורי 

עמוק  שנחרט  משפט  שלו,  משפט  אשכח  לא  לוינגר.  המורה   – יהדות 

אם  ואמתי.  טוב  כתוב  הכל  בתורה  שאלות.  אין   – יקרות  “בנות  בתוכי: 

אנחנו לא מבינים, זה אצלנו, כי אנחנו לא מושלמים. לכן צריך לקיים הכול, 

גם בלי להבין!” 

“בתיה”  )כמו  יעקב,  בית  היינו במסגרת תנועת הנוער של  אחר הצהרים 

צמודות,  דירות שכורות  – ששכן בשתי  ל”מועדון”  ללכת  נהגנו  בימינו(. 

אלופה!  הייתי  הזה.  המשחק  את  אהבתי  כמה  שולחן.  בטניס  ולשחק 

ְרֶחי”. אמרנו פרקי אבות והיו לנו פעילויות מגוונות.  בשבתות הלכנו ל”פִּ

נדמה היה כי הכל מתנהל כרגיל, אולם מתחת לפני השטח רחשו רוחות 

הקומוניזם ואט אט השתלט השלטון הקומוניסטי על חיינו. 

למעשה, עברנו לשלטון רוסי מיד לאחר המלחמה. ארה”ב ורוסיה חילקו 

שמצאו  ממתק  חולקים  שילדים  כמו  ממש  ביניהן,  שכבשו  הארצות  את 

ברחוב. כך קרה שהשטח שלנו עבר לרוסיה, היות והיא שחררה אותנו. עד 

כיתה ז’ למדתי בבית הספר שלנו ובשפה ההונגרית. אולם כשהגיעה זמני 

לעלות לכיתה ח’ השתנו הכללים. לרעה.

בית הספר היהודי נסגר ונאלצנו להירשם לבית הספר הכללי-רוסי, ללמוד 

משיעורים  שעמום!(  )איזה  במתמטיקה.  חוקים  היום  כל  ולשנן  ברוסית 
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אלה העדפתי לברוח, כי לא אהבתי את עולם המספרים. אך דווקא באותה 

העת שבה נזקקתי לקצת חופשה מלימודים, לא היה יום חופשי.

ביום חופשי  צורך  אין  אין דתות,  ואם  כולן  ביטל את הדתות  הקומוניזם 

לבית  בשבוע  ימים  שבעה  לבוא  אותנו  שהכריחו  יצא  וכך  דת,  לצורכי 

הספר. לא היה שביב אור בקצה הדרך. רק לימודים ולימודים. זה לא היה 

בשבילי! 

היום  את  לקחת  בעליל.  חוקיים  בלתי  היו  בשבת  הלימודים   – מבחינתי 

הכי קדוש בשבוע ולחלל אותו? לא אני. וכך, על דעת עצמי, וברשות אמי, 

נהגתי ללכת בשבתות לבית הכנסת ולא פחדתי כלל. 

שאלה  שלך?”  הילדה  היכן  “גברת,  שוטרת.  לביתנו  הגיעה  אחת  פעם 

השוטרת את אימא בפנים קפואות. “את יודעת שהיא אמורה להיות בבית 

הספר עכשיו.” רטנה בכעס. 

“אוי,” נאנחה אימא בתיאטרליות, “היא לא בבית הספר? מה אעשה אתה? 

היא ילדה רעה והיא בורחת לי. היא לא אוהבת ללמוד...” 

ההצגה הייתה מושלמת. השוטרת האמינה לאימא והלכה, כשהיא מותירה 

את אמי “הלומת צער”. 

כמובן שהמשכתי להתחמק מלימודים בשבת. לא פחדתי מהעונש שאקבל 

אם אתפס. גם אימא לא חששה. היה לכך הסבר פשוט: מי שפוגש באריה, 

לא פוחד מכלב. אחרי הנאצים – הקומוניסטים לא יכלו להפחיד אותנו. 

מה יעשו לנו? ישלחו אותנו לסיביר? יעלימו אותנו? נו, במה הם שונים 

משאר הגויים?   

*

היקרים  תכשיטיה  את  אימא  תפרה  הרדיפות,  כשהחלו   ,1944 בשנת 

ואתם התכשיטים  נשארו ברשותה  כך שיהיו מוצנעים. הבגדים  לבגדיה, 

אחר  תכשיט  למכור  אימא  החלה  המלחמה,  תום  עם  מיד  כך,  היקרים. 

תכשיט כדי לקנות את צורכי הבית. היא העדיפה לא להזדקק לאחרים. 

ופעם משרשרת.  נפרדה מטבעת  פעם  אוצרותיה.  ונעלמו  הלכו  אט  אט 

בכל פרידה שכזו, נפרדה בלבה גם מהסיפור שמאחורי התכשיט, מאותם 

הלך  וקטנים של שמחות משפחתיות. מלאי התכשיטים  רגעים מתוקים 

והידלדל ואימא, מעשית כתמיד, ידעה שלא תוכל להמשיך להתפרנס כך, 

לאורך זמן.  

לבסוף, מצאה עבודה בתפקיד של “משגיחת כשרות”. העבודה שלה הייתה 

בשטח המטבח שהוקם בחצר בית הכנסת בסמוך לבניין בית הספר שלנו. 

עמדה  טובה  מטרה  הכנסת?  בית  בחצר  יהודי  מטבח  הוקם  מה  לשם 

מאחורי המטבח הפעיל הזה, שנקרא: “ביקור חולים”. פצועים רבים מילאו 

את בתי החולים בעיר. חלקם היו יהודים שומרי מצוות שנזקקו לאוכל חם 

ומבריא, וחשוב מכך – כשר. בית החולים היה גויי והאוכל שבו היה ָטרף 

מוחלט. לשם כך נכנס המטבח החדש לפעולה.

ודאגה  העופות  את  הכשירה  ואימא  המבשלת  הייתה  רוזנבאום  גברת 

לצד ההלכתי של הבישולים. האוכל הטעים נארז בקפדנות ונשלח בידי 

גם  המטבח.  ממטעמי  נהנו  החולים  רק  לא  החולים.  אל  טובים  שליחים 

פליטים שהגיעו מהמחנות יכלו להיעזר במטבח המאולתר עד שיסתדרו 

בכוחות עצמם. לאימא התירו לקחת אתה קצת אוכל הביתה, אולם היא 
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והעדיפה לא  קיבלה משכורת חודשית מקופת הקהילה האורתודוקסית 

לקחת אוכל שמיועד לנזקקים. 

באותה תקופה עבדה אימא קשה ואני עזרתי כפי יכולתי. בזכות סבלנותה 

ובזכות רצוני העז ללמוד כבר בילדותי – ידעתי להכשיר עופות ויכולתי 

לעזור לה בכך בבית. בימי שישי לשתי את הבצק לחלות וקלעתי חלות 

נאות. את החלות לקחתי למאפייה ושילמתי כסף לאופה. האופה הדביק 

מספר על התבנית ולאחר כמה שעות קיבלנו את החלות הביתה. 

האופה  אל  הטשולנט  את  לקחתי  שבת  לפני  דאגתי.  שלנו  לחמין  גם 

הטשולנט.  את  לקחת  כדי  למאפייה  הלכתי  לא  בשבת  מספר.  וקיבלתי 

זאטוטי הגויים היו לוקחים את סירי הטשולנט המהבילים ומביאים אותם 

אל בתי היהודים. 

נוקשים  היו  והם  הצחורה  למפה  מתחת  יום,  מבעוד  כסף,  להניח  דאגנו 

להם.  שחיכה  הכסף  את  ולוקחים  המהביל  הסיר  את  מכניסים  בדלת, 

משהלכו, התיישבנו אל השולחן הערוך ונהנינו מניחוחות מאכלי השבת.

ובתוך השגרה, השלימו הקומוניסטים את כיבוש הונגריה.

וחיפשו  דתם  את  שזנחו  יהודים   – מהפכה  בכל  וכמו  מקום  בכל  כמו 

ואידיאליסטים.  נלהבים  לקומוניסטים  הפכו  לחייהם,  חדשה  משמעות 

הדרך אל צמרת השלטון המקומי נסללה בפניהם בקלות, בזכות כישוריהם 

והתלהבותם. 

איני יכולה לומר שגם אנחנו התלהבנו מהמהפכה, אולם מה יכולנו לעשות? 

הקומוניסטים, בניגוד למה שהוצהר במצע המפלגה שלהם, לא היו טובים. 

אמנם, הקומוניזם הטיף לשוויון בין כולם, מתוך פשטות ועבודה קשה, אך 

בפועל, הלאימו הקומוניסטים את רכושם הפרטי של התושבים, לטובת 

החברתי  הצדק  אל  בדרך  רבות,  גופות  על  דרכו  הם  ובכיריה.  המפלגה 

וניפצו הרבה עקרונות של שוויון אמתי שנפנפו בהם. 

לא יכולנו להתנגד למשטר. מי שהתנגד ו”פתח את הפה” הוגלה לסיביר 

או נעלם לנצח. לכן שיתפנו פעולה, לפחות למראית עין. אימא הצטיידה 

לימים  בהתאם  אותו  קישטו  ובולים  וחותמות  אדום  הסתדרות  בפנקס 

שעבדה. באחד במאי9 צעדה היא כמו כולם ברחובה של עיר ודגל אדום 

בידה – דגל הפועלים. 

בבית פנימה היא גיחכה על המצעד המטופש ועל הקומוניזם בכלל, אולם 

בחוץ הייתה קומוניסטית טובה. 

לא היה קל לחיות במשטר הקומוניסטי. כל המפעלים הוחרמו והולאמו 

והפרנסה הייתה בדוחק רב, אם בכלל, ובכל זאת אחרי המלחמה הנוראה 

ואחרי הגרמנים, הקומוניסטים היו “זהב”. כולנו רצינו רק לחיות. לא היינו 

מפונקים. לחם ומים, עבודה קבועה ולימודים – הספיקו לנו והפכו אותנו 

למרוצים. 

*

ב- 15 במאי 1948, ה’ באייר תש”ח, הייתי כבת 13. הימים היו ימי ספירת 

העומר. הקפדנו על כללי האבלות, כמו בכל שנה ופתאום – שמחה. מדינת 

ארגוני  בין  סולידריות  מציין  הוא  חג.  למעין  זה הפך  יום  הבינלאומי.  יום הפועלים    9
העובדים. הפועלים שואפים להיטיב את תנאי עבודתם.
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ישראל יצאה לדרך! לא אוכל לתאר במילים את ההתרגשות שחשתי. סוף 

ארץ  לנו  יש  סוף  סוף  בגלוי.  אליה  לברוח  יש ארץ שאפשר  לנו  גם  סוף 

שנוכל לחיות בה בזהות יהודית, בלי להתבייש ובלי לפחד. תחושה עילאית 

של תודה לבורא עולם על המתנה הזו, מילאה אותי שמחה. יום כזה ראוי 

לחגוג, אפילו שאנו בימי ספירת העומר ובימי האבלות בגינם של תלמידי 

ר’ עקיבא. זה יום שמח כמו ל”ג בעומר, יום חג שחל באמצע ימי הספירה. 

לעיתונאית  הפכתי  הסופרים.  בעט  ידי  לשלוח  נהגתי  תקופה  באותה 

שירד  )מה  שלי  העתיד  מקצוע  את  בעיתונאות  ראיתי  ואפילו  צעירה 

מהפרק כשהבנתי שאצטרך להכשיר את עצמי למקצוע זה באוניברסיטה. 

היו מחוץ  גויית  באוניברסיטה  לימודים  הרעיון.  את  גנזתי  זאת  בעקבות 

לתחום, אצלי(. לכן, מיד לאחר שקיבלנו את הבשורה הטובה, התיישבתי 

ְרֶחי”.  לכתוב לעיתון הפנימי שלנו – “פִּ

רוח  את  אולם  שהתפרסם,  מאמר  באותו  כתבתי  בדיוק  מה  זוכרת  איני 

הדברים אני זוכרת היטב – הודיה לקב”ה על כך שיש לנו מדינה משלנו. 

על כך שלא יוכלו שוב לומר לנו: יהודים, לכו מכאן לארץ אחרת! - כי זו 

הארץ שלנו.   

דבר אחד העיב על השמחה. 

מפא”י,  שלטון  התורה.  יסודות  על  הושתתה  לא  היהודית  המדינה 

בראשותו של דוד בן גוריון, ניסה לעשות הכול כדי שהיהודים הגלותיים 

יהפכו למוצג מוזיאוני. שנאת הדת הייתה דבר שבשגרה, מה שגרם לכך 

שכשנערכה פגישה בין ה”חזון איש” לבן גוריון, הוריד הצדיק את משקפיו 

הוא  זאת,  ובכל  רשע.  בפניו של  להביט  רצה  לא  הוא  פניו הצדה.  והסב 

וניסה לגשר על הפערים. )על פי עדותו של ראש העיר דאז,  נפגש אתו 

הרב גרשטנקורן. באותה פגישה הוא הכניס כוס תה לחדר וראה זאת במו 

עיניו(. 

מדינה  רציתי  הרצל.  של  בספרו  כשקרא  ז”ל  אבי  של  דבריו  את  זכרתי 

שימשו  וחושך  אור  שונה.  הייתה  והמציאות  הכללים,  כל  פי  על  יהודית 

ומאמין  דתי  יהודי  רוב  יהיה  דבר  של  שבסופו  קיוויתי  אבל  בערבוביה. 

במדינה המתהווה.

זכורני ששאלו פעם את ה”חזון איש” האם כדאי לעזוב את המדינה בגלל 

ההנהגה החילונית שלה והעובדה שעסקניה מציקים לכל מה שריח דת 

נודף ממנו. תשובתו הייתה מעניינת: “בעוד ארבעים שנה לא תהיה בני 

ברק אחת, אלא כמה “בני ברק” ובעוד שבעים שנה יהיה רוב חרדי בארץ.” 

והיום כשחוץ מבני ברק יש ערים חרדיות כמו ביתר, אלעד וקריית ספר 

וריכוזים חרדיים גדולים באשדוד, בירושלים וכו’ אפשר לראות שה”חזון 

איש” ראה למרחוק, וסופה של הארץ הזו להתנהל כארץ יהודית לכל דבר. 

*

הזמן המשיך לצעוד בקצב קבוע, כשהמאורעות השונים אינם משפיעים 

בבית  האחרונה  שנתי  נוספת,  לימודים  שנת  לסיומה  הגיעה  וכך  עליו, 

הספר היסודי. 

תיכון   – השנייה  הניאולוגי.  התיכון   – האחת  בפניי.  היו  אפשרויות  שתי 

רוסי-כללי. אפשרות התיכון הרוסי לא עלתה כלל על הפרק ואת האפשרות 
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של תיכון ניאולוגי, שקלה אימא ברצינות. יום אחד היא שאלה אותי על 

כך. “לתיכון הניאולוגי?” תמהתי. “בשום פנים ואופן! אני אתקלקל שם!” 

עניתי נחרצות. חששתי מלימודים במוסד שהוא יהודי, אבל פושר ומסלף 

חלק נכבד מהתורה. 

אפשרות שלישית, מסוכנת ומושכת התבררה כמוצלחת עבורי. 

היה זה תיכון בית יעקב שנוסד במחתרת. בתיכון הזה ששכן בדירה פשוטה 

להונגרית,  אוהבת  ביד  שתורגמו  קודש  מקצועות  רק  למדנו  בבודפשט, 

במשך שש-שבע שעות ביום. המורות הגיעו ללמד במסירות נפש וניצוץ 

לסיביר  והגליה  בתכלית  אסורים  היו  דת  לימודי  בעיניהן.  שליחות  של 

הייתה איום ממשי, ובכל זאת, הן בחרו ללמד בנות יהודיות ולא התחשבו 

בסכנה שבדבר.

ואנו,  מעולם,  נישאה  לא  היא  המורות.  אחת  הייתה  ז”ל,  הוזן  מרגיט 

תלמידותיה, היינו בנותיה. מורה נוספת הייתה פנינה שיק )פנצי(. פנינה 

הייתה בחורה מוצלחת שלימדה אותנו דינים. בשנת 1952, כשאנשים רבים 

יצאו מגבולות הונגריה, גם פנצי, מורתי האהובה, יצאה ועלתה ארצה. 

מורה נוספת לימדה אותנו עברית. כשעליתי ארצה העברית בפי הייתה 

מצוינת בזכות לימודי העברית בהונגריה!

לצערי, לימודיי הופסקו בגיל שש עשרה, כשבית הספר המחתרתי שלנו 

דילול  אלא  לסגירתו,  גרמו  תקציב  היעדר  או  בשלטון  בעיות  לא  נסגר. 

אתו  מורותינו  את  לקח  ארצה  העלייה  גל  המורות.  סגל  בקרב  השורות 

לארץ הקודש, ואנו נותרנו בלי מורות.

ובלא  רשמית  תעודה  בלא  החופשי  לעולם  הלימודים  ממסגרת  יצאתי 

שהקב”ה  אלא  לעצמי,  תהיתי  אעבוד?  במה  לעשות?  אוכל  מה  מקצוע. 

סידר לי עבודה שהתאימה לי כמו כפפה ליד – גננת לילדים קטנים. 

באותם ימי קומוניזם חשוכים אסור היה להקים גן ליהודים בלבד. אם אין 

דתות בתפיסת העולם הקומוניסטית, מה מקום יש ליהדות?

ובכל זאת, פתח קטן של תקווה, הותירו לנו השלטונות. הם הרשו ללמד 

העירוני.  בגן  הלימודים  לאחר  ביום,  שעתיים  במשך  הא”ב  אותיות  את 

התנאי שלהם היה: לימוד בלי משחקים. 

לשחק  עלינו  אסרו  ומדוע  ללימוד  משחקים  של  הקשר  מה  מבינה  איני 

רעיונות  הוליד  הזה  האיסור  שדווקא  מתברר  המתוקים.  הקטנטנים  עם 

כישורים  באי-אלו  שניחנתי  לגלות  לי  גרם  לאלתר  והצורך  מיוחדים, 

מיוחדים, מתנת שמים. 

לעתים הרגשתי כאילו הקב”ה ירד אל גני והכניס בראשי רעיונות יצירתיים, 

לנו שעתיים  היו  כך  יד.  איך להכין משחקים מחפצים פשוטים שבהישג 

מלאות משחק והנאה בלי שהשלטון יכול היה לסגור את הגן. כשהגיעה 

ביקורת, לא מצאו הפקחים דבר. 

נייר ושיחקנו בהם, שרנו והתפללנו וכמובן למדנו,  הכנו כל מיני קיפולי 

אולם גולת הכותרת של אותם ימים היה תיאטרון הבובות שהקמתי. לא 

היו  הבובות  כל  מכירים.  שאתם  אלו  כמו  רגיל,  בובות  תיאטרון  זה  היה 

עשויות מגרביים. תפרתי להן עיניים ופה ושערות מכל מיני גרוטאות – 

כפתורים ישנים, שאריות בדים וכו’ והתיאטרון יצא לדרך.



6263 פרק ג’ - יציאה לחייםמאמינה - בשמחה!

אהבתי לשבת מול הילדים ולשנות זהויות. 

הם היו יושבים בעיניים עגולות ותמימות ובפיות פעורים ובולעים בצמא 

את סיפוריי. סיפרתי להם בהמחשה סיפורי צדיקים וסיפורי חגים, אגדות 

יהודיות וסיפורים מהתנ”ך. הם הקשיבו והטמיעו ולמדו בדרך אגב הלכות 

ומנהגים, סיפורים ואמונה תמימה.

לא למדתי מעולם בסמינר לגננות. לא למדתי תיאטרון או תפירה יצירתית 

הרך,  בגיל  לילדים  מיוחד  חוש   – לי  נתן  כישרונות שהקב”ה  אלה  היו   –

דרמטיות ודמיון מפותח... אהבתי את תלמידיי, כאילו היו ילדיי, ושמחתי 

כמו הצגת   – בפני ההורים  רציניות  ולהעלות הצגות  לשיר אתם, לרקוד 

סיפור המגילה, לכבוד חג הפורים. 

במשך ארבע שנים, עד גיל עשרים, הייתי גננת. הייתה עמי גננת נוספת, 

לאה, נערה צעירה, ניצולת שואה. לימים, עלתה לאה לארץ והקימה בית 

מבורך בבני ברק. הקשר בינינו נשמר עד היום.

בזמן הפעילות בגן חילקו את הילדים לקבוצות; בנים ובנות. בזמן שהבנים 

למדו תורה ופרשת שבוע כמו בחיידרים- ציטוט והסבר במנגינה, למדו 

הרב’ה  הכתובים.  מתוך  והסבר  שינון  בלי  עצמם,  הסיפורים  את  הבנות 

קליין.  דוד  )ֶינּו(  יעקב  ר’  היה  לבנים,  והתנ”ך  הא”ב  לימוד  על  הממונה 

אביהם של מירי ומשה, תלמידיי הקטנים. הוא נטל על עצמו את המשימה 

בחומש  קריאה   – החיידרים  בשיטת  הילדים  את  לימד  הוא  הקדושה. 

ותרגום לאידיש במנגינה.

וכך מספרת בתו ותלמידתי, מירי קליין, על אותה תקופה:

ברחוב  אהובים”,  “רעים  הכנסת  בבית  הילדים  של  המלמד  היה  אבא 

נפלייטש NEFELEJTS 16( 16( בבודפשט. בית הכנסת היה בתוך בניין 

מגורים. שתיים או שלוש דירות בקומה השנייה חוברו יחד ושימשו בית 

כנסת. היה בו אולם מרכזי ומשני צדדיו עזרת נשים שבה השתמשו לכיתה 

ללמודי הבנות ונערכה בה בקביעות סעודה שלישית ושמחות קטנות.

אבא הועסק בבית הכנסת במסגרת הקהילה היהודית האורתודוקסית של 

בודפשט. הוא היה בעל קורא, שליח ציבור, מלמד ושמש בית הכנסת. 

כדי לפרנס את המשפחה באותם ימים קשים שלאחר המלחמה ובתקופת 

ה”צנע” והדלות במשטר הקומוניסטי, הוא עבד בעבודות שונות משעות 

הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה המאוחרות. הוא חילק יין כשר לבני 

הקהילה, חלב  מחליבה יהודית עבור בני הקהילה, ובערבים לפעמים, היה 

גם מלמד ילדים בבתיהם.

לא אשכח איך אחי ואני אהבנו להצטרף אליו לנסיעה לפרבר של בודפשט, 

אבא  על  להסתכל  נהנינו  מאוד  הקהילה”.  של  “הפרה  לנו  חיכתה  שם 

בחליבה, ואחר כך סייענו לו לחלק את החלב לבתי היהודים.

ולאחר  לחיים,  שבה  בשואה,  ששרדה  בבודפשט  היהודית  הקהילה 

הטראומה הקשה ואובדן בני המשפחה הוקמו משפחות חדשות ונולד דור 

לפחות  יהודית,  מסגרת  להם  למצוא  צורך  שהיה  רבים  ילדים  של  חדש 

לכמה שעות ביום.
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לאחר  הצהריים  אחר  לשעות  הכנסת  בית  במתחם  שנפתחה  המסגרת 

שעות הלימוד הפורמאליות בבית הספר הכללי, סיפקה לנו חוויות לימוד 

וחברה יוצאים מן הכלל.

לא אשכח את אותם ימים.

הייתה  בהונגרית,  שנקראה  כפי   ,)HERTA( הרטה או  )שטיינר(,  מרים 

אישיות מופלאה, כולנו היינו מוקסמים ממנה, ומרותקים לסיפוריה. היא 

לימדה אותנו לקרוא ולכתוב בעברית  וכן דקדוק וחיבור.

מעבר לכך, כל נושא שדיברה עליו – מפרשת השבוע וסיפורי התנ”ך ועד 

מדרשי חז”ל, התעורר לחיים בפיה, בזכות הדרמטיות והחיּות שליוו את 

תנועותיה. עד היום אני זוכרת את אותם סיפורים ומדרשים.

חווייתיות  שהיו  חג,  כל  לקראת  והמסיבות  ההצגות   – הכותרת  וגולת 

ביותר, ואני זוכרת אותן כאילו היה זה רק אתמול.

במיוחד זכורה לי החוויה המיוחדת של הקייטנה שארגנו לנו בקיץ 1956 

)חודשיים לפני המרד ההונגרי10 שאחריו נפתחו הגבולות, ורובנו הצלחנו 

לצאת מהונגריה ולהגיע לישראל(.

ובצמוד  לירק  בינות  שם,  לדנובה.  מעבר  בודה,  בהרי  הייתה  הקייטנה 

עד  בזיכרוני  שנחרטו  חוויות  חווינו  ביופיים,  ומרשימים  גבוהים  להרים 

היום. הקהילה שכרה עבורנו וילה רחבת ידיים שהספיקה לכולנו. בכל יום 

יצאנו לטיולים בהרים, בלוויית שתי הגננות, הרטה )מרים( ויוטקה )לאה(, 

10  סיפור המרד ההונגרי מבואר בהמשך.

ההרים, שיחקנו  ברכבת  הילדים”,  ב”רכבת  נסענו  הוא.  אף  ואבי הצטרף 

הקיץ  יהיה  שזה  ידענו  לא  עת  באותה  הפתוחים.  במרחבים  והתרוצצנו 

האחרון שלנו בהונגריה.

לא  ילדים  שהיינו  כיוון  בהונגריה.  הקומוניסטי  המשטר  בתקופת  גדלנו 

הרגשנו באווירה קשה, למרות שהיו מדי פעם הערות אנטישמיות, ואחיי 

)ילדי  ה”שקוצים”  עם  שהתקוטטו  לאחר  חבולים  פעם  חזרו  הגדולים 

בין  עליו  שנאמר  מה  על  ולא  המשטר  על  לדבר  שאסור  ידענו  הגויים(. 

כתלי הבית, אבל תמיד חששנו מהמשטרה החשאית. היא חיפשה אנשים 

שאינם נאמנים למשטר.

שונות  רשימות  בידיו  היו  אותו.  ולקחו  שוטרים  הגיעו  אבי,  נעצר  פעם 

הזמן ששהה במעצר  בו שהוא מרגל.  והשלטונות חשדו  שרשם לעצמו, 

כל  חזרנו לשגרה, אבל  ואנו  זמן מה, שב אבא הביתה,  נורא. לאחר  היה 

שנה  וכל  לעלייה,  בקשות  הגשנו  שנה  כל  לישראל.  לעלות  ייחלנו  הזמן 

נדחינו, ורק הודות למרד  הצלחנו לעלות לארץ.

אני זוכרת את תחושת האושר של הרגע שבו נודע לי שקיבלנו את האישור 

לעלות לישראל, את חווית הדרך שעברנו ברכבת ובאנייה בדרכנו לארץ 

וכן את מראה חיפה המוארת שהתגלה מול עינינו.

הזמן  וכל  לפנינו,  מהונגריה  לברוח  הצליחה  הגננת  שמרים  ידעתי 

התעניינתי, מה עלה בגורלה. לימים, נודע לי שהתחתנה והיא גרה במושב 

בית חלקיה.

*
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כך סיפרה מירי קליין, תלמידתי על התקופה המדוברת בשפתה היא. עליי 

לציין כי פגשתיה לא מזמן. היא הגיעה לביקור מרגש בביתי ובמשך כמה 

שעות העלנו זיכרונות ונברנו במסמכים ובתמונות מאותם ימים. 

את אחיה – משה-יהושע, אני פוגשת לפעמים היות והוא מתגורר בסמוך 

אליי, ביישוב יד בנימין. לראות את הילד הקטן שלימדתי – גדול, מצליח, 

נשוי באושר וכבר סבא בעצמו... זו תחושה מיוחדת. 

גם עם תלמיד אחר שלי, חיימקה שוורץ, יצא לי להיפגש. הוא מחותן של 

שתי משפחות מבית חלקיה. 

אני זוכרת כיצד באחד הימים כשלמד אצלי בגן הוא בכה. אמו לא הגיעה 

לקחתו וגשם שוטף מילא את רחובות בודפשט בטיפות כבדות. לקחתי 

אותו בידיי וצעדתי בשלוליות עד שהגענו לביתו. אלה היו ימים! ולראות 

אותו אחר כך, תלמיד חכם, אב לילדים שהגיעו לפרקם... 

באותן שנים שבהן שימשתי גננת, השתנה הרכב הקהילה האורתודוקסית. 

השתנה בצורה שהשפיעה על חיינו. 

כל הבחורים, מתוך הקהילה החרדית בבודפשט, ברחו מהונגריה. ברגע 

 ,1950 בשנת  נסגרו  שהגבולות  עד   ,1948 בשנת  ישראל,  מדינת  שקמה 

וחוו סכנות שונות –  – הם עברו את הדנובה  יצאו הבחורים להרפתקה 

אולם יכלו להן. 

נשארנו בלי בחורים צעירים חרדים בבודפשט.

כיוון  שכזה  למסע  לצאת  יכלו  שלא  בנות  היינו,  חרדיות  בנות  כשישים 

שהיו נערות צעירות. הזמן חלף, התבגרנו והשדכנים הביטו בנו ועיניהם 

כלות, אילו רק היו נשארים חלק מהבחורים בעיר היו מנסים לשדך זוגות 

חדשים... כיוון שזוגות חדשים לא היו.... יצא שהשקעתי את כל כולי בילדי 

הגן שלי, כשלבי ומוחי פנויים ואיני רואה מוצא מחיי הרווקות.  

חשבתי   .21 בת  הייתי  גננת  בתפקיד  עבודתי  שנות  ארבע  של  בסיומן 

שמסלול חיי נהיר לי ולא ידעתי שהוא עומד להשתנות.

*

ב- 23 באוקטובר 1956 החל מרד הונגרי בקומוניזם. 

בעייפות  בחשמלית  התיישבתי  מהעבודה.  חוזרת  עצמי  את  זוכרת  אני 

נסערים  בחורים  כמה  ונוחה. התבדיתי.  קצרה  תהיה  וקיוויתי שהנסיעה 

התקדמו לעבר החשמלית. הם צעקו, עצרו אותה ונכנסו פנימה.

“כולם לרדת בבקשה!” הכריזו בקשיחות.

לעשות.  ברצונם  מה  ותהיתי  האנשים  כל  עם  יחד  מהחשמלית,  ירדתי 

על  אותה  הפכו  משותפים  ובכוחות  החשמלית  אל  ניגשו  הם  להפתעתי 

צדה. נרעדתי. היו אלה צעירים ממורמרים שמחו נגד הקומוניזם – מקור 

הרעה, הסיבה להתרוששות העם ולכל הצרות שבעולם – להבנתם.

איך אגיע הביתה? אימא תדאג לי! חשבתי בלבי כשהתחלתי לצעוד ברגל. 

לא יכולתי להודיע לאימא שאאחר וקיוויתי שנשמתה לא תפרח מבהלה. 

הרחובות היו מלאים במפגינים, שוטרים ואנשי צבא. בלגן אמתי. באחת 

ויפה של סטאלין – “שמש העמים”.11 המורדים  הכיכרות היה פסל קטן 

11  כינויו של סטאלין בפי “חסידיו”.
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הכעוסים ניתצו את הפסל בכלי ברזל שונים ומשונים ולא נרגעו עד שצורתו 

של הפסל נהרסה כליל. הם לקחו פיסות ממנו ומכרו לאנשים. הייתה זו 

מכירה סמלית של הקומוניזם המתפורר – זכר לחורבן. מכירה של תקווה 

בצורת שבר מפסלו של האיש הנורא הזה שסימל רודנות מאמללת. 

המרד ההונגרי נמשך כחודשיים. 

בתחילה שמחנו בו, מתוך ציפייה שהשלטון הרוסי-קומוניסטי יתמוטט. 

כי  הבנו  במורדים,  לטבוח  והחלו  טנקים  עם  נכנסו  כשהרוסים  בהמשך, 

המרד עומד בפני כישלון ומי יודע אלו ימים עוד נכונו לנו. באותה העת 

התרופפה השמירה בגבולות וכל נציגי החוק היו עסוקים במרד ובניסיון 

שרוצה  מי  עבור  כזה  מזמן  טוב  יותר  ומה  מוות.  מעונש  עצמם  להציל 

לברוח? 

יד ה’ בדבר, החלטנו, והתארגנו לבריחה. 

התארגנו – אני וחברותיי. אימא לא חשבה להצטרף אלינו. היא לא יכלה 

ובנדיבות שאפיינו אותה היא  לצאת לדרך חתחתים עם קיתי. באצילות 

ר’  הצדיק  של  תמונה  תמונה.   – נוסף  ומשהו  הדרך  ברכת  את  לי  נתנה 

יהודה אסאד שהיה בשעתו דיין בעיירה של סבתא רבא שלי מצד אמי. 

סבתא זו נספתה באושוויץ בגיל 98. היא הספיקה לשלוח לנו גלויה ורודה 

יודעת  איני  עצמה.”  על  חוזרת  “האינקוויזיציה  כי:  בגרמנית  כתבה  ובה 

הבנו  אולם  אלינו,  דרכה  לעשות  המרשיעה  לגלויה  הגרמנים  נתנו  כיצד 

ממנה היטב מה מצפה לנו באושוויץ, אם נגיע אליה.

אוסיף אנקדוטה מעניינת בעניין תמונתו של הרב אסאד – מספרים כי ר’ 

יהודה אסאד לא רצה להצטלם בחייו מחשש שיסגדו לתמונתו ויהיה בזה 

שמץ עבודה זרה. מיד לאחר מותו הלבישוהו בבגדי השבת שלו, הושיבו 

כי  לב  הצלמים  לא שמו  מהירות,  )מרוב  גמרא  בידו  ונתנו  בכיסאו  אותו 

הגמרא הייתה הפוכה( כך צילמו אותו, למען יישאר דיוקנו ויש אומרים 

לקופה.  הכניסה  שהתמונה  בכסף   – בנותיו  את  להשיא  כדי  זאת  שעשו 

בהתאם  ופעלו  זאת  לעשות  מותר  אם  רבנים  שאלו  שהמצלמים  למרות 

להיתר שלהם, מספרים כי כל העוסקים במלאכת הצילום לא הוציאו את 

שנתם – הם מתו במהלך אותה שנה. 

יצאתי לדרך כשאני מצוידת היטב; בברכתה של  עם התמונה המדוברת 

אימא, בבגדים ובכסף לנסיעה. מצב רוחי הרקיע שחקים.
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פרק ד’ – עלייה בקודש

שמונה בנות יצאנו למסע הבריחה המתוכנן שלנו. שמונה בחורות שעתידן 

נמצא הרחק מהונגריה. 

רוֹן – עיירה הגובלת  עלינו לרכבת, כל אחת ומשאה בידה, ונסענו עד לשוֹפְּ

קודרים  שמים  ידיים.  רחב  יער  חצץ  לחופש  בינינו  השכנה.  באוסטריה 

קידמו את פנינו, ואדמה בוצית, של אמצע נובמבר, חיכתה לנו ביער. לא 

בדיוק קבלת פנים נעימה... אך לצורך הבריחה הייתה מצוינת. 

קרענו את התעודות שהיו עלינו, למקרה שניתפס, וקיווינו לטוב. ידענו 

מראש כי אם ניתפס נושלך לכלא או שנמות בירייה, בלי משפט, ובכל זאת 

לא פחדנו. פרפרי התרגשות רעדו בקרבנו, ותקווה שנצליח בדרכנו. 

מורה הדרך הגוי קיבל כסף רב עבור הברחתנו. הוא הוביל אותנו בשקט 

ובשלווה ואנו זחלנו בינות לעצים התמירים. עלים מרקיבים נרמסו תחתינו 

נכנסה  ובוץ מעורב בנשורת נדבק לבגדינו ולשערותינו. כשאחת הבנות 

בטעות לתוך שלולית מלאת רפש, היא התלכלכה כהוגן ונאלצה להחליף 

את בגדיה. כל אחת מאתנו נידבה לה פריט אחר של לבוש כדי שהיא תוכל 

להתקדם אתנו, באותו הקצב. 

איני יודעת כמה זמן זחלנו כך בדממה מוחלטת. 

לפתע הופר השקט ומורה הדרך הודיע בחגיגיות: “בנות, אנחנו על אדמת 

אוסטריה. אפשר לקום!” 

צעד ראשון בדרך אל החופש הושלם בהצלחה. 

לפליטים  אכסניה  לעבר  דרכנו  ועשינו  בהתרגשות,  בגדינו  ניערנו  קמנו, 

ששכנה באזור. 

הראשון  שטעינו.  הרי  בשמחה,  פנינו  את  תקדם  שאוסטריה  חשבנו  אם 

שהבחין בנו היה שוטר אוסטרי מקומי. הוא בחן אותנו מכף רגל ועד ראש 

והפטיר בהונגרית, בלי בושה: “חבל שהיטלר לא הרג אתכם. את כולכם!” 

המשפט הזה היה מעין סטירת לחי לתוך הנשמה, אבל היינו מוגנות. הבוץ 

נהיה  מעט  עוד  מאושר.  רחב  לבנו  היה  ומתחתיו  בשכבות  אותנו  עטף 

בלבי,  לו.  לענות  לרגע  לא חשבנו  היהודים.  בנו; במדינת  במקום שירצו 

איחלתי לו איחולים לא נחמדים, אולם לא אמרתי דבר. העדפתי, להתארגן 

לעזיבה מהירה, ביחד עם חברותיי.

דשמיא.  סייעתא  זו  שהייתה  כנראה  כוחות.  קיבלנו  כיצד  יודעת  איני 

שברחנו  בנות  קבוצת  “אנחנו  בווינה.  ישראל  לשגרירות  לטלפן  ביקשנו 

“ברצוננו  בבית.  שרכשנו  בעברית  ברשמיות,  דיווחנו  מהונגריה,”  היום 

להגיע לישראל וכמה שיותר מהר!” בשגרירות שמעו את בקשתנו ונענו 

דגלי  עליו  יהיו  יומיים.  בעוד  אתכן  לאסוף  יבוא  שלנו  “רכב  במהירות. 

ישראל. תחכו בשער המחנה.” 

יומיים עברו עלינו במחנה הפליטים שהקימה אוסטריה. 

זרם מהגרים בלתי פוסק של יהודים ולא יהודים שזרמו לתוך אוסטריה 

מהצד ההונגרי, גרם לה להקים מחנה זמני עבורנו – הפליטים, כדי שלא 

היו סבירים,  ונשתקע בה. התנאים במחנה  נתפזר, חלילה, ברחבי הארץ 

בפרט שראינו בו מחנה זמני.
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חסרת  הייתי  בידינו.  ומזוודותינו  המחנה  בשער  חיכינו  יומיים  לאחר 

סבלנות. הרגשתי כאילו הקרקע בוערת מתחת לרגליי. רציתי לעזוב כבר 

את האדמה הארורה שבלעה את דם עמי בצימאון שלא ידע רוויה. 

איך אוכל לתאר את האושר שאחז בי כשראיתי את המכונית הישראלית? 

ברוח.  התנפנפו  בכחול,  דוד,  ומגן  פסים  שני  ובמרכזם  הלבנים,  הדגלים 

ותקומה לעמנו. אחרי השנאה  היו הם הכול. הם סימלו תקווה  בשבילי, 

שרושש  השקרי  הקומוניזם  אחרי  עכורים;  בגלים  אירופה  את  ששטפה 

אותנו והעלים אנשים לעולמי עד – פתאום אנחנו אנשים עם מדינה ודגל. 

לא סמרטוט שאין רוצים בו, ואיש לא יוכל להתייחס אלינו כאל חפצים 

שאבד עליהם הכלח. איזה אושר! )מאז ועד היום, בכל פעם שאני רואה 

את דגל ישראל אני מתמלאת באותה תחושה שאפפה אותי אז. תחושת 

שמחה עילאית(. 

עובדי השגרירות סידרו לנו מגורים באכסניה כשרה בווינה עד שיארגנו 

להפלגה  ציפינו  למסע,  הכנות  של  שבועיים  ובאותם  דרכונים,  עבורנו 

בווינה  קצת  הסתובבנו  מהר  יעבור  שהזמן  כדי  עיניים.  בכיליון  ארצה 

ואפילו קניתי משהו חשוב – זוג מגפיים גבוהים ופשוטים. רציתי להשתקע 

בקיבוץ או בכפר – מה שנראה בעיניי פסגת השלמות: לעבוד את אדמת 

ועליי  סלולים  כבישים  אין  שכאלה  שבמקומות  ידעתי  הקדושה.  ישראל 

להצטייד במגפיים לימים גשומים ומלאי שלוליות בוציות. 

שאיני  נמל  לעיר  הגענו  לאיטליה.  ברכבת  נסענו  בידינו,  כשהדרכונים 

זוכרת את שמה וירדנו לכיוון מעגן האניות. ספינה מרשימה חיכתה לנו, 

מתנדנדת על גלים, ומדריכים שזופים וחסונים, “צברים” מארץ ישראל. 

על  דתית  מבחינה  לנו  מצפה  מה  מהארץ,  שהגיעו  מהמכתבים  ידענו, 

לא  לכן  חזק”.  “עובדים  כי תלמידיו של הרצל  ובישראל. שמענו  האנייה 

נבהלנו ולא התאכזבנו יותר מדי, כשמדריכי “השומר הצעיר” החלו לשוחח 

עמנו. “בנות,” הם אמרו בנועם, “בארץ לא צריך להיות דתיים. זה גלותי! 

שהרבנים לא יגידו לכם מה לעשות. תלכו במכנסיים!” 

שמענו את דבריהם, אך לא הקשבנו להם.

הגענו מבתים חזקים וידענו כי את תורת ה’ יש למלא בכל מקום ובפרט 

בארץ הקודש, ארץ ישראל. בשלב מסוים ענינו להם במשפט שסיים את 

ניסיונות הפיתוי שלהם: “אנחנו הולכות בדרך שלנו. תעזבו אותנו!” 

והוא נמשך במשך כל ההפלגה. אכלנו רק  לאחר הוויכוח השתרר שקט 

ונהנינו  כשרות,  מטעמי  לדרך,  אתנו  שלקחנו  והלחמניות  הפירות  את 

מההפלגה השקטה. האנייה הייתה גדולה ונוחה ולולא הויכוח שהשאיר 

טעם מר בפינו, המסע הזה היה מושלם. 

חמישה ימים היינו בדרך ובסיומם הגענו לחיפה. היה זה ב-12.12.1956, 

תאריך שלא אשכח לעולם. 

אף אחד לא חיכה לנו בנמל, אולם לא ראינו בכך כל בעיה. ריחפנו בפסגת 

אושר ורודה. הגשמנו חלום. 

איני זוכרת את הכרמל או את רגע הירידה מהאנייה. הדבר היחיד שאני 

ומיושן, טאראנטע-  צהוב  אוטובוס  אוטובוס.  דווקא  הוא  מחיפה  זוכרת 

ישיר  שירות  וגדולות:  שחורות  לטיניות  באותיות  כתוב  ועליו  בלשוננו 

הגיע  מהיכן  גרוע.  כה  במצב  רכב  כלי  ראיתי  לא  מעולם  “חיפה-קהיר”. 

לחיפה אוטובוס שכזה? 
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הגענו ארצה ממש עם סיום מלחמת סיני,12 מלחמה שהסתיימה בניצחון 

מוחץ לטובת ישראל, והאוטובוס היה אחד ה”שבויים” המצריים שהגיע 

לארץ. כמדומני שהכתובת עליו נועדה ללעוג למצרים, אבל ייתכן שאני 

טועה. 

שמתנהלת  ידענו  שלנו,  הבריחה  למסע  שכשיצאנו  לציין  חייבת  אני 

אחרי  פחדנו.  לא  אולם  לניצחון,  וקיווינו  החדשות  אחר  עקבנו  מלחמה. 

ובפרט  אותנו  להפחיד  היה  יכול  לא  כלום  עברנו,  שאנחנו  המלחמה 

כשידענו שחיילים משלנו לוחמים נגד אויבנו המצרים. צבא יש לנו, צבא 

של יהודים. זה היה נס בלתי נתפס. היה זה חלום שהתממש. 

היינו שמונה בנות פרקטיות. כל אחת חיפשה את קו האוטובוס שייקח 

הקבוצה  חברות  רוב  לצערי,  התפרדה.  והחבילה  חפצה,  למחוז  אותה 

נשארו זמן קצר בארץ. רובן עזבו לטובת אמריקה, מסיבות כלכליות.

חיפשתי את האוטובוס שיוביל אותי לכיוון בני ברק. עליתי עליו ונסעתי 

לעבר ביתה של קרובת משפחה שלי. 

כשהגעתי לבני ברק, עיר קטנה ושקטה, עמדתי ברחובה הראשי. נערה 

צעירה, בגדים אירופאים, מזוודה חומה גדולה; פליטה. “אני צריכה להגיע 

12  מלחמת סיני הידועה בשמה – מבצע קדש )על שם העיר המקראית הקדומה קדש 
ימים  ונמשכה   1956 באוקטובר   29 ב-  פרצה  המלחמה  סיני(.  גבול  על  ששכנה  ברנע 
רצו  שתיהן  בריטניה.  של  ובעידודה  צרפת  על-ידי  למלחמה  “נדחפה  ישראל  אחדים. 
להשיג שליטה במצרי טיראן. ישראל מצדה קיוותה שתצליח לצמצם בעקבות הלחימה 

את הסתננות הפדאיון. המלחמה הסתיימה בניצחון מוחץ לטובת ישראל.

לבית משפחת ְקרוְֹיס,” פניתי לאנשים בעברית במבטא הונגרי. “כתובתם – 

רחוב ר’ עקיבא 84.” אנשים טובים כיוונו אותי אל הבית הנכון. וכך הגעתי, 

מבלי להודיע דבר על בואי. נקשתי על דלת הבית והכרזתי בפני קרובתי: 

“שלום, אני בת של אוֹנּוש.” 

גיזי קרויס, בת דודתה של אמי, התרגשה לראות אותי. “בת של אוֹנּוש,” 

מלמלה בשמחה, “איזה יופי. ב”ה שהצלחת לעבור את הדרך בשלום. מה 

תשתי?” הטבעיות הזו בקבלת הפנים הייתה מרגשת. לא הייתי הפליטה 

דלתות  על  פליטים  נקשו  בארץ,  מקום  בכל  לישראל.  שהגיעה  היחידה 

קרוביהם הרחוקים. בכל מקום התקבלו בלב שמח. גם כשהיה צפוף או לא 

נוח. היו אלה ימים אחרים, של אחווה ונתינה ופתיחת לבבות. 

במשפחתה הצעירה של גיזי היו כמה ילדים חמודים. כולם כרכרו סביב 

האורחת הצעירה, כלומר סביבי, והקטנים רצו לדעת עליי פרטים רבים 

ככל האפשר. אחרי מנוחה קצרה וארוחה טובה, התיישבתי לכתוב לאימא 

שלי. איני זוכרת מה בדיוק כתבתי, אבל שני נושאים היו במכתב – סיפור 

המסע שהסתיים בשלום, ב”ה, והשאלה הגדולה שריחפה באוויר – מתי 

תצטרף אימא אליי. 

החודשים הבאים עברו מהר. 

נסעתי  בוקר  מדי  ביפו.  גננת  עוזרת  משרת  עבורי  למצוא  הצליחה  גיזי 

שם.  שהתגוררו  העולים  ילדי  עם  לעבוד  ליפו  הציבורית  בתחבורה 

יופי!”  “איזה  המשחקים.  מכמות  התפעלתי  לגן,  שנכנסתי  הראשון  ביום 

התמוגגתי, “לילדים יש משחקים. גן עדן!” 
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גם לאחר שחלף הזמן, ההתרגשות למראה הצעצועים לא פגה. לא שבעתי 

ממראה הזאטוטים שבונים בקוביות עץ, משחקים בפאזלים ובחול. היה 

זה נס בעיניי שאף שוטר אינו מגיע לעצור את הגננת. מציאות ורודה ויפה, 

למרות הקשיים שהיו מסביב – קשיי קליטה. 

*

וואזנר,  הרבנית  זו  הייתה  לביקור.  גיזי  של  אחותה  הגיעה  הימים  באחד 

אישה צדקת ומכובדת. היא הסתכלה עליי מהצד ופסקה: “יש בחור אחד 

מישיבת “חכמי לובלין” שמתאים לבת הזו. שמו מוישה שטיינר.” 

את  לספר  עליי  כך,  לי? לשם  את הבחור שהציעה  הרבנית  הכירה  כיצד 

סיפורם של הרב והרבנית. 

ואשתו  וואזנר  הלוי  הרב שמואל  גרו  השנייה,  העולם  כשהחלה מלחמת 

היטלר  של  וכיבושיו  המלחמה  של  ִשמעה  בסלובקיה.  אשר  בפרסבורג, 

הגיעו לאוזניהם והרב וואזנר היה מודאג. 

“היטלר מתפשט באירופה,” אמר לחמיו, “אני חושב לעלות לישראל.” 

חמיו לא הבין אותו. “מה אתה דואג?” שאל אותו, “החת”ם סופר קבור כאן. 

היטלר לא יגיע הנה.” 

ענה לו הרב: “ובגרמניה קבור הרש”ר הירש. וכי היטלר לא נמצא שם?” 

הוא ארז חפציו והתארגן ליציאה עם אשתו באניית מעפילים רעועה. את 

בנם הקטן, חיים, השאירו עם הסבא והסבתא מחוסר בררה ויצאו למסע 

המסוכן. 

הגיעו  שמיים  ובחסדי  הקשים  הדרך  בתנאי  לעמוד  הצליחה  האנייה 

הוא שם  לפנות.  לאן  היו התלבטויות  לא  וואזנר  לרב  ארצה.  המעפילים 

פעמיו לירושלים, לקהילה החסידית שבנתה עצמה סביב הרב דושינסקי. 

שם למד ושם הפך לאחד מדייני ה”עדה החרדית”. 

ה”חזון  לו  אמר  בפגישתם  איש”.  ה”חזון  אל  וואזנר  הרב  נקרא  אחד  יום 

זקוקים  הם  ומסלובקיה.  מהונגריה  יהודים  לכאן  יעלו  מעט  “עוד  איש”: 

למנטאליות של ֶרּב שמיל וואזנר.” ומיד הוסיף הכרזה בוטחת: “אני מלווה 

את המרא דאתרא של “זיכרון מאיר”!” 

כך הגיע הרב וואזנר לבני ברק, במצוות ה”חזון איש”. הוא הקים ישיבה כלל 

חסידית וקרא לה: “ישיבת חכמי לובלין” לזכר הישיבה המצוינת של הרב 

שפירא, שבפולין, אשר בה למד וגדל בתורה בהיותו נער, אלא שהישיבה 

הצעירה התפתחה בתנאים לא קלים. חסרו לרב האמצעים לבניית ישיבה 

יפה וגדולה. הבחורים הראשונים שלמדו בישיבה, ישנו במרפסת של הרב 

וואזנר על מזרונים ובהם היה בחור בשם מוישה שטיינר שישן גם הוא אצל 

הרב. הוא הבחור המדובר. כך הכירה אותו הרבנית, בעלת הבית. 

כל זאת קרה בשנים הראשונות של הישיבה. 

אחר כך פנה ה”חזון איש” ליעקב הלפרין, אדם אמיד ומייסד שכונת “זיכרון 

מאיר”, והבטיח לו: “אם תבנה בניין קטן לֶרּב שמיל וואזנר, אתה תצליח.” 

הלפרין בנה ישיבה וחלק גדול משטחה מומן מתרומתו. מצוקת הדיור של 

בחורי הישיבה הסתיימה. 
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בעקבות  הלך  הוא  החדש.  בבניין  מהמגורים  נהנה  לא  שטיינר  מוישה 

חלומו: להיות איש אדמה בארץ ישראל. איש אדמה-למדן. )פירוט בעניין 

בנספח על חייו(.

*

שמעתי את ההצעה של הרבנית ואת תיאורו של הבחור המיועד והחלטתי 

ואפילו  בקיבוץ  או  בכפר  מגורים  על  חלמתי  הרי  אותו.  לפגוש  שכדאי 

במכתב  אמי  את  מעדכנת  כשאני  וכך,  גבוהים.  מגפיים  כך  לשם  קניתי 

של  בביתה  לפגוש  התחלתי  הכבּודה,  והשדכנית  הבחור  אודות  בפרטים 

ובעיקר שקט –  גיזי את הבחור הצעיר שהיה תלמיד חכם רציני ושקול 

בשונה ממני...

כמדומני שנפגשנו שלוש פעמים בבית קרוביי. השיחות קלחו והזמן עבר 

בשלוש  חיינו  קורות  כל  את  לזו  זה  לספר  הספקנו  לא  אמנם  בנעימים. 

פגישות, אולם היה ברור שהגענו מרקע דומה, ומכיוון שלשנינו היו אותן 

שאיפות רוחניות ואף אותה השאיפה לבנות את חיינו המשותפים במושב, 

הסתיימה הפגישה האחרונה בקריאות “מזל טוב!” ובשבירת צלחת. אציין 

בקצרה כי מוישה סיפר לי במהלך הפגישות על כך שחלם להיות חקלאי 

ועל נטישת החקלאות לטובת ניהול ספרי החשבונות של המושב.

אליי  קרובה  אולם  בגופה,  ממני  רחוקה  אימא  הייתה  הזמן  אותו  כל 

נחת,  היא שמחה מאוד. בחור טוב מבית טוב. סוף סוף קצת  בנשמתה. 

אחרי שנות המלחמה והצרות שעברה – הבת שלה תעמוד מתחת לחופה. 

ובאשר אליי, אמנם היה נחמד יותר אילו אימא הייתה ביחד אתי בתקופה 

ולא  שיש  במה  לשמוח  ידענו  שעברנו  מה  כל  אחרי  אבל  הזו,  השמחה 

חיפשנו על מה לבכות ולהצטער.

האירוסין נערכו בטוב טעם והרב וואזנר נשא נאום מיוחד. משפט אחד 

וכך אמר: “הרים צריכים לזוז  זוכרת עד היום.  עצמתי מאוד שאמר, אני 

ועמים עושים מלחמות, כדי שיתקיים זיווג אחד.” לא יכולתי שלא להרהר 

בדבריו שוב ושוב. המלחמה היא זו שדחפה אותי לעלות ארצה. גם בעלי 

עלה ארצה מאותה סיבה. כך נפגשנו. האין זו השגחה פרטית במיטבה? 

החתונה הצנועה והשמחה נערכה באולמי “וגשל” ב- ט’ באדר תש”ז. לא 

אולם  בארץ,  משפחה  כמעט  לי  הייתה  ולא  היות  רבים,  אורחים  לי  היו 

שמחתי במה שיש, כחלק מדרך חיים שאימצתי לעצמי. להיות בשמחה 

– תמיד! 

הגענו למושב. הדרכים היו בוציות והבית שחיכה לי היה קטן ולא גמור. 

לא היו בו מרצפות, הקירות היו אפורים והטיח שעליהם היה גלוי לעין. 

שני חדרים קטנים, תקרת קרטון שעכברים וחולדות חדרו דרכה בלא כל 

“התלבש”  רק בהמשך  ימים.  באותם  כנהוג  לבית,  ושירותים מחוץ  קושי 

הבית שלנו וקיבל צורה של מעון חמים. 

שנבעה  הצלחה  המושב,  של  החשבונות  מנהל  בתפקיד  הצליח  בעלי 

במושב.  הצעירות  הבנות  את  הפעלתי  ואני  ורצינותו,  יושרו  מכישוריו, 

לקייטנה.  הגיעו  ובחופשות  שהכנתי  ל”פעולה”  הגיעו  הן  בשבתות 

יפים  והבנות העלו מופעים  יכולתי,  כפי  ופורים הצגתי  חנוכה  במסיבות 

שעליהם התאמנו בחודשים שקדמו לחג. 
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כשהמושב הזדקק לעזרה רבה יותר בניהול החשבונות, הצטרפתי לבעלי 

ועבדתי לצדו. 

בכל אותן שנים שבעלי עבד, הוא הקפיד ללמוד בין מנחה למעריב. הוא 

לא למד עם עצמו, אלא קבע שיעור לאנשים מסכנים ולילדים מוכי גורל. 

כשבאו אליו ילדים חמודים שחשקה נפשם בתורה ובקרבתו, נהג ללמוד 

הילדים  כמו  בלימוד,  לעזרתו  זקוקים  היו  שלא  למרות  בשמחה  אתם 

אתו  ולמד  בביתנו,  קמפה,  אדון  עם  הוא  ישב  בערבים  ואילו  הפגועים. 

בחברותא. השתדלתי לא להפריע להם בלימודם. בכל פעם הכנסתי כיבוד 

ויצאתי חרש מהחדר. 

מוישה היה חבר מועצה. הוא נלחם למען הצביון החרדי של המקום ולא 

תמיד היה זה קל. משחקים פוליטיים, רצון בשליטה והשוני בין הקבוצות 

זמן עד שהכול  השונות במועצה הביאו לוויכוחים מרים לא פעם, וחלף 

ָשַקט. הוקמו בתי ספר וגנים חדשים שהתאימו לרוח המקום, והעומדים 

אותם  הניע  במושב  הרוח  בחיי  לרפיון  שחששם  המקום  ראשי  בשער, 

לפעול, רשמו לעצמם ניצחון. 

ואכן הצביון החרדי של המושב נשמר לאורך השנים, בזכות עקשנותם של 

העומדים בראשו, אולם החקלאות שאפיינה את המושב בראשיתו הלכה 

והידלדלה. כל המתיישבים הוותיקים היו מושבניקים אמתיים, אך כיום אין 

כמעט חקלאים במושב, כיוון שההשקעה בחקלאות אינה כדאית. אותם 

הרפתות,  ובעלי  החקלאים   – המושב  של  המקורי  במבנה  שנשארו  אלו 

ממשיכים להגשים את חלומו של הרב צימרמן בדרכם. 

לשייקה  הדעת  בבדיחּות  לומר  בעלי  נוהג  שהיה  אחד  משפט  זכורני 

דובדבני, מהרפתנים שבמושב: “כל היום אתה מּוכתר13 ובערב אתה ראש 

הקהל!” כך הייתה דרכם של החקלאים – בבוקר לבשו את בגדי העבודה 

ויצאו לפועלם ובערב, כשהגיעו לבית הכנסת, נראו כבני תורה למדניים.

*

בזמן שאנו גרנו במושב, התגוררה אמי בבני ברק. היא עלתה ארצה עם 

אחותי קיתי כשנתיים לאחר שעליתי אני. לאחר שהתיישבה בעיר הקטנה 

חיה  כשהיא  עליה  עברו  השנים  הנכה.  לבתה  חייה  הקדישה  והחרדית 

בצמצום מתוך בחירה, צמצום הכרחי היות ולא יצאה לעבוד. באותם ימים 

לא היו עובדות זרות בארץ ואימא עשתה הכול למען בתה, באהבת אין 

קץ. 

ג’ו, בנו של אדולף, בן  את הדירה הקטנה שהייתה ברשותה קנה עבורה 

דודי. אימא נעזרה בו ובקרובי משפחה נוספים שתמכו בה כל העת. אני 

בטוחה שהיא הייתה מעדיפה להסתדר בכוחות עצמה, אולם היא הייתה 

כבולה לבית, ונאמנה בלא סייג לבתה. 

כדי  ואני  בעלי  אליה  הגענו  הנוראים  ובימים  לבקרה  נסעתי  שבוע  בכל 

שנוכל להתפלל אצל הרב וואזנר. וזו אכן הייתה תפילה! 

אמו  ליד  עמדתי  הכנסת,  לבית  שהגעתי  הפעמים  באחת  כי  זוכרת  אני 

של  הבן  “זה  ולחשה:  הרב  בנה  על  בידה  הצביעה  היא  וואזנר.  הרב  של 

ה’מסירות נפש’ שלי.” 

13  ראש המכובדים בכפר ערבי המשמש מנהיג הכפר ותפקידו לתווך בסכסוכים בין 
התושבים ולייצג אותם מול השלטונות.
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התרגשתי אתה. היא אכן מסרה את נפשה כדי לקבל בן צדיק, עוד לפני 

שנישאה לאיש. 

וכך היה המעשה: רחל )אמו של הרב וואזנר( הייתה נערה צעירה שהיה לה 

ַרן. באופרה של וינה שמעו על הנערה היהודייה בעלת הקול היפה  קול סוֹפְּ

ופנו אליה בהצעה מפתה: “בואי אלינו לאופרה. נהפוך אותך למפורסמת.” 

ההצעה קסמה לרוחל’ה, אולם להוריה היא קסמה הרבה פחות. בצר להם, 

פנה אביה אל רבו והתחנן בפניו שיעזור לו בעניין בתו. הרב הזמין אליו את 

הבת ושוחח עמה. “את רוצה לשיר כדי שישמעו את קולך. אם תוותרי על 

הקריירה הזו, אני מבטיח לך שיהיה לך בן שישמעו עליו מתחילת העולם 

ועד סופו.” רוחל’ה הסכימה. היא ויתרה על הקריירה. לימים נישאה, והבן 

שנולד לה גדל להיות רב גדול בישראל, הרב וואזנר.

*

השנים עברו עלינו בנעימים. עבדנו במלוא כוחנו, תמכנו בנזקקים וטיפחנו 

ילדי החמד המתוקים. הלוואי והחיים היו ממשיכים  את שתילי המושב, 

כך עד היום, אך בשמים נגזר אחרת ולפתע החלו להגיע אלינו שנים לא 

פשוטות, שנות אבל. 

היא   .45 בגיל  שנפטרה  הנכה  אחותי  קיתי,  הייתה  שנפטרה  הראשונה 

היה חזק  בינינו  ברק. הקשר הנפשי  בבני  ונקברה  ט’ בחשוון  ב-  נפטרה 

והיא חסרה לי. אימא עברה לגור אצלנו. ארבע שנים חייתה אצלי ומצבה 

נכנסת  כשהיא  במסירות,  בה  לטפל  השתדלנו  והידרדר.  הלך  הבריאותי 

ויוצאת מבית החולים.

ב-כ”ד בטבת תשמ”ז, קיבלתי טלפון. “הצדיק מלעלוב נפטר.” כך שמעתי. 

“ברוך דיין האמת!” הכרזתי וחשבתי על האבדה הנוראה לכולנו כשצדיק 

כזה נלקח. שעה מאוחר יותר הגיע טלפון נוסף. “אבא נפטר,” סיפר מנחם 

מלמלה:  אצלנו,  שהייתה  אמי,  עכשיו.”  “ממש  בעלי.  של  אחיו  שטיינר, 

“צדיקים לא הולכים לבד לעולם האמת. הם הולכים עם פמליא!” הלווייתו 

של חמי התעכבה בגלל מסע הלוויה של הצדיק ולבסוף יצאה לעבר הר 

הזיתים. חמי, החליט מתוך עיקרון, לא להשאיר אחריו צוואה. פעם אמר 

לי: “מרים, אני לא צריך לערוך צוואה. אני יודע שהילדים שלי לא יריבו!” 

אמר ואכן עמד בדיבורו. אמר וצדק.

דועכת  אמי  איך  ראיתי  שבה  שנה  הגיעה  ואחריה  חלפה  האבלות  שנת 

למול עיניי. ב-ח’ בכסלו תש”נ נפטרה אימא, שבעת ייסורים. היא נקברה 

בבית החיים בבני ברק. לא היה מקום קבורה פנוי ליד אחותי והיא נקברה 

באזור אחר.

לאחר פטירתה התחלתי לתכנן בראשי מסע אל קברי אבותיי בהונגריה 

יחד עם בעלי. לצערי, לא הספקתי להוציא לפועל את התכנונים. 

ב-ה’ באדר תשנ”א נפטר בעלי בפתאומיות מדום לב. בן 59 היה במותו. 

הוא נקבר בבית החיים ביסודות. התנחמתי בכך שהוא לא סבל ייסורים 

רבים בטרם נלקח לבית עולמו, אולם פטירתו הפתאומית, בתוך רצף לא 

קל של עזיבת יקיריי את העולם, השאירה אותי כאובה, מתגעגעת לאיש 

שלי שהיה, ומצפה לתחיית המתים, במהרה. לא רק אני חשתי את חסרונו. 

המושב כולו נעזר בו ונתרם מכישוריו ומטוב לבו והשתתף אתי באבלי. 

מוישה היה אחד מעמודי התווך במקום וחסרונו הורגש לאורך זמן.
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זו לא הייתה הלוויה האחרונה במשפחה. נעמי אחותו של מוישה בעלי, 

נפטרה לאחר מחלה קשה קרוב לזמן שבו נפטר אחיה, ושנתיים מאוחר 

יותר, בכ”ד באדר תשנ”ד, נפטר אחי, יוסף-מוישה, בווינה. בני משפחתו 

של בעלי עזרו לי להביאו ארצה ולקבור אותו בבית החיים שביסודות.

חייו של אחי היו רצופי סבל. הוא ברח מהונגריה ללונדון ומשם נדד לווינה. 

הוא נישא בצעירותו והנישואים לא עלו יפה. כל חייו רדף אותו ביש מזל 

בעסקים, אולם הוא לא ויתר לעצמו. תמיד עזר לאנשים ואהב ילדים בכל 

נפשו, כמוני. שמחתי שהייתה לי הזכות להביאו לקבורה בארץ. לזכות הזו 

שותפים בני משפחתו של בעלי ע”ה, שבלי עזרתם לא הייתי יכולה להביאו 

לקבר ישראל.

החלטתי להמשיך לשמוח, למרות אבדנם של יקיריי. אחרי שהתאוששתי 

מפטירת אחי, התמסרתי לפרויקט כתיבת ספר תורה לזכרו של בעלי היקר. 

כחמש שנים לאחר פטירתו של בעלי, בכ”ה בתשרי תשנ”ו, יצאה מביתנו 

תהלוכה ובראשה – ספר תורה שנכתב לזכרו. אדון קמפה שהיה חברותא 

הגיעו לטקס המרגש  רבני האזור  כל  כתב את הספר בעצמו.  בעלי,  של 

ילד  ר’ חיים. )שהיה  בנו  ומורו של בעלי, הגיע עם  וואזנר, רבו  וגם הרב 

בשואה, נשאר בסלובקיה אצל הורי אמו, כשהוריו עלו ארצה. השלושה 

נדדו ברחבי אירופה עד לסיום המלחמה ועלו ארצה אחרי שהסתיימה(. 

מֶטבע  להיכל.  התורה  ספר  הכנסת  זמן  מבחינתי,  היה  הטקס  של  שיאו 

להכניס את  הדור,  מנהיג  היותו  אמור, מתוקף  היה  וואזנר  הרב  הדברים 

ספר התורה לבית הכנסת, אלא שאני סברתי אחרת. 

מיוחדת  נשמה  גרוס.  אברהם-יצחק  ושמו  חלקיה  בבית  היה  אחד  בחור 

הייתה לו, גבוהה וקדושה ששכנה בגוף פגוע. בעלי ז”ל נהג ללמוד אתו 

שהיה  שמכיוון  חשבתי  אחרים.  דברים  אותו  ללמד  נהגתי  ואני  תורה 

הייתה  הוא, שנשמתו  הראוי שדווקא  מן  עליו,  ואהוב  בעלי  תלמידו של 

וואזנר הסכים  יכניס את הספר להיכל, למרות נכותו. הרב  וזכה,  מוארת 

אתי ופינה את מקומו לטובת אברהם-יצחק. 

חג  נהרת  עצמן.  בעד  מדברות  המרגש  האירוע  את  שהנציחו  התמונות 

הייתה על פניו של הבחור המיוחד הזה שהלך לפני שנים אחדות לעולמו. 

ראה  לא  בידיו,  התורה  וספר  יושב  כשהוא  שמחתו,  את  ראה  שלא  ומי 

שמחה רוחנית אמתית מימיו. 

אני בטוחה כי לבעלי הייתה קורת רוח רבה באותו לילה.

זה  אין  שייגנב.  חשש  בי  עלה  הקודש  לארון  התורה  ספר  שנכנס  מרגע 

סוד שישנם גנבים חסרי מצפון שמתמחים בגניבת ספרי תורה, והעובדה 

שארון הקודש בנוי בלי כספת הדאיגה אותי. והנה, משמים הגיע פיתרון 

לדאגה הזו שקיננה בי.

יום אחד קיבלתי שיחת טלפון מאריקה שטרן, קרובתי – “שמעתי ברדיו 

שמחפשים צאצאים של גוסטב גרינוואלד,” שחה באוזניי בהתרגשות. “יש 

ביטוח חיים על שמו. יש לך תעודות שיוכיחו שאת בתו?” התעניינה. 

תעודת  שלחתי  לי.  לעזור  רצה  והטוב,  הצדיק  שלי,  אבא  כי  הרגשתי 

לידה של אבא ותעודה שלי מימי בית הספר. בתעודה צוין שמי הלועזי: 

גרינוואלד הרטה ובשּורה נוספת נכתב: שם האב: גוסטב. 
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התעודות סיפקו את הפונים. הם שלחו לי את כספי הביטוח )שאיני יודעת 

כספת  המכובד  הכסף  בסכום  לקנות  ויכולתי  אליו(  הצטרף  אבי  מתי 

מיוחדת לארון הקודש, ולנשום לרווחה.

*

ועד היום חלפו עשרים שנה. אני ממשיכה בחיי במושב. אני עדיין  מאז 

מעורבת חברתית בכל הנעשה, עורכת “סעודות ָאֶמנים” ופעילויות בתיה 

אני  בנימין.  ביד  לקשיש”  היום  ב”מרכז  שיעור  בשבוע  פעמיים  ומוסרת 

משתדלת לחיות בשמחה ולהאמין כי כל מה שעושה ה’ – הכל לטובה! 

ומשתדלת לקיים כמה שיותר מצוות, מתוך הודיה לקב”ה שעשני כרצונו.

אני מקווה שאזכה לעוד שנים טובות ובריאות ומייחלת בכל לבי שנזכה 

ירושלים עיר  ולבניית  במהרה בימינו לאורו של משיח, לתחיית המתים, 

הקודש – המרכז הרוחני של עם ישראל והעולם כולו.

סיכום

לא מהיום אני מכירה את גברת שטיינר. אין איש במושב שלנו שאינו מכיר 

שני  ומצד  השמיימה  מגיע  ראשה  אחד  שמצד  הזו  הצדיקה  האישה  את 

היא מסתכלת מטה, אל הדברים הכי קטנים ופשוטים וחושבת היכן אפשר 

לעשות חסד נוסף – מגמ”ח מוצצים ועד דאגה לאדם נכה, פיזית או נפשית. 

אישה אחת, קטנה בקומתה, שתעודת הזהות שלה מראה שהיא מתקרבת 

לגיל גבורות, אבל נשמתה צעירה ונלהבת כאילו הייתה בת עשרים.

אבל לא הכרתי אותה באמת. 

עכשיו, אחרי אין סוף שיחות ושאלות וצחוקים ודמעות, אני יכולה לומר 

בפה מלא – קטונתי. 

קטונתי מלתאר עֹצמה של יהודיה גאה בדתה, בעמה, בארצה ובמשפחתה. 

כמה כוח נפשי יש בה באישה הזו שהתייתמה מאב בגיל צעיר, שעלתה 

תינוק  לחבוק  שחלומה  ממנה,  רחוקה  כשאמה  שנישאה  לבדה,  ארצה 

עינה צרה  הייתה  לא  ומעולם  זאת באהבה  והיא קיבלה  לא צלח  משלה 

בשמחות הרבות שסביבה. )היא חושבת שזה מובן מאליו – אני, לא.(

את  לראות  שבחרה  אישה  ברוחה.  וענקית  בגובהה  קטנה  אחת,  אישה 

תפילות,  סביב  סובבים  ימיה  כל  בשמחה.  ה’  את  ולעבוד  בחייה  הטוב 

אמירת תהילים, סעודות אמנים וחסדים שאותם היא עושה בסתר ואינה 

ילדים  יש לה?  ילדים  מוכנה לפרט עליהם דבר. האם אוכל לספור כמה 

וילדות שהיא לימדה והחדירה בהם רוחניות ואמונה תמימה, מתוך אהבה, 

התלהבות ותמיד ברוח טובה? בכמה אנשים מסכנים היא תמכה לאורך 
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חייה, בסתר, בשיתוף מושלם עם בעלה ? זאת לא אדע, רק זאת אני יודעת 

– ימיה מלאים וגדושים פעילויות וכולן חיוביות ובונות עולמות, מעשה יום 

יום, כאילו כך נוהגים כולם בזה העולם; כאילו כל יום הוא יומה האחרון.

וההמצאות  בכל החידושים  ומבינה  ויודעת ספר  ומפולפלת  והיא חכמה 

“ה-כ- אומרת.  היא  משיח”,  של  לכבודו  “הכול  האחרונות.  השנים  של 

ו-ל. אנו נמצאים בסוף האלף השישי ומעיינות חכמה יורדים לעולם כפי 

עולם  בורא  גדולת  את  יותר  טוב  לנו  מסבירים  והם  בכתובים,  שנאמר 

שנמצא בכל מקום, רואה ושומע הכול. אף דור לא יכול היה להבין זאת 

כמונו – שמכשירים משוכללים מקיפים אותנו בחיי היומיום. מעבר לזה, 

ובכל  כפתור  בלחיצת  בואו  על  יודיעו  ממש,  בקרוב  יבוא,  כשהמשיח 

העולם יידעו בתוך רגע כי הנה משיח בא ויש לצאת לדרך – לירושלים.” 

כך היא מאמינה.

ששואלים  אנשים  מקומם  על  להעמיד  יודעת  והיא  כתער  חדה  ולשונה 

ותשובותיה  יפות  פנים  ובסבר  בבדיחות  ואמונה,  דת  בענייני  ומקשים 

בהירות ומחכימות.

חרדית בלי פשרות, שמזכירה את ה”נטורי קרתא” בחלק מדעותיה ומצד 

שני – ציונית נלהבת, אוהבת ישראל ואוהבת את סמליה. 

שבחרה  מוכשרת  שחקנית  בתוכה,  מסתתרת  שחקנית  גם  הכול,  ובתוך 

לתת מכישרונה בהצגות המקומיות בפורים ובחנוכה, שנהגה ונוהגת עד 

היום לספר לילדים הקטנים סיפורים ולערוך להם הצגות חינוכיות בעזרת 

הבובות הרבות שברשותה. ושאוהבת אהבה ענקית כל יהודי, באשר הוא. 

לי בכל פעם שבאתי, “מצדי, עדיף שיאמרו  לי צורך בספר,” אמרה  “אין 

גב’ שטיינר!” אמרה  ושמה  זקנה  תהילים במקום לקרוא על אישה אחת 

ו... סיפרה, אמרה וניאותה להסביר לי על כל פרט מילדותה המיוחדת – 

ילדות בבודפשט בתקופת השואה.

כשסיימנו את הכתיבה וביקשתי ממנה לכתוב סיכום – התפלאה. 

לבסוף  שלי.”  המנטאליות  לא  זו  לומר?  “מה  אותי,  שאלה  “לסכם?” 

התרצתה והסכימה שאכתוב כך ואלו דבריה:

בעולם.  זהה  שתפקידם  אנשים  שני  ואין  זהות  אצבע  טביעות  שתי  “אין 

הגעתי לכאן מתוך מטרה שהקב”ה קבע עבורי. אני מנהלת את חיי, בעזרת 

המתנות שהתברכתי בהן, כפי שאני חושבת שבורא עולם מצפה ממני. 

בפרצוף  פעם  אף  מסתובבת  ואיני  חיי  מסלול  על  שאלות  אליו  לי  אין 

אומלל. חיי מלאים בעשייה מבורכת, בתפילות ובלימוד. אני מקווה שאני 

מצליחה לעשות את תפקידי המיוחד כפי שהקב”ה מצפה ממני, ומבקשת 

מכם – עבדו את ה’ בשמחה! תבינו שכל מה שקורה בחייכם, מאת הבורא 

יתברך הוא ועליכם להבין זאת ולחפש את הייעוד שלכם. אין אדם שאין לו 

תפקיד בעולם, תפקיד שמיועד רק לו. עליכם למצוא את תפקידכם ולבצע 

אותו בצורה הכי טובה.

אליי  פנה  המועצה  כשראש  חיי.  סיפור  את  וסיפרתי  ישבתי  לא  מעולם 

וביקש אותי לכתוב את הסיפור שלי, התרציתי – למענו. הוא תרם ותורם 

רבות למען תושבי המועצה, בפרט בכך שהוא בונה ישיבות ובתי כנסיות, 

ואם  ללבו  קרוב  שהנושא  הבנתי  לבקשתו.  להיענות  צורך  והרגשתי 
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פקפקתי בחשיבות העניין הרי שקיבלתי רמז מהקב”ה כי הפרויקט הזה 

חשוב. 

עוד לפני שהתחלנו לכתוב התברר לי, תוך כדי שיחה, כי ישנה אישה נוספת, 

צעירה ממני, שמוצאה מבודפשט. כמה שאלות וקצת שמות הבהירו כי 

אנחנו קרובות משפחה. מדי שבוע אנחנו נפגשות במרכז היום ומעולם לא 

חשבנו שיש בינינו קרבת דם. הסיפור הגיע ל”ידיעות אחרונות” ובעקבות 

כדאי להתראיין  היה  זה  בגלל  )ורק  בה  מוזכר  בעיתון, שהקב”ה  הכתבה 

ולעיתונות הכתובה. כמה אנשים  לרדיו  נוספים  ראיונות  הגיעו  לעיתון(, 

נחשפו לסיפורי? איני יודעת, אך ההדים שמגיעים אליי מספרים כי אנשים 

רבים נחשפו לדעה שלי, החריגה בנוף הדעות, בנושא השואה. 

הבנתי כי יש צמא לדעת ולהבין. יש צורך לספר.

בעניין מה שהיה בשואה – אני מבינה את הצורך שלכם לשמוע ולדעת. 

הסיפורים  בעקבות  ולפעמים  היות  מיותר,  זה  כי  חשבתי  מזמן  לא  עד 

מתעוררות שאלות אמוניות. אני מאמינה כי בתקופת השואה ישב הקב”ה 

ובכה. הוא הצטער על הסבל שאנו עוברים, יותר מאתנו, שהלא אבינו הוא 

ואב מתייסר כשהוא רואה את בניו סובלים. 

כזה  למצב  שהגענו  על  סליחה  ממנו  לבקש  בניו,  שעלינו,  מאמינה  אני 

שבו השואה הייתה בלתי נמנעת. אני יודעת כי דעתי שונה וחריגה ואני 

מתעקשת עליה – לא רק שאין לשאול שאלות על הסתר הפנים, עלינו 

להבין שאנחנו הבאנו על עצמנו את השואה, במעשינו, והקב”ה כאב יותר 

מאתנו.

ה’  הדיחך  אשר  הגויים  בכל  לבבך  אל  “...והֵשבֹת  נאמר:  דברים  בחומש 

אלוקיך ושבת עד ה’ אלוקיך...” )ניצבים, ל’, א’-ב’( וכתוב על כך: אם תשים 

אל לבך לראות כי “בכל הגויים אשר הדיחך, ה’ אלוקיך שמה” – כל מקום 

שהדחת אליו, שמה נמצא אתך גם ה’ אלוקיך, שהשכינה שרויה בגלות יחד 

ִעם ַעם ישראל ומשתתפת בצערם – “בכל צרתם לו צר” – אזי תצטער על 

גלות שכינה זו יותר משתצטער על גלות עצמך – “ושבת עד ה’ אלוקיך” – 

כי אז תחזור בתשובה בשל “ה’ אלוקיך”, בשל גלות וצער השכינה... )נועם 

מגדים, מעיינה של תורה(. 

דבר נוסף – לצערי, גדל פה דור שאינו יודע שנאת גויים – מהי. לא מזמן 

נסעו צעירים חסידים, קרובי משפחתי, להתפלל על קבר אבות בהונגריה. 

כשנכנסו לאחת החנויות ולבושם היהודי בלט בשונותו, פנה לעברם אחד 

הקונים והצביע במועל יד. “הייל היטלר!” הוא שאג והתמתח והללו, לא 

רק שלא הבינו את משמעות דבריו, הם הושיטו לו יד לשלום, בחיוך, מתוך 

הבנה מוטעית שהוא בירך אותם בשפה ההונגרית. 

למזלם.  בשלום,  הסתיימה  והתקרית  החוצה  אותם  להבריח  דאג  המוכר 

ילידי  הצעיר.  לדור  יש  חסך  כמה  הבנתי  הזה  הסיפור  את  כששמעתי 

ביטויים  להכיר  ובלי  כצל  אותנו  הזו שליוותה  בלי השנאה  גדלים  הארץ 

אנטישמיים.

לסיום, אני פונה אליכם, הדור הצעיר: קיבלתם מתנה מיוחדת – את ארץ 

ישראל. אנא שמרו עליה והתפללו לשלומה ולשלום חייליה. אתם יכולים 

לשפר את פני הארץ ולדאוג שצביונה הרוחני ישתנה לטובה. הרבו אהבה 

ושלום וזכרו כי מעשיכם מקדשים שם שמים או חלילה להפך. אני מאמינה 
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אליה  שהתפללנו  כפי  ישראל  לארץ  ישראל  מדינת  תהפוך  הזמן  עם  כי 

בגלות – ארץ הקודש, במלוא מובן המילה.”

לבקשתה  מצטרפת  ואני  תח”י  שטיינר  מרים  גברת  של  דבריה  כאן  עד 

לבוא  ושנזכה  ומיוחדת  יפה  טובה,  ארץ  ליצור  נצליח  שביחד  ומקווה 

המשיח במהרה בימינו.

ורדית.

לקט משיריה של גב' שטיינר 

שנכתבו במרוצת השנים – בעיקר עבור הילדים

פורים )קטע מתוך הצגת הילדים( 

...אמר המלך אחשוורוש

מי שמסתכל עליי, כואב לו הראש

אמרה ושתי המלכה

החלפתי דירה ונכנסתי בפרה

בגתן ותרש

עלו על הקרש

מרדכי יושב על הסוס

בלי שום היסוס

כי המן למד קורס נהיגה

ולכן אין לו שום בעיה...

)שימוש בחריזה פשוטה כדי להמחיש מדרשי חז"ל- כתוב במדרש שנשמתה של ושתי 

נתגלגלה בפרה מחללת שבת משום שהעסיקה במתכוון בנות יהודיות בשבתות( 

שמיטה במושב

אני שימי השמיטה

נולדתי השנה

כולם אוהבים אותי

אני מאוד חמודי

הלכתי לשדה
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הטרקטורים עומדים

גלגליהם לא מסתובבים

איפה כל החקלאים?

בכוילל – תורה לומדים

שימי השמיטה- דמות מפורסמת בקרב ילדי המושב. בובה אחת מאוסף בובות התיאטרון 

)הבובה  בעזרתה.  לילדים  הומחשו  רבים  שמיטה  וסיפורי  השמיטה"  כ"שימי  הוכתרה 

הרביעית מימין בתמונת הבובות של גב' שטיינר(

מכתב ברכה שנשלח אל מעבר לים

שלום לכם יהודי ארה"ב

עשיתם מצווה מאוד גדולה

קניתם אתרוגים ממושב בית חלקיה

תבוא עליכם הברכה!

אתרוגים שגידלו אותם אנשים צדיקים

אתרוגים ששלחו לכם אנשים ישרים

אבל לי יש עצה לשנה הבאה:

קחו את המשפחה ואת המזוודה

ותעלו כולם לארץ הקדושה!

 גב' שטיינר שמחה לשמע העסקה המוצלחת – קניית האתרוגים, אולם אינה יכולה שלא 

להכניס קצת ציונות למכתב הברכה...

על משפחת וייל- מגדלי האתרוגים

מטע אתרוגים – חגיגה לעיניים

זה דורש הרבה עבודת כפיים

אימא רבקה ואבא מאיר

עושים לבד את העבודה

לא מבטלים את הבנים מהתורה

לכן תבוא עליהם הברכה

הולידה  שלהם  החקלאית  ולתוצרת  תורה  שומרי  לחקלאים  שטיינר  גב'  של  הערצתה 

עבודתם כשהיא  על  זכו למספר שירים  מגדלי האתרוגים,  וייל-  רבים. משפחת  שירים 

מסבירה בשיריה את הסיבות להערכתה כלפיהם.

שבת )מתוך קייטנה(

על השולחן מפה לבנה

את הנרות אימא מדליקה

שותים יין

אוכלים חלה

יום שבת, יום מנוחה

אנקדוטה: הילדים דקלמו לאמהות ואחת מהן ניגשה לגב' שטיינר ושאלה: "גב' שטיינר, 

רואים שאת עולה חדשה – למה אין בשיר אבא שעושה קידוש?"

ילד בן חמש שאבא שלו בשמיים!  "יש בקבוצה  "גברת," השיבה גב' שטיינר בנחרצות, 

למה שהלב שלו יכאב?!" )אחד העקרונות החשובים בחייה של גב' שטיינר- להתחשב 

באחרים ולא לגרום להם צער(
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קורות חייו של בעלי אברהם משה שטיינר ז"ל

ילדּות שלווה

בעיצומו של ליל סדר שני בשנת תרצ"ג )12.4.1933( נולד אברהם-משה 

הלידה  לובבר.  לבית  ה  טאּובֶּ ולאמו  שטיינר  צבי  שמואל  לאביו  שטיינר 

התרחשה בסומבטהיי שבהונגריה מקום שבו התגוררה המשפחה באותה 

העת. הרך הנולד היה הילד השלישי במשפחה. קודם לכן נולדו למשפחה 

שני ילדים – אליעזר-שלמה ונעמי.           

ט, פרבר של בודפשט, כנראה  שְׁ בהיותו ילד קטן עברה המשפחה לאויפֶּ

בשל אילוצי פרנסה. הם התגוררו בבית קטן מוקף גדר ובתוך החצר היה 

יחסים  שררו  המשפחות  שתי  בין  נוצרית.  משפחה  גרה  שבו  נוסף  בית 

טובים.

אבי המשפחה היה בעל מלאכה שעסק באריגה – "מייסטר"14. הוא התמחה 

במקצוע בווינה ולפרנסתו הקים בית חרושת צנוע לאריגה, בשותפות עם 

אחיו הצעיר דוד )דז'ו(. הפרנסה הייתה מצויה, אולם לא מעבר לכך, ולכן 

החיים היו נוחים אך מחושבים. האם התמסרה לגידול ילדיה ודאגה לכל 

צרכי הבית בעזרת בחורה מקומית, לא יהודייה, שגרה בביתם, כפי שהיה 

מקובל באותם ימים. 

עם הזמן גדלה המשפחה. כשהיה משה כבן שש נולדה אחותו מרים ואחריה 

נולדו בהפרש קטן זה מזה גם מנחם ויוסף-יעקב. כך נוצרו במשפחה שתי 

14  מקצוען, אלוף
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היהודי  הספר  בבית  למדו  הגדולים  וקטנים.  גדולים  ילדים,  של  קבוצות 

המקומי ביחד עם חבריהם. בשבתות נקהלו כולם בבתי הכנסת שהקימה 

הקהילה היהודית באויפשט, ואפשר לומר שהחיים התנהלו על מי מנוחות. 

ילדותו המוקדמת של משה עברה עליו בנעימים. הוא למד היטב והיה ילד 

טוב, למעט פעם אחת שבה ארע לו מקרה חריג.  

"באחד הימים," כך סיפר, "נתן לי הרב'ה בחיידר שתי סטירות. החלטתי 

אלא  דבר,  כך  על  ידע  לא  ואבא  הסכימה  אימא  ללמוד.  הולך  לא  שאני 

שבצהרי היום פגש אבי את הרב'ה בבית הכנסת והלה שאל אותו לשלומי... 

על  לו  סיפרתי  בבית.  אני  מדוע  לדעת  דרש  הוא  הביתה  חזר  כשאבא 

הסטירות שקיבלתי ואבא הגיב בצורה עניינית – 'יכול להיות שאתה צודק 

ויכול להיות שהרב'ה צודק, אז תסלח לו ותלך יפה לחיידר.' ומה יכולתי 

לומר אחרי משפט שכזה? הנהנתי בראשי והלכתי ללמוד."

 כנראה שהם היו יכולים לחיות כך בטוב גם הלאה, אלא ששמועות על 

רוחות המלחמה החלו מתקרבות. 

תכנית הצלה

שמועה ראשונה ומדאיגה התקבלה בשנת 1942. טאובה, ילידת סלובקיה, 

עדיין  ברור  היה  לא  ממולדתה.  היהודים  גירוש  על  ידיעות  קיבלה 

היא דאגה מאוד  זאת  ובכל  יעלה בסופם,  ומה  להיכן מגורשים היהודים 

תכנית  אצלה  נרקמה  בשקט  כיצד?  אך  לעזור,  רצתה  היא  למשפחתה. 

ילדים.  שלושה  לבלנקה,  לה  היו  בלנקה.   – אחותה  מבני  שניים  להצלת 

שניים מהם – הבכור והקטנה היו קרובים בגילם למשה ולאחותו מירה. 

שניים  עם  ותחזור  אביה  את  לבקר  תיסע  במשפחה,  הוחלט  כך  טאובה, 

מאחייניה, כאילו הם ילדיה שלה ששהו שנה בסלובקיה. התכנית הייתה 

והייתה  ילדיה  עם  בסלובקיה  ביקרה  לכן  קודם  כיוון ששנה  ברת-ביצוע 

אפשרות לתלוש בדרכונה עמוד אחד – זה שמדווח על חזרתם הביתה. 

סדקים  כמה  אלמלא  מושלמת  להיות  הייתה  יכולה  ההברחה  תכנית 

שנבקעו בה: הילדים לא הכירו את דודתם כלל ולא ידעו לדבר בהונגרית. 

שמישהו  חשש  והיה  קפדניות  בדיקות  נערכו  הגבול  במעבר  לכך  נוסף 

יבחין בחיתוך העמוד מדרכונה של ה"אם". 

טאובה שקלה היטב את התכנית והחליטה כי קיים סיכוי גדול שתצליח. 

ברטיסלאבה שבסלובקיה. שמחת  אל  לדרך,  ויצאה  מילדיה  נפרדה  היא 

המפגש בין האחיות הייתה מעורבת בדאגה רבה. אמנם יהודי סלובקיה לא 

ידעו מה בדיוק קורה במחנות, אולם אי-הידיעה רק הגדילה את הדאגה. 

אברהם קסטנר, בעלה של בלנקה, נלקח מעט קודם לכן באחד המשלוחים 

לפולין. הגברים רוכזו למשלוח ביום שישי, ואדון קסטנר לבש את בגדי 

)רק  בואו...  כדי שיוכל לגשת לבית הכנסת במחנה מיד עם  השבת שלו 

לאחר כמה שנים נודע לילדיו שאביהם הגיע למיידנק ונספה שם(. 

שמות  רבים:  פרטים  ללמוד  נאלץ  השמונה  בן  קסטנר,  )רוברט(  משה 

"משפחתו" ההונגרייה וכל דבר שיכולים לשאול ילד על משפחתו וחייו. 

רק לאחר שנראה היה שהוא שולט היטב בחומר הגיעה עת פרידה. רותי 

הקטנה קיבלה סם הרדמה כדי שתישן כל הדרך ומשה קיבל את ברכת 
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הדרך מסבו ואמו. טאובה יצאה עם אחייניה, לכיוון תחנת הרכבת בבוקרו 

"הגרמנים אנשים מתורבתים," סח לה הסב,  יום שישי בעצת אביה.  של 

"הם לא יעכבו אותך מכיוון שיודעים הם שעלייך להגיע לבודפשט טרם 

כניסת השבת." 

דרכונה,  מבדיקת  טאובה  של  הגדול  וחששה  השתבשו  שהתכניות  אלא 

ניגשו אליהם שוטרים שבדקו את הדרכון מכל  התממש. כשהיו ברכבת 

לא  הפלא  למרבה  לחקירה.  המשפחה  את  להוריד  והחליטו  הכיוונים 

התחשבו הגרמנים בכניסת השבת המתקרבת... 

בתום  לבסוף,  מקיפה.  בחקירה  והחלו  ל"ילדיה"  ה"אם"  בין  הפרידו  הם 

שהציג  ה"טוב",  השוטר  את  לשכנע  הקטן  משה  הצליח  ארוכה,  שעה 

עצמו כמורה, כי הוא אכן בנה של טאובה. )כשנדרש להראות לשוטר את 

חתימתו לא "נפל בפח" שטמן לו השוטר. הוא שרבט את שם בן דודו הלא 

מוכר בלי היסוס(.

עמם  להימלט  ומיהרה  בחזרה  "ילדיה"  את  קיבלה  המסורה  הדודה 

בידיה  ערסלה  היא  ממנה.  זאת  וימנע  מישהו  יתחרט  בטרם  להונגריה 

את רותי שהמשיכה לישון כל אותה העת ומשה צעד לצדה בקצב מהיר. 

טאובה  החליטה  השבת,  לכניסת  מאוד  סמוך  הגבול  את  שחצו  מכיוון 

לשבות בתחנה על אחד הספסלים כדי לא לחלל את היום הקדוש. היא לא 

חששה לחייה ולחיי הילדים, אלא שאחרים חששו במקומה. 

בזמן שהיא התיישבה לנוח ואחייניה לצדה התחוללה מהומה בבודפשט. 

מישהי שהייתה עם טאובה ברכבת ראתה איך שוטרי הגבולות מורידים 

אותה מהקרון וחששה לחייה. עם הגיעה לעיר מיהרה לביתה של סטלה, 

אחותה של טאובה, וסיפרה לה על התקרית. אלי, בעלה של סטלה, מיהר 

לבית הרב כדי לקבל את עצתו והרב פסק כי עליו לנסוע בעיצומה של 

קרוביו.  את  להציל  ולנסות  לשוחד  גדול  כסף  סכום  עמו  ולקחת  השבת 

לראות את טאובה  הופתע  לגבול  הגיע לתחנת הרכבת הסמוכה  כשאלי 

יושבת בשלווה על ספסל והילדים לצדה. הוא כעס עליה וטען כי נהגה 

בחוסר אחריות בכך שנשארה בתחנה. היה עלייך לחלל את השבת משום 

פיקוח נפש," טען בפניה. טאובה לא התווכחה אתו. לפי השקפתה נהגה 

כראוי.

הם חיכו יחדיו לרכבת הבאה לבודפשט ובבוקרו של יום ראשון מסרה את 

הפיקדון היקר שבידה לסטלה ואלי שהיו חשוכי ילדים. בני הזוג קיבלו את 

הקטנים אל ביתם בשמחה. כיוון שלא היו להם ניירות מתאימים, סטלה 

בהמשך,  שונים.  מסתור  למקומות  להם  ודאגו  הילדים  בין  הפרידו  ואלי 

הגיעה בלנקה עם בנה האמצעי- אביגדור, להונגריה, כשהיא מבריחה את 

בבודפשט  הנראה הסתתרה  ככל  ירק.  קולרבי שופעי  דרך שדות  הגבול 

ביחד עם בנה אביגדור.

בלנקה וילדיה שרדו בשואה והגיעו לישראל. 

*

במשך השנתיים שלאחר מכן, עד למרץ 1944, הגיעו ידיעות על המתרחש 

ידיעות  קיבלו  המבוגרים  המגורשים.  היהודים  גורל  ועל  הקרב  בשדה 

זוועתיות, אך ביכרו שלא להאמין. "לא יכול להיות שיש בני אדם המתנהגים 
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כך," אמרו זה לזה. הילדים, כמו ילדים, חיו את ההווה בלי דאגות, אך משה, 

ילד סקרן מטבעו, צותת למבוגרים והבין את רוח הדברים. 

ל"פלוגות  המשפחה  אבי  את  הונגריה  ממשלת  גייסה  מסוים  בשלב 

העבודה" הידועות לשמצה – המונקא טאבור. בעוד הוא נלקח בעל כורחו 

לשירות, נותרה אשתו עם שישה ילדים קטנים ועם הדאגה לבעלה. היא לא 

ידעה הרבה על המקום שאליו נשלח, אולם שמעה כי התנאים ב"פלוגות 

אינו  במלחמה  לשרוד  שמואל-צבי  של  והסיכוי  מאוד  קשים  העבודה" 

גבוה. למרות המתח שחשה, קיבלה בזרועות פתוחות את משה קסטנר, 

אחיינה שהבריחה, אל ביתה. הוא היה מגיע לתקופות קצרות ונודד הלאה. 

טאובה השכילה לנהל שגרת חיים טובה גם באותם ימים קשים ומנהגה 

ילד חלה קטנה לכבוד שבת לא פסק אפילו בזמנים היותר  לאפות לכל 

הרעימו  ומטוסים  היום  שגרת  את  האזעקות  שיבשו  פעם  לא  מתוחים. 

באיום מעל הפרבר השקט. טאובה הייתה לוקחת את ילדיה וממהרת אתם 

ייפגעו  שלא  תקווה  ובלבם  ורצים  רצים  היו  הם  המקלט.  לכיוון  החוצה 

בהפצצה.

 למרות קולות המלחמה שהלכו וקרבו למקום המצאם, חייהם של הילדים 

היו רגועים ושלווים. בזיכרונו של משה – האחיין היו אלה ימים נפלאים. 

לבית  ואפילו  בחופשיות,  להסתובב  היה  יכול  באויפשט  נפלאים.  פשוט 

הספר הלך עם בני דודיו. הקשר שנוצר בינו ובין בן דודו- משה שטיינר 

התהדק ונמשך לכל החיים.

מסתור בצל כיבוש

כולם דיברו על כך שגרמניה בעיצומה של מלחמת מאסף וכי בנות הברית 

עומדות לנצח אותה בקרוב, אלא שגרמניה המשיכה בלחימה בכל כוחה 

ושמה דגש על השמדת היהודים במדינות כיבושה.

במרץ 1944, לאחר שההונגרים הפנו עורף לבת בריתם ובחרו להצטרף 

השתלטותה  ועם  הונגריה,  של  מהיר  בכיבוש  גרמניה  החלה  לרוסים, 

התחיל ריכוז היהודים מערי השדה בגטאות ושליחתם למחנות ההשמדה. 

את בודפשט השאירו הגרמנים לסוף.

שהמקום  ובצדק  סברה  היא  בסכנה.  וילדיה  שהיא  מיד  הבינה  טאובה 

אם  עצמה.  בודפשט  בעיר  הוא  להינצל  גדולים  סיכויים  יש  שבו  היחיד 

אפנה לסטלה ולאלי הם יסכימו לקבל אליהם את הילדים, חשבה, אמנם 

לשנייה.  היססה  לא  וזו  לסטלה  פנתה  היא  רחב.  לבם  אולם  קטן,  ביתם 

ברור היה לה כי היא חייבת לעזור להציל את הילדים. 

בנה הצעיר, היה מאושפז בבית החולים  יוסף-יעקב,  נותרה.  בעיה אחת 

המקומי ולבה של טאובה לא נתן לה להתרחק ממנו. היא בחרה לשלוח 

את הילדים אל אחותה בעוד היא תישאר באויפשט, בקרבת בנה החולה. 

להישאר  התעקש  עשרה,  ארבע  בן  שהיה  הבכור  בנה  אליעזר-שלמה, 

מוכן  איני  זרים.  חיילים  הרבה  פה  "יש  בהיגיון,  טען  "אימא,"  אמו.  עם 

שתסתובבי לבדך. אני נשאר אתך." וכך היה. 

באותם ימים אפלים נצטוו היהודים לענוד טלאי צהוב לזרועם וחל עליהם 

איסור לנסוע בחשמלית. כשטאובה הכינה את ילדיה לדרך הסבירה להם 
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כי הנסיעה מסוכנת וכי אסור להם להתבלט. "ילדים, אתם נוסעים כגויים," 

הבהירה. "היזהרו בלשונכם ובמעשיכם." ארבעת הילדים עלו לחשמלית 

בדומייה. הם הבינו את הסכנה וצייתו להוראות אמם. ליתר ביטחון ליוותה 

אותם בנסיעה חברה נוצרייה של טאובה. 

הנסיעה המפחידה עברה בשלום והילדים הגיעו אל ביתם החם והמזמין 

מזון  מצרכי  עבורם  להשיג  יכולתם  ככל  עשו  הדודים  ואלי.  סטלה  של 

ודאגו לשכנם בנוחות למרות הצפיפות. למזלם, הילדים לא הרגישו בקושי 

והסתגלו בקלות לתנאים החדשים. הם ראו בזאת הרפתקה. 

מיהודיהם  שרוקנו  השדה  ערי  לאחר  טאובה.  אל  הרעה  הגיעה  כצפוי, 

הגיע תורה של אויפשט לגירוש. כשניתנה ההוראה לרכז את כל היהודים 

היא  הקטן.  תינוקה  את  ולקחה  החולים  לבית  טאובה  רצה  אחד  במקום 

לא רצתה לנטוש אותו מאחור. כך עלו היא ושני ילדיה יחד עם כל יהודי 

ביום שבו  הומתו  לאושוויץ. שלושתם  אותם  לרכבת שהובילה  אויפשט, 

הגיעו לאושוויץ ויום הזיכרון שלהם נקבע לכ' בתמוז. 

*

בחוצות  השתוללו  החץ"  "צלב  אנשי  הפרעות.  גברו  עצמה  בבודפשט 

נצטוו  ולבסוף  גבר  יהודים  נגד  גם קצב ההלשנות  והרגו ביהודים.  העיר 

יכלו עוד  ולעבוד עבור הגרמנים. עתה לא  אלי וסטלה לעזוב את ביתם 

להחזיק בילדים. אותה שעה הוקמו כבר בתי חסות בידי ה"צלב האדום" 

ובידי ראול ולנברג, חסיד אומות העולם. סטלה הסבירה לילדים כי היא 

נאלצת לקחת אותם לדירת מסתור והם יצאו לדרך המסוכנת כשלבותיהם 

הקטנים הולמים בעוז. כשהגיעו לבית המחסה נדהמו לראות את כמות 

היה  האוכל  רבה.  והצפיפות  מזרונים  מרוצפת  הייתה  הרצפה  הילדים. 

במשורה ואסור היה לצאת מחוץ לבית אף לא לרגע קט. "מי שייצא יסכן 

את חייו!" הזהירו המבוגרים, והילדים הקשיבו בעיניים גדולות ובוגרות. 

ילדי משפחת שטיינר לא נפרדו זה מזה. נעמי, בת השלוש עשרה ומשה, 

בן האחת עשרה וחצי קיבלו אחריות על אחיהם הקטנים – מירה, בת חמש 

שלא  ושמרו  ושתייה  לאוכל  להם  דאגו  הם  וחצי.  ארבע  בן  ומנחם  וחצי 

יאונה להם כל רע.

באחד הימים נמצא פגר של סוס מת והובא לבית המחסה. הסוס בושל 

מצאו  ומשה  נעמי  הרעבים.  הילדים  אל  הגיעו  הבישול  וריחות  במטבח 

עצמם מתחבטים בשאלה: האם מותר לאכול מהבשר או שמא יש להימנע? 

בסיום הדיון ההלכתי החליטו האחים ששני הקטנים יכולים לאכול. מותר 

להם. וכך היה.

בדיוק  זמן  כמה  ברור  לא  מה.  תקופת  נמשכה  המחסה  בבית  השהות 

התחבאו במקום כי הימים נראו ארוכים פי כמה בלא משחקים ולימודים 

מסודרים. לבסוף הגיע השחרור המיוחל. הרוסים נכנסו לבודפשט ואיום 

ההשמדה הוסר מהיהודים.  

בחזרה לחיים

העבודה  מפלוגות  חיילים  גם  ההשמדה.  ממחנות  חוזרים  החלו  פליטים 

הגיעו. ביניהם היה שמואל-צבי שטיינר. הוא חזר שבור ורצוץ, אחרי צעדת 
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מוות שהשתתף בה, חזר ובלבו דאגה למשפחתו. השבר התגלה אט אט. 

ואובדן. שמואל חיפש  פיסות מידע שהצטרפו לעדויות קשות על מוות 

את היקרים לו ומצא ארבעה מילדיו במקלט. הוא שמח בהם והעריך את 

המתנה שקיבל ולא הזכיר בפניהם את בני המשפחה האחרים – שאינם. 

לאחר שבחן אותם במבט מדוקדק גילה שמצבם הפיזי סביר, אולם הוא 

חשש למצבם הנפשי והרוחני. 

"מוישל'ה," פנה אל בנו בקול שקט, "אתה מתפלל?" "לא!" השיב מוישל'ה 

ילד  הצעיר,  בבנו  הביט  שמואל-צבי  רוצה!"  לא  "אני  בעיניו,  ועקשנות 

שהוא רק בן אחת עשרה וחצי וניסה להסביר לו אמת לא פשוטה: "ראה, 

בני. הקב"ה עושה מה שהוא רואה לנכון לעשות. ייתכן שאנחנו לא נהיה 

עוד ויהיו יהודים אחרים. אתה לא רוצה להתפלל? אל תתפלל, אבל תגיד 

בכל יום את ה"אני מאמין". רק זאת אני מבקש ממך." מוישל'ה הסכים ומאז 

לא היה יום שבו דילג על עיקרי האמונה, עד לפטירתו. החזרה היומיומית 

על עיקרי האמונה השיבה אותו "הביתה" אל חיק האמונה, ובלי התערבות 

חיצונית הוא שב לאחר תקופה, להתפלל בכוונה את התפילה כולה. 

*

אשתי לא תחזור, הבין אבי המשפחה. פליטים שחזרו סיפרו לו שראו איך 

מנגלה דחף את אליעזר-שלמה לכיוון שורות הצעירים. הוא היה נער חסון 

ובריא ויכול היה להביא תועלת בעבודתו. טאובה ובנה הקט בזרועותיה 

פנו בשקט לכיוון השני שעליו הורה הצורר באצבעו. אליעזר-שלמה, לפי 

העדות, זינק מבין השורות והצטרף בחשאי לאמו. כך, כשהוא מחבק אותה 

ותומך בה הלכו הם יחד אל מותם.

העתיד.  אל  קדימה,  מופנות  כשפניו  ילדיו  את  לאסוף  בחר  שמואל-צבי 

גם  באושוויץ.  שנותרו  אחיהם  ושני  אמם  את  בפניהם  הזכיר  לא  מעולם 

בזקנותו לא דיבר על החיים שלפני המלחמה ועל האבדה הגדולה. לביתו 

ושמואל-צבי  להוציאה,  היה  ואי-אפשר  גויה  משפחה  פלשה  באויפשט 

מצא בבודפשט דירה שענתה לצרכיו ועבר אליה עם ילדיו. 

ולמזלם של הילדים הצליח לנהל היטב את הבית. הוא הכיר את  למזלו 

יסודות הבישול ואפילו ידע להשתמש במכונת התפירה, אלא שהיה עליו 

להתפנות ולמצוא פרנסה. אלי וסטלה ששרדו במלחמה חזרו לבודפשט 

והיו לעזר רב לשמואל-צבי בכל מה שקשור לניהול הבית. גם אחיו דז'ו 

לקבל  הצליחו  האחים  שני  לבודפשט.  וחזרו  ניצלו  הקטנה  ומשפחתו 

בית מלאכה  בשנית,  יחד,  והם פתחו  האריגה שלהם  מכונות  את  בחזרה 

צנוע. באותם ימים למד משה בישיבה, בביתו המפואר של נאצי שנמלט. 

בהמשך, עברה הישיבה לשופרון ומשה עשה חיל בלימודיו, לשמחתו של 

אביו.

עלייה והתיישבות

עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה חלם שמואל-צבי לעלות לישראל 

אך הדבר לא נסתייע בידו. גם עם סיום המלחמה חלומו הציוני לא היה 

קל לביצוע. הבריטים מנעו בכל כוחם את הגעת הפליטים היהודים ורעיון 

 1948 במאי  המדינה  הכרזת  עם  לו.  קסם  לא  לגאלית  הבלתי  ההגירה 

נפתחו שערי הארץ לעלייה וחלומו של מר שטיינר הפך מציאותי. אמנם 
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שערי הונגריה נסגרו בידי הקומוניסטים שעלו לשלטון, אולם עם סגירת 

הגבולות הפכו תושבי הכפרים הסמוכים לגבול למבריחים ושמואל-צבי 

בחר להיעזר בהם להגשמת חלומו. 

הוא יצר קשר עם אחד המבריחים וביקש שיעביר את משפחתו לסלובקיה 

הציונית"  ה"הסתדרות  מרכז  אל  לברטיסלאבה,  לקחתם  ידאג  ומשם 

יחד,  כולם  את  להעביר  יוכל  שלא  הסביר  המבריח  בפליטים.  שטיפלה 

ילדיו  שני  את  תחילה  לשלוח  בחר  שמואל-צבי  פעם.  בכל  שניים  רק 

סיכם  הקטנים,"  שני  את  אשלח  בשלום  שהגיעו  "כשאשמע  המתבגרים. 

בהחלטיות נבונה.

גדת הדנובה. בלילה עלו הם  נסעו ברכבת לכפר ששכן על  ומשה  נעמי 

על סירה שלקחה אותם לצדו השני של הנהר הרחב, לסלובקיה, ולאחר 

מנוחה בבתים כפריים עד הבוקר, המשיכו לברטיסלאבה והגיעו בשלום 

אחריהם  כשבועיים  הדרך  אותה  את  עברו  ומנחם  מירה  היהודי.  למרכז 

והאחים התאחדו. במקום נוצרה קבוצת נוער חניכי "פועלי אגודת ישראל" 

בביה"ח  שוכנו  שם  לווינה,  עברו  הקבוצה  עם  יחד  ממנה.  חלק  היו  והם 

היהודי "רוטשילד" שהיה מרכז לפליטים. הצפיפות הייתה רבה, אבל לא 

הייתה הגבלה בתנועה. הילדים יכלו להסתובב בחופשיות בעיר וליהנות 

ממנעמיה, עם מעט הכסף שניתן להם לבזבוזים.  

ארי, למחנה מעבר שבו חיכו בתור  מווינה נסעו לאיטליה, לעיר הנמל בָּ

למקום באנייה נושאת עולים. הם לא חיכו לאביהם היות וידעו שיתעכב 

עוד חודשים אחדים בהונגריה.

ביולי 1949 עלו הילדים לאנייה "עצמאות", )במקור אניית משא שהוסבה 

עם קום המדינה לאניית נוסעים(. המסע לא היה קל. השינה בבטן האנייה 

והחום הכבד  רבה  הייתה  קומות, הצפיפות  בני כמה  עץ  הייתה בדרגשי 

בבטן האנייה היה בלתי נסבל. כולם העדיפו להישאר על הסיפון כל היום 

הייתה  ובסיומה  ההפלגה  נמשכה  ימים  שלושה  צח.  אוויר  לשאוף  כדי 

עמדו  וכולם  הדרו  במלוא  לעיניהם  ניגלה  הכרמל  הגדולה.  ההתרגשות 

ומתחו צוואר בניסיון לזהות את הנופים.

"שרשרת  ולאחר  עולים,  מחנה  שהיה  העלייה"  ל"שער  הועברו  העולים 

באהלים.  שוכנו  הם  ורישום  חיסונים  בדי.די.טי,  חיטוי  שכללה  קליטה" 

מביניהם,  המבוגרת  נעמי,  הנוער".  ב"עליית  נקלטו  ומנחם  מירה  משה, 

לא יכלה להצטרף לעליית הנוער ועברה להתגורר בירושלים עם סטלה 

בברכה  התקבלה  נעמי  האהובים.  לאחייניהם  קודם  ארצה  שעלו  ואלי 

ודודיה נהגו בה כאילו הייתה בתם. אחיה הצטרפו אליה בשבתות, בחגים 

ובחופשות ונהנו מהכנסת אורחים נפלאה. סטלה ואלי התגוררו בירושלים 

עד לפטירתם, בבית שנטשו יושביו הערביים במלחמת השחרור. אחייניהם 

שנפשותיהם נקשרו בנפשות הדודים המסורים הקפידו כל השנים לבקרם 

לעתים מזומנות יחד עם בני משפחותיהם.

ברק  לבני  ומנחם  משה  הגיעו  בירושלים  נקלטה  שנעמי  הזמן  ובאותו 

ללמוד בישיבות. 

משה פנה היישר אל ישיבתו של הרב וואזנר- ישיבת "חכמי לובלין". הוא 

מסדר  הישיבה,  ראש  של  לביתו  הולך  היה  ובלילות  בלימודיו  חיל  עשה 

לעצמו מזרן במרפסת ונרדם. למרות שהיה רציני בלימוד ולא נהג לבזבז 
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את זמנו, הקפיד לנסוע מדי פעם לפתח תקווה כדי לבקר את אחותו מירה 

קצר,  לטיול  אתה  לצאת  נהג  שנפגשו  פעם  בכל  בפנימייה.  שהתגוררה 

ומעולם לא שכח לקנות לה ממתקים...

באחד הימים, בעודו מהלך ברחובות בני ברק, פגש בו חסיד בעלזא נמוך 

שמואל- של  כבנו  משה,  את  זיהה  החסיד  מושקוביץ.  דוד  ששמו  קומה 

צבי והחל מיד לחבק ולנשק אותו בהתלהבות. "אתה לא יודע איזה אבא 

צדיק יש לך! אתה לא יודע!" מלמל בהתרגשות. הוא סיפר לו איך אביו, 

מפקדו ב"פלוגות העבודה", נהג בהגינות בחייליו וציטט את נאומו הקצר 

של שמואל-צבי בפני הפלוגה: "אני יהודי ירא שמים וגם אתם יהודים – 

כמוני. אנחנו באותה צרה. ה' יעזור שנעבור את המלחמה בשלום – כולנו."

הם  "ערלוי".  ישיבת  תלמיד  שהיה  מנחם  את  חסיד  אותו  פגש  בהמשך, 

שוחחו ובעקבות השיחה החליט דוד מושקוביץ לשדך בין מנחם שטיינר 

לרייזל – קרובת משפחתו. השידוך יצא אל הפועל לאחר תקופה, ובני הזוג 

יצאו אל דרכם. השדכן הרגיש מחותן ראשי בשמחה...

*

קבוצה  מתגבשת  מעניינת.  שמועה  מוישה  אל  הגיעה  הימים  באחד 

הרב  בפועל,  המושב  ומקים  הרעיון  בעל  בשפלה.  חרדי  מושב  להקמת 

נשבע  ובמהלכם  הגסטאפו  בידי  עינויים  המלחמה  בשנות  עבר  צימרמן, 

תושביו  שכל  מושב  בישראל  יקים  לחיים,  ולחזור  להינצל  יזכה  אם  כי 

יהיו אנשים שומרי תורה ומצוות; אנשים שדוגלים ב"תורה עם עבודה". 

תקופה ארוכה עמל הרב צימרמן עם כמה חברים להשיג את האישורים 

המתאימים ולגייס חברים בין תושבי המעברות ברחבי הארץ ובירושלים. 

בתקנון שניסח לרגל הקמת היישוב, התחייבו החברים לשמור על צביון 

חרדי במקום ולשלב עמל כפיים ועבודת אדמה יחד עם לימוד תורה. רוב 

המצטרפים היו יהודים הונגרים, ניצולי שואה. רק אדם אחד הגיע עם רקע 

היחיד  והיה  דובדבני שעלה ארצה טרם המלחמה  אדון  זה  היה   – שונה 

ממשפחתו שניצל. 

הרעיון קסם למוישה שטיינר והוא החליט להצטרף. 

משאית אספה אותו ואנשים נוספים שהחליטו להפוך לחקלאים, וכשהגיעו 

לשטח המיועד לבנייה קפץ מוישה החוצה מהמשאית. הוא תקע באדמה 

שלט שעליו נכתב: "בית חלקיה" והרגיש מיד כי לבו שייך למקום השקט 

בן  ונשאר   19 בן  בחור  בהיותו  חלקיה15  לבית  הגיע  הוא  והפסטורלי. 

המושב ארבעים שנה, עד לפטירתו. מוישה רצה בכל לבו להיות חקלאי 

ולקיים את המצוות התלויות בארץ בפועל ולזכות במצוות בניית הארץ, 

אולם חלום החקלאות שלו לא עלה יפה. הוא ניסה לגדל בוטנים ונכשל, 

ובעקבות זאת סבר כי הוא אינו מתאים להיות חקלאי.

מוישה  חשבונות.  הנהלת  לשירות  הצעיר  המושב  הזדקק  ימים,  באותם 

ללמוד  בחר  עצמו  בכוחות  רבים  נושאים  שלמד  אוטודידקט  שטיינר, 

חשבונאות ולשמש מנהל החשבונות של היישוב החדש, והוא עשה זאת 

בהצלחה. אחד השינויים שעשה בתפקידו החדש היה מעבר מפחון של 

בשנות  הוקם  שורק.  נחל  אזורית  למועצה  השייך  השפלה,  באזור  חרדי  מושב    15
החמישים. שם היישוב לקוח מפסוק בספר תהילים: "חלקי ה' אמרתי לשמור דבריך."
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אשתו  את  בהמשך  הביא  הזה  הבית  אל  מקצועי"16.  ל"בית  אדמה  עובד 

הטרייה – מרים. בבית הקטן והפשוט ישבו יחד וחשבו כיצד אפשר לשפר 

ולייעל את פני המושב, מי זקוק לעזרה ובאיזה תחום ואיך להרבות שלום, 

אהבה ואחווה בין התושבים.  

*

היה  חלומו  שמואל-צבי.  ארצה  עלה  ילדיו,  שעלו  אחרי  חודשים  כמה 

וכדי שיוכל לממש  ישראל  לגדל דבורים בארץ  – הוא השתוקק  ממוקד 

את החלום החליט ללמוד על הנושא. הוא רכש בהונגריה טרם עלייתו שני 

ספרים על גידול דבורים, בהונגרית, והחל להתעמק בנושא. אלא שחלום 

בירושלים,  והתיישב  ארצה  הגיע  שמואל-צבי   – לחוד  ומציאות  לחוד 

בקטמון ג'. את חלום החקלאות מימש באמצעות בנו משה. הספרים שקנה 

בהונגריה, על גידול דבורים, עברו לאחר פטירתו אל ביתה של מירה בתו.

*

עם השנים נישאו כל ילדי משפחת שטיינר. 

נעמי )ֵאמי( ז"ל נישאה לאצ'י ונולד לה ילד אחד. היא התגוררה בירושלים 

עד לפטירתה בטרם עת בשנת 1991. 

עוז,  ניצני  במושב  מתגוררים  והם  אמירם  לאילן  נישאה  )מרים(  מירה 

הסמוך לנתניה. לזוג שלושה ילדים ותשעה נכדים. 

הקימו משפחה  הם  יחדיו  בירושלים.  והם מתגוררים  לרייזי  נישא  מנחם 

גדולה וברוכה.

16  כינויו של בית בנוי שאין לו שטח חקלאי )משק לעיבוד(.

משה שטיינר ז"ל התגורר עם מרים אשתו בבית חלקיה עד לפטירתו בדמי 

ימיו. פטירתו הייתה אבדה לאשתו, למשפחתו ולמושב כולו – הוא היה 

בעל יכולות נתינה גדולות ואחד מעמודי התווך בקהילה וכולם אהבו אותו. 

יהי זכרו ברוך. 
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תודות

לי  לעונג  הכתיבה.  מתנת  ועל  גמלני  אשר  הטוב  כל  על  עולם,  לבורא 

לפגוש באנשים מיוחדים, אשר עברו רבות בחייהם ולהעביר אל הכתב את 

זיכרונותיהם.

הראשונית,  הטיוטה  בקריאת  מזמנם  שהשקיעו  אמירם  ולאילן  למרים 

מר  של  זיכרונותיו  בכתיבת  בפועל  וסייעו  כולו  בתהליך  ותמכו  עודדו 

שטיינר ז"ל- אחיה של מרים. חן, חן!

למשה בר-יודא, בן דודו של מר שטיינר ז"ל, שעדותו ל"יד ושם" הייתה לי 

לעזר רב.

 – והחמות  היפות  מילותיה  על  שטיינר,  גב'  של  תלמידתה  קליין,  למירי 

חלקה בספר.

את  שהפכה  גרוסברג  ליעל  והאירה,  העירה  שהגיהה,  ליבוביץ  לאילה 

בפרוייקט  העוסקים  ולכל  לקריאה  ונעים  יפה  לספר  הפשוט  הקובץ 

הכתיבה במועצה – תודה!

אחרונה חביבה- גב' שטיינר שהסכימה לשבת עמי ולספר לי את זיכרונותיה 

– החכמתי רבות במהלך השיחות!

ורדית

אלבום תמונות

אני מתרפקת על אימא, קצת לאחר שאבי 

נפטר

אמי בצעירותה
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סבא שמיל יהודה וסבתא רבקה 

משפחת גרינוואלד במלואה. העומד שני מימין - אדולף. באמצע- שמיל יהודה.

פנקס ההסתדרות שלי פתוחהיושב ראשון מימין - אבי, יחזקאל. לידו - בלה ולאחריה מתילדה.

אני בצעירותי פנקס ההסתדרות שלי 
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שנה  באותה  נולדה  ורה, 

סבלה  נולדה,  קיתי  שאחותי 

בגיל  ונפטרה  משיתוק  כמוה 

45, כמו קיתי

תמונת החתונה 

טאובה  של 

ושמואל-צבי 

שטיינר 

משפחת שטיינר. אימא וארבעה ילדים. בלנקה קסטנר

משה למטה. ג'ו גרינוואלד, אנגליה
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תמונות מבודפשט

מעצר יהודים הונגרים, בודפשט 1944

קבר אחים לכעשרת אלפים מיהודי  בודפשט שנספו בשנים  1944-45.

בחצר בית הכנסת הגדול ברחוב דוהאני

קיץ 1944 קבוצת מגורשים יהודים מהונגריה מגיעה ברציף הרכבת של מחנה 

ההשמדה אושוויץ
הרב יהודה אסאד.

התמונה צולמה לאחר פטירתו

המרד ההונגרי 1956
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אני ובעלי בחתונה

עומדים מימין. בלנקה, סטלה, מירה, חמי, אלי ומנחם אנחנו יושבים

הרב וואזנר ובעלי לפני החופה 
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בחתונתי. מימיני גיזי קרויס 

ומשמאלי סטלה 

יושבות מימין: הרבנית וואזנר, אמא של הרבנית ואמי )באחת השמחות(

אימא, פריווע אחותה ומוישה 

אני ומשה בטיול בחיק הטבע 
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רייזי ומנחם בחתונתם

טיול בבית חלקיה במהלך שבע ברכות לרייזי ומנחם 

מפגש משפחתי. 

עומדים מימין:  רייזי, מנחם, אני, נעמי ומירה. יושבים. אילן, חמי, שייע 
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הרב וואזנר מימין, מלווה את ספר התורה שנכתב לזכר בעלי, תלמידו האהוב

אברהם יצחק מכניס את 

ספר התורה להיכל. 
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