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   דבר הערב              

  

  'שם'בני משפחותינו שנשארו 
  שורי מיינרט

ג� , 'קבוצת החוגי�'מראשית דרכה של , השיטה התבר�הנו� האנושי של בית

בניה� ע� שקבעו את בית� , הורי חברינו  אלה היו. זקני�ה� של אנשי� בפני

אימא , בתיבתיה גהוריה של ,  טומרקי	כ היו אימא ואבא .החלוצי�, הצעירי�

, גנ�אימא ואבא , מיכל פלגאימא של , וול�אימא , ארנסטהוריו של , הורבי�ואבא 

אפשר �ואי, מנח� קייזרהוריו של , קייזראימא ואבא , הייני יחיאליהוריו של 

   .למנות את כול�

 בעוד רוב� של ,כמה היינו שבעי רצו� מעצמנו כשהבתי� הראשוני� פונו בשביל�

 � שלא הצליחו להינצל ,חברי�האבל מה ע� הוריה� של  .באוהלי�החברי� גרו עדיי

  ?שנותקו באכזריות מבני משפחת� ולעול� לא התראו יותר? ולא הגיעו

במגילת ספר  א� רשמנו את שמותיה�, אנו הקמנו לה� יד וש� בבית העלמי� שלנו

�, ואי נרא . אות� יותר'להכיר'אבל זו פע� ראשונה שאנו מעיזי� , בחדר הזיכרו

מה היו עמדותיה� לפיה� בחרו ? התפרנסו  ממה? באיזו לשו� דיברו, מה שמותיה�

  .שברי זיכרונות שלא סופרו ועוד ועוד ,ת�ימתי היה הקשר האחרו� א? לחיות

  

לאלה , ה� שייכי� לנוג� ש, ככל שחולפות השני� מתקבעת בתודעה הידיעה � �

 מוניהשל   מות� הנורא. כי ג� בזכות� ק� הבית הזה ,החיי� במדינה שלנו

, צרב כברזל לוהט על בשרנו  ,יהודי�בגלל היות� , כאילו בלי ש�  ,יהודי�

צרב וחקק את הצו העליו� להקי� בית . ושל חלק מאומות העול�, הנשארי� בחיי�

  .לע� היהודי המפוזר והמיות� עצמאי

  

רוצי� , משות� והשונה של כל אחד מה�על ה, הכיר אות� יותרעל כ� אנו רוצי� ל

הוא שהקי�  המשות�  שהגורל והחלו�, כדי לדעת שוב ושוב מחדש,ללמוד על העבר

הוא שיסכ� מחדש , שהיה קיי� תמיד, ואוי לנו א� המפריד, את ישראל, את הבית

  .ונאת קיומ

העלות נסות ל וביקשנו ל, שעברו את השואה,מו אל חברינויניגשנו בדחילו ורח

של ג� משפחותיה�  א,  לכלא כול� היו מסוגלי�. אבא� מבית אימאכרונותזי

  .זההתנו בערב יאלה נוכחי� אג� של אלה ו

   

   

 
 

  לשואה   ערב הזיכרון

   18.4.12ב "עתשניסן  בו"כ
   19.15   התחלה ב.19.00. בשעה האוכל  בחדרהתכנסות 

  סיפורי� על הורי חברי� שנספו בטקס ישולבו 

  עלייה לבית העלמי	   באותו יו� 

  .הציבור מוזמ	 .18.00התכנסות בשעה 
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  'שם'בני משפחותינו שנשארו                                         

                                                                                           

  "הפרידה הייתה קשה ונוראה"
  ישראלי ) מנטלל�ְ�(עדה 

  שורי: שמעה
   

הא� לא הגיעה העת . 'ש�'תרה ושנשל� לא שוחחנו על המשפחה מעול�  �

  ?בטר� ייעלמו מ� הזיכרו� , שנעשה זאת

  

�העיר מורבסקהמלעבודה לש� נשלח אבא , ברודיבעיר , מא הכירו בפולי�יאבא וא

אבא היה מנהל מחלקה במפעל  .החרושת בו עבד�מטע� בית, כיה'צ ,אוסטרובה

  . �נשלח להדרכה במפעל דומה בפוליש וכנראה ,לזיקוק דלק לתעשייה

 והביא , לאישה,ילידת ברודי, לאורה שטובניצרנשא את , ור בלומנטלתאר, אבא

כיה עד סופ� המר במלחמת 'ש� ה� חיו כאזרחי צ, לעיר מגוריו, כיה'אותה לצ

  .העול� השנייה

 �1914 בנרק�ביניה� הקשר . חמש שני� חיכתה אימא לאבא עד מימוש אהבת�

כחייל בצבא  אבא גויס, � הראשונהע� פרו# מלחמת העול ,כ"�אחרזמ� קצר ו

כיה 'שצ(האימפריה ההבסבורגית 

באותה , ומורביה היו חלק ממנה

כאשר , ע� סיו� המלחמה. )עת

ה� , כיה הפכה למדינה עצמאית'צ

נישאו וקבעו את מגוריה� בעיר 

העיר השלישית בגודלה , בהואוסטר

  .כיה'במדינת צ

  

גבוה , בחור חסו� ושרירי היה אבא

. ועל אחראי במפעל גדולפ, מהממוצע

 �אימא  .שחההיה משחק שלו הובי ה

חרדה , בית�עקרת, עדינה, נמוכה

דואגת ומשקיעה , לניהולו התקי�

.  Adela אדלה היחידהה בת ,כיבחינו

, בבית הייתה גרמניתדיבור שפת ה

הבית לא . כיה'בה דיברו רוב יהודי צ

 אבל בחגי� הגדולי� ,היה מסורתי

למרות , הכנסת�הלכנו לבית

  .מתבוללי�השהשתייכנו ליהודי� 
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  בת יחידה
 יאולי מפני שהיו מבוגרי� מדי,  הביאו לעול� רק ילדה אחתיאינני יודעת מדוע הורי

תמיד במרכז החשיבות , מכל מקו� צמחתי להיות ילדה מפונקת מאוד? כשנולדתי

 בוקר  לי שיחותותזכור. היו לי בעיות אוכל. קיבלתי מה שרציתי, של המשפחה

מה ארצה לאכול לארוחת : על נושא האוכל, הספר�בטר� צאתי לבית, רבות

את בקר  ורצתי ל,זרקתי את הילקוט,  מה שבחרתי'שכחתי'בשובי ? צהריי�ה

אשר להשתעמ� בבית מאית� אחי� ואחיות והעדפתי להיות היו לכול� . יחברותי

עתי שבמשפחה שאני נשב. ייילדה יחידה להורתור לא הייתי מאושרת ב. יחידהבת כ

  .קיימתי את השבועהו, כמה ילדי�לנו יהיו , אקי� ע� בעלי לעתיד

  

זוכרת את ימי . את יפי העיר, את הרחובות, את הבית בו גרנוטוב זוכרת אני 

רת מדמי ת)העבודה הייתה מ'סיו� שב, אישה גדולה וחזקה, הכובסת. הכביסה

  . הפחידה אותי מאודו, הכביסה שהרוויחה

שלוש שעות נסיעה (, כשנסענו לפולניה, צי�ית היפות והשמחות היו בקיהשעו

מכר , לסבא היה בית מרזח. ש� היו דודי� ודודות לרוב. למשפחת אימא )ברכבת

, לפנק, הדודות  היו שמחות  להשתעשע.  בעיקר לחיילי� פולניי�,סחורות רבות

סו( סו( הייתי הנכדה הראשונה במשפחה , להשגיח

  .ת�יי מהר מאוד פולנית כדי לדבר אלמדת .הרחבה

החיי� , בהובמש" חודשי השנה האחרי� בעיר אוסטר

,  הספר אהבתי את שיעורי הספורט�בבית, זרמו כסדר�

,  והחלקתי על הקרח בחור(,סקיעשיתי , שחיתי בקי#

, �1945ב, לימי�(. והעיקר למדתי ואהבתי בלט ולנג� פסנתר

�ייצגתי את בית, יהבכנס הגדול של ריקודי ע� בקיבו# דל

 ייביליתי ע� חברות" כ. )ע� עוד ארבעה זוגות, השיטה

.  אנטישמיותולא הכרתי מה ז. לא יהודיותהיהודיות וה

ורק כשענני , נוער�אימא לא הרשתה לי להיות בתנועות

שכנעה אותה חברתי להצטר( , הנאציז� איימו עלינו מאוד

  .'תכלת לב�'לתנועת הנוער הציונית 

  

  פתאו� הכול השתנה
  .  השתנה באופ� טוטלי  ומיידילהכוו, י הצבא הנאצי"כיה ע'נכבשה צ, 1939 סבמר

. מלווי� ברעש כבד של השריו�, הופיעו במלוא כוח�ה� לפתע . א היינו מוכני� לכ"ל

  . זחלתי בשלג כדי להגיע.  לא הצלחתי ללכת הביתה, הרחובות נסגרו, היה קר מאוד

התחילו ההצקות נגד , קרעו את מדיה� מגופ�, כי'ילי הצבא הצלעינינו הושפלו חי

  .ביזה בכל אשר תפנה. הכאוס שלט בכל .היהודי�

אמרו שריכזו את היהודי� במחנה ליד . לא חזרהוא חיכינו שאבא יחזור מהעבודה ו

, שו� דבר לא היה ידוע, גורשו למזרחה� כ" �אחר. לבקר, לא יכולנו להתקרב, העיר

  ...תו יותרלא ראינו אוו

אבל , 15�17גילאי בלנוער סרטיפיקטי� הסוכנות סיפקה ', עליית הנוער'מסגרת ב

הודיעו שהתארי" האחרו� לעזיבה הוא אחד ! כיה מייד'צרי" היה לעזוב את צ

גבול לאפשרות להיות בעליית , 17שאז אמורה הייתי להיות בת , 1939בספטמבר 
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אימא הסכימה  ,צב נעשה קשה מדי יו�ובעיקר כשהמ, אחרי שכנועי� רבי�.  הנוער

  . וכ" ניצלתי, לצר( אותי לקבוצה האחרונה

 לימודי� :'שמי� ואר#'הבטיחו לנו , ששליחי האר# שבאו לשכנע לעלייהציי� יש ל

, מורי� אקדמאי�, מגורי� מכובדי�, נער לפי נטייתו של כל ,מסודרי� ברמה גבוהה

  .רבי� מאודהיו ה קליטהקשיי . הייתה שונהכידוע המציאות א" 

  

  הפרידה
אימא התחילה להכי� עבורי את הציוד הנדרש לפי רשימה שנמסרה לכל מועמד 

רואה את אימא רכונה מדי ערב על פרטי עוד אני . וכ� את הכס( לתשלו�. לעלייה

 ראשי התיבות של שמי, את המונוגרמה D.M.Cבחוט  ורוקמת ,המצעי�, הלבוש

  ..ומנטלעדלה בל  A.Bבאותיות לטיניות 

 –מתחו שרשרת , לגשת עד הרכבתלהורי� לא נתנו . נוראהקשה והפרידה הייתה 

, האיומי�, הפחדי�. מוות בירייה � פירושו ,עוד חיבוק ופריצת הגבול. גבול למלווי�

. בגעגועי�, ה� חזרו והופיעו בחלומות ...שני�במש"  יזניוהצעקות והבכי הדהדו בא

  ... ביהיו ג� חלומות על אימא שמטפלת

 , לעיר הנמל טריאסטה,לאיטליה, הלוויננסענו מש� ,  בפראג,כל העולי�, נפגשנו

בחברת הנוער , ש� התחלתי חיי� חדשי�, לפלסטינה, 'גלילאה' הומש� באוניי

  .עליה כבר סופר לא פע�, השיטה�בבית, כית'הצ

  

  הגעגועי� אכלו אותי
לא . אכלו, � אכלוהגעגועי .בשנות המלחמה הייתי מנותקת מאימא לחלוטי�

חייתי בפחדי� שאימא שלחה יד .  הרבי�יילמרות מאמצ, הצלחתי לקבל קשר

  .הקשיי�והניתוק  ,בגלל הבדידות, בנפשה

אחרי המלחמה קיבלתי מסמ" ובו דיווח על הטרנספורט בו נשלחה אימא לאחד 

תארי" הלידה , כולל ג� הש� לפני נישואיה, הש� היה מדויק. ממחנות ההשמדה

  .אבל   בלי לציי� את ש� המחנה לש� היא הובלה,  מדויקלהכו ,שלה

*               

זכרתי את .   ילדותיותטיול שורשי� למחוזשלי הבנות תי ע� לפני שני� אחדות ערכ

ידעתי לא� לפנות , אוריינטציההייתה לי , את מקו� הבית שלנו, את רחובותיה, העיר

  .לא נשאר ממה שהיהכלו� אבל ,  וללכת

 שנותיי �17 ב,התרחשו רחוק מכא�אות� אני מספרת זיכרונות  המעטי� ה

שרוב� ,  שנה90חלק קט� מכמעט � ה. הראשונות

ראשונות  שני� 17אות�  .השיטה�ייתי בביתחככול� 

 �ה. לביונחקקו על לוח עליי הטביעו את חותמ� 

רק כא� ה� . השורש שהועבר ונשתל מחדש באר#

  .חדשי�, הצמיחו ענפי� רבי�
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  'שם'ני משפחותינו שנשארו                            

  
  לאחותי תודה כל חיי אני מוקירה 

  גדיש ) וסרמ�(צילה 

  יהודית פלד:  שמעה

  

	לבית  הילדה הראשונה שהגיעה ע� תו� המלחמה,  היית ילדה קטנה, צילה	

  ?ש� בתודעת�	מה� פיסות הזיכרו� ששמרת אי. השיטה

  

  ימי� של אושר
. בחבל בוקובינהש' גרנו בכפר פטראווי�. מגעי� ומראות,  בעיקר תחושותאני זוכרת

לייב אהרו�  ,אבי. הבית!ניהלה את משקהיא קומה ו! הייתה אישה גבוהתחנהאמי 

וכ� היה לנו ג� עצי , אמי גידלה שתי פרות לצורכי הבית. מכולתחנות  היה בעל וסרמ�

  . לא הרגשת מחסורחיינו מפרי עמלנו בצניעות ול. פרי וגינת ירקות

אני זוכרת ימי� שמחי� של רחצה . לה� אחוזה יפההייתה .  היה רב, מצד אמי,סבי

כול� פינקו . אחי� ואחיות 7ת הייתי הקטנה במשפחה ב. בנהר שזר� בתו" הכפר

 יאחיותיע� יחד אני זוכרת אי" רציתי להיות . אותי והייתי צמודה לאמי כל הימי�

 ה� היו .כשהלכו ללמוד תפירה בצד השני של הנהר, יו�! רצתי אחריה� יו�,הגדולות

 היה תלמיד מצטיי� בי� כל אברה�אחי  .מסתובבות ומצוות עלי לחזור הביתה

 עומדת , הקטנה, ואני,עלה למגדל גבוה שלו כאשר תמונה מפחידה ליזכורה . הגויי�

למרות  ,אברה� אהב אותי מאוד וחיבק אותי כל הזמ�. ..ייפולמא למטה ופוחדת ש

  .שהפרעתי לו בהכנת השיעורי�

בכפר חיו . ו על קיו� כל החגי�נשמרו, ידישיו נדיבר, שמרנו על כשר, היה דתיבית ה

  .כנסת מע�! והיה בו בית,יהודי� נוספי�

שנה לפני פרו� המלחמה כשהיה , עלה לאר� אחי זאב, י לא היו ציוניי�ילמרות שהור

 , ורק אני שלא הבנתי דבר,ל� עמדו ובכוכו: אני זוכרת את הפרידה ממנו. 17ב� 

  .עברתי מאחד לשני ושעשעתי אות� בתמימותי

  

  המלחמה החלה
!כשהתחילה מלחמת הגרמני� והרומני� נגד ברית

, אברה�הוריי וחמישה מאחיי הבכור המועצות 

,  ואני הקטנהשושנה ואתי, ריקי הגדולות יאחיותי

כ� ללפני  יצאה מלכהחותי הגדולה א .היינו בבית

הצטרפה לתנועת ו, לימודיהאת לממ� כדי  'רנובי�'לצ

  . 'הציוני העובד'

את האירועי� הקשורי� למלחמה אני זוכרת בשברי 

יש א 4כשבגרתי נודע לי שמכפרנו שרדו רק . תמונות

 :תמונה כוללתתי  מעדות של בת כפרנו הרכב!בלבד

גירש את , נו של הגיע הצבא הרומני לכפר1941ביולי 

אות� בבית ב� שלושה קיב�  ו,ו היהודי�תושבי 180
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עצוב הביתה  אני זוכרת שהיה חוזר .את אבי לקחו כל הזמ� לחקירה. חדרי�

   ...ושפו*

  

  כל הזמ� בכיתי
אני . 'רנובי�'כיוו� צל והתחלנו מסע ארו" ,לאחר כשלושה שבועות גורשנו מהעיר

�בובה את החזק  יאחזתי בידי. ל הזמ� בכיתיכו, היה לי קשה ללכת. זוכרת גש� ובו

פתאו� . מלוכלכת ומסמורטטתכבר  למרות שהייתה ,לרגעאותה ולא עזבתי , שלי

 ו לכ" ואמר לבני המשפחה ,אבי השתיק אותי.  ובכיי הל" וגבר,ינשמטה הבובה מידי

לקח אותי על הוא  רוב הזמ� ." בהולכי�י�רוומאחור ילפני�  כי מ,באמצע

  .הכתפיי�

אחותי הגדולה מלכה שמעה שיהודי כש  .היה רעש ומהומה רבה' רנובי�'שהגענו לצכ

אמי . ..רועדי�נו היא רצה אלינו וראתה שכול, עיירתה נמצאי� בתחנת הרכבת

היא לקחה אותי והעבירה אותי  ." היא כל הזמ� בוכה,קחי את צילינקה ":אמרה לה

  .  ניצלההיאג�   וכ",אחותי שושנה רצה אחרינו. ידוד!מהר לב�

, יינו ש� בקור וברעבחשנתיי� וחצי . לטרנסניסטריהכעבור כמה חודשי� גורשנו 

,  עבורנו מעט מזו�הפשי ואחותי הגדולה ח,התחבאנו בבית הרוס. ללא נעלי� ובגדי�

  ... אדמה!קליפות תפוחי

  

  אספו את כל היתומי�
 נוושלחו אות , ואני ביניה�,כשהסתיימה המלחמה אספו את כל היתומי� הקטני�

�אבל היא הבינה .  ולאבד עוד פע� אימא,לא רציתי להיפרד מאחותי הגדולה. לאר

� העברעצמה היא .  ושילחה אותי ע� קבוצת הילדי�,שכ" אגיע מהר יותר לאר

  . וגורשה לקפריסי� בדרכה לאר�,טלטולי� רבי�

עברו , טריהלטרנסניס לפנינושגורשו  ואחי אברה�,  ריקי ואתי,יאחיותישתי , יהורי

 ,אבי ואחי הוטבעו ונורו בנהר דניסטר. רומניה!ייסורי� רבי� יחד ע� יהודי מזרח

פניה� , אני זוכרת את קולותיה�. אמי מתו מטיפוס ורעבו יואחיותי, כי ניסו לברוח

  .ושומרת את דמות� עימי

�סיכנה ,  שהייתה לי לא�,מלכהליבה של אחותי !חיי ניצלו הודות לתושייה ולאומ

  . את אחותי ואותי ובמסירות נפש הצילה , חייהאת

   .כל חיי אני מוקירה לה תודה על כ"

   

 

' שורשי�'בטיול 

  :לאוקראינה

חנות המכולת של 

 שהתחרה ,הגוי

בחנות של אביה 

רצה הוא . של צילה

. להורידו מנכסיו

והחנות משפחתו 

עד היו� קיימי� 

ה איפ. .ו, הזה

 !?אביה של צילה
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  'שם'  בני משפחותינו שנשארו                              

  , שפלּע ומוּל ופצוּחבו "  
   החליט אבי לא להיכנע

   יעל שגיא: שמעה ,ד� כרמל
  

  משפחתי
 מערבית ,שנובֵ� בעיר �1885  נולד ב,משה ויינרי�, אבי . בעיר וינה1925 ביולי תינולד

 ,ישראל�  ברח מהבית לאר 17יה ב� כשה.  של שלזיה הפולניתהבחלק, לעיר קרקוב

הודיע לו שאימו חולה וגוססת , סבי, ואבי. 'החלו 'ליה יבימי העלייה השנוהצטר! 

 אתניתק הוא . חזר לכשנוב מצא את אימו בריאה ושלמהכש !ועליו לחזור מיד

  .הלווינקשריו ע) משפחתו ועקר 

רנסתו פתח אבי לפ.  ונולדו לה) שני ילדי), התחת� ע) אשתו הראשונההבווינ

הוא הביא . קשריו העסקיי) הקיפו את כל האימפריה האוסטרית. סוכנות קמח

  .ר אותו לטחנות הקמח בסביבת וינהכומ, בעיקר מהונגריה ומורביה, קמח

 ,ספר תיכו� בשפה הגרמנית�בית:  טיפוסית ליהודי גליציה בזמ� ההואההייתהשכלתו 

  . ובגמראכ"תנב,  בו רכש ידיעות בעברית',חדר'ולימוד ב

�בו, במלחמת העול) הראשונה לח) בחזית האיטלקית

בדרגת נפצע וזכה להתמנות לקצי� , באחד הקרבות, 1917

�לא . היה גאה בזכייתוהוא . על שדה הקרבמשנה �סג

  .זה בצבא האוסטריההרבה יהודי) זכו לכבוד 

 שהפילה , נפטרה אשתו ממגיפת השפעת1920בשנת 

 התחת� אבי ע) �1924ב. אירופה קורבנות ברחבי ימיליונ

. פרנסתו נתקלה בקשיי) ואבדה בתקופת המלחמה. אימי

 . שני)�6 ונשאר ש) כ,ב לחפש את מזלו"נסע לארההוא 

  .שב אלינו �1931ע) פרו  המשבר הכלכלי הגדול ב

  

  אימא גיזלה
 והגיעה ,בעיירה בגליציה �1886בנולדה , גיזלה, אמי

 ונישאה ע)  ללמוד רפואההלווינאה כנערה צעירה ב, סבתי, חנה.  כתינוקתהלווינ

�נפטר ממחלה , שהיה אב צעירא סב. מיכאל וגיזלה, נולדו לה) שני ילדי). דו

 ,מטופלת בשני ילדי) קטני)והיא נשארה לבד , בתנאי החיי) הקשי) שהיו בעיירה

היא נישאה שוב לסופר .  פרנסתהההיית שעליה ,כשבידה תעודת מיילדת מוסמכת

, אמי הצטיינה בלימודיה .בת ונולדה לה) ,העבריתחוגי ההשכלה ס) במפור

אביה החורג .  ויכלה לסייע כלכלית למשפחתה'הפניקס'בעבודתה בחברת , ובהמש/

בתוק! תפקידה . 'מוריה ' וכ/ הקימה אגודה שנקראה,מש/ אותה לתנועה הציונית

  .קשרה קשרי) ע) משפחת הרצל

  .'פועלי ציו�' השתייכו למפלגת  ציונית ויחד ע) אחיהההייתאמי 

 1924, �משה וגיזלה ויינרי� בחתונת
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בשנות בית הספר שלי חידשתי קשרי ע) .  התחתנה ע) אבי ואני נולדתי1924בשנת 

 ורק ,אמי ואבי היו מנותקי) ממשפחותיה) שנשארו בגליציה. ל"מחואבי שחזר 

ת ליל אבווינה  בביתנובשמחה  יחד י)גגוחהיינו בשנה היינו נפגשי) ואחת פע) 

  .הסדר

  
  נו� פוליטיקיבלתי חי

מא תחזור בערב י שבילתה איתי עד שא,עד גיל שש הייתי אצל סבתא חנה

גיבורי ילדותי היו . כ"מהתנסיפור  � כל יו)  ,זכורי) לי סיפוריה של סבתי. מעבודתה

י בגימנסיה י ובימי לימוד,חינו/ פוליטינתנה משפחתי . שמשו� הגיבור ודוד המל�

 תנועה שהתאחדה בהמש/ ע) ,'ית בילובר' הצטרפתי לתנועת הנוער ,היהודית

'�', השומר הצעיר',  והצטרפה לתנועה העולמית של נוער צופי לוח)'תכלת לב

  .וירה ציונית וסוציאליסטיתוספגתי א,  הרגשתי ש) בבית.)ח"נצ(

שפוזרה , דמוקרטית באוסטריה�  היה פעיל מאד במפלגה הסוציאלמיכאלדודי 

במרס  .וא נאסר לשני) רבות בלי שנשפטה. על משטר פשיסטי �1934בכשהוכרז 

מיכאל נשלח למחנה .  אחתהירייהצבא הגרמני כבש את אוסטריה בלי א!  1938

לנקות ,  חויבה לרדת לרחוב ע) מברשת השיניי) שלהגוסטיאחותי . הריכוז דכאו

 ,דודתי עברה לגור איתנו�בת, לאה. 'אוסטריה החופשית'מהרחוב את הכתובות של 

. ב"הדודי) הצליח להגר לארה�חלק נכבד מהדודי) ובני. חות לכל דברוהיינו כאח וא

א/ , 1938ויכולנו להגר עד , א אליה)ולב, הצעירי), ה) ניסו להשפיע עלינו

  .ישראל�התעקשנו לנסוע לאר 

  

הוא . בוקר אחד קיבל אבי קריאה ממשרד הטלפוני) והתבקש למדוד את אור/ הכבל

יהודי , שתתלה את עצמ/כדי זה ארו/ מספיק " : והתשובה ששמע,הבקשהת מילא א

דאגה . ניהלה את עניני המשפחהאמי ו אחרי .גרמה לו להתק! לבזו  תשובה !"חזיר

. 78 בת חנה מתה סבתא 1938בסתיו .  שלא יכלו לדאוג לעצמ),לקרובי) הזקני)

מא הצליחה יא. ליבה לא החזיק מעמד מול ההתנכלויות והרדיפות שהפעילו נגדנו

,  כדי שיגיע ללוויית סבתא, למשרדי הגסטאפו לשחרר את אחיה מיכאללחדור

 בעזרת חברי) הוברח ע) אשתו ,ואכ�.  שעות48בתנאי שיעזוב את אוסטריה תו/ 

באות) ימי) התקרבתי מאד  .ש) הסתתרו עד תו) המלחמה. דר/ שווי  לצרפת

ספרות בילינו בשיחות על  , המשפחתיתהההיסטוריהוא שית! אותי בכל . לאבי

  .ומוסיקה ובמשחקי שח

  
  הפרידה מאבא

 48 ושוחרר רק אחרי התחייבות לעזוב את גרמניה תו/ , נאסר אבי'ליל הבדולח'ב

שימש אותו ,  אותו חידש לביקור בהלוויית אביו שנתיי) לפני,הדרכו� הפולני. שעות

 פע)ו הרגשתי שז.  קשה לי מאדההייתהפרידה מאבי .  כשנובלחזור לעיירת הולדתו

. עזב את הבית ע) חשיכההוא  ו,התחבקנו והתנשקנו. אחרונה שאני רואה אותו

עליית 'המשכתי בפעילותי בתנועה במסגרת . .. הפע) האחרונה שראיתיוההייתזאת 

  . למדנו עברית ועל אר  ישראל. ה לאר י ש) הכינו אותנו לעלי',הנוער
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  וווו שלנ שלנ שלנ שלנ    הבתהבתהבתהבת
   

  ,שמה של בתנו הוא גילה

  . גיזלה�בדומה לש� שתי אמותינו 

  מתהלכת בתנו בעול�, לכ�

  .דמות� של שתי הגיזלות�כבת

  

  ,עגלגלה ונמרצת, היא יפה

  ,היא עצמנו ובשרנו

  .סבתנו, אחותנו, מנוהיא ג� ִא

תנו היא עבורנו כל נשות ִ#

  .חהפהמש

        

הנשי� הבלונדיניות כחולות 

  ,הפעלתניות, העיניי�

  ,שלא זכו לראות אותה ואת ילדיה

  ,מעבר לי�, שנשארו ש� לנצח

  ...בעש�, באוויר, בשמי�

  ד� כרמל

  

  )נכתב לזכר אבי( 'ל$'טר$ֶמ'טל ה$

  דת הגסטפו                              בצאת אבי ממפק

  ',מטרופול'בהוטל 

  , חבול ופצוע ומושפל

  .החליט אבי לא להיכנע

  

  הוא נשבע

  , לחדש ימיו כקד�

  כאשר לח� בהרי האלפי�

  .וקצי� של הקיסר, כחייל

  

  בלבוש של מטפסי הרי�

  ,העפיל להרי הסודטי�

  ,עבר גבולות ויערות

  .עד הגיעו למחוז חפצו

  

  

  

  ,בעיר הולדתוש� 

  ,בי� קרובי� ומכרי�

  התחיל לבנות את עצמו מחדש

  .כאזרח חופשי, כב� אד�

  

  עורבי המוות השחורי�

  'מטרופול'מהוטל 

  ,השיגו אותו ג� ש�

  .ואספו אותו שוב אליה�

  

  ,לכבש�, להר האחרו�

  ,בלי מדי�, הוא עלה בלי בגדי�

  .וערו� ומושפל, יח)

  ...הפע� לנצח

      
   והעלייה לישראלהפרידה מאימא

את על מנהיגי הקהילה להאי  אייכמ� לח   1939בסתיו 

מראשי תנועת , אהוד אבריאל .קצב יציאת היהודי)

 .כאל! איש שמנתה ה גדולהי קבוצת עליארג�, 'החלו '

דצמבר ב �15היציאה נקבעה ל. לאה ואני היו בקבוצה זו

לא . לתחנת הרכבת ,אמיע) א ,מהביתיצאנו ברגל  .1939

הפע) האחרונה שאנו ו ידענו שז. יו לנו אשליותה

 והרכבת ,קרונות הלע נועלי, לבסו!. מתנשקי) ומתחבקי)

 מנופפת אמי את אתידר/ החלו� קלט. חלה לזוז מהתחנהה

 ונעשית ,מתרחקתהולכת ו כאשר דמותה ,במטפחת לבנה

  ... עד שהיא נעלמת כליל,קטנה

  

שה  בעקבות החור! הקלאהלאות רבות עברתי ע) ת

 שבסרביה שאבא(שהינו בעיר ... והדנובה הקפואה

. 18נוער מתחת לגיל ה�  הסרטיפיקטי) לבני200כשהגיעו 

היא . י ולכ� לא יכלה לעלות אית, מעל גיל זהההייתלאה 

א/ ידעתי שע) הגרמני) א! , "אני כבר אסתדר": אמרה לי

 ותו/ ,נתתי לה לשכנע אותי. ..אחד לא יכול להסתדר

  .  ונשיקות נפרדתי ממנה,)חיבוקי, דמעות

, י חוויה של פרידה לתמיד בתחנת הרכבתי עלהשוב עבר

 תחת הפגזות ,מש) נסענו ברכבות. ..הפע) בבלגרדו

 וש) ,לביירותהמשכנו מתורכיה .  ליוו� ולתורכיה,הגרמני)

  .עלינו על אוטובוסי) שלקחו אותנו לעתלית
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  'שם'משפחותינו שנשארו                                

  
  "אהב מאוד גינת פרחיםאבא "

  אור�) שיינפלד(חנה 
 ענת ענתבי: שמעה

  

  
   נפשות11היינו 

. כוסלובקיה'תחת שלטו� צשהייתה  ,בהרי הקרפטי�', משפחתי חיה בעיר מונק�

היינו  .באושווי�שניה� נספו . ואסתר אלפר דוד אלימל� שיינפלד ה�שמות הוריי 

 כי לא רצו ,שלוש אחיות נספו יחד ע� ההורי�.  אחי� ואחיות11בת משפחה גדולה 

כחייל לוח� בצבא ,  נהרג ממש בסו� המלחמה,ישראל , הצעיריאח . להיפרד מה�

  .כי'הצ

עירמת מונחי� היו  לידו ,מזווה גדולהיה בו . צנוע וקט�בית  היה הבית שלנו

ובבוקר להחזיר� , סדר אות� לשינהכל לילה היה צרי! ל. מזרו� לכל ילד, מזרוני�

  .שינה משלה�חדר להורי� היה . בשני חדרי שינה, הילדי�, ישנו. לערימה

   

   דוד אלימל�אבא
ת העול� במלחמשירת הוא .  חנות גדולה לצבעי� וחומרי בניי�ההייתלאבא 

אבא היה . תהייתה עקרת בימא יא. הונגרי"קצי� גבוה בצבא האוסטרוכהראשונה 

. ע� זק� קט� מטופח, יפה, איש גבוהכאני זוכרת אותו . מגיע מדי פע� לביקורי�

את� " :אמר ותמיד דאג שנלמד.  לנו בלימודי�הוא היה עוזר. מאודאותו אהבתי 

 ,אקדמאיספר "תו בבינלמדנו לו כ,ובאמת. "תהיה הנדוניה שלכ�ו ז, צריכי� ללמוד

  .ני למדתי הוראהא. מקצוע ופרנסהנו היה לותנו בבגרו

ובה  לנו גינה גדולה ה הייתבחצר. גדול ומרווח, מה עברנו לבית חדש"אחרי זמ�

עד היו� אני (.  ואנחנו עזרנו לו בגינה,אהב מאוד פרחי�אבא .  ועודפירות, פרחי�

  .) לי גינת עציצי� גדולהההייתהשיטה "ג� בבית שלי בבית. אוהבת לעבוד בגינה

מתעדכ� , הכנסת"הול! לבית, בבוקר 5"היה ק� ב: עיו� קבו"לאבא היה סדר

סוקר . קונה בשר וחוזר הביתה, כ עובר ברחוב יהודה הלוי"אח, בחדשות המקומיות

. שותה כוס יי� ויושב לארוחת הבוקר, התות, הגפני�, הפירות, את הגינה, את החצר

מא בצאתו יהיה מנשק את אהוא ו, הספר היינו מנשקות אותו"בלכתנו לבית

  .עבודהל

   אסתר אימא
היא . תואלגנטיבתמיד לבושה , גבוהה, תמירה,  יפה מאודהאיש ההייתמא יא

ג� כשגדלנו . אהבאחד ידעה בדיוק מה כל .  מבשלת אוכל הונגרי שאהבנוההיית

מגיל צעיר  .האהוב עליוהבשר התפלאנו אי! הצליחה לתת לכל אחד את חלק 

ולעזור לאבא , לסדר את החדרי�, לכבס את בגדינו, הבית"הורגלנו לעזור בעבודות

ההורי� לא ויתרו ונהגו להזהיר על כ! ו ינמחכשג� . בעיקר לפני החגי�, בחנות

  ."העבודה תחזיק אתכ� בכל עת. לעול� אי� לדעת מה צופ� העתיד: "אותנו
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 יר�אכשבער!  11  הייתי בת. יתאמצעה, אני הייתי השישית ,אחי�ה 11מתו! 

ואני טיפלתי בשני , תשישותרוב כנראה מ, מא חלתהיא. נולדה,  הזקוני�בת, אחותי

אל שני . ה�מאוד אהבתי לטפל ב . התינוקתואיר� ,השלוש ב� אוסי, הקטני�אחיי 

הגדולי� פינקו . אהבה גדולהבי� כולנו  ההיית ,בכלל . אלה הייתי קשורה מאודיאחי

אספנו כס� יו� המאושר את הלקר. לחודילד הולדת חגגנו לכל הבימי . את הקטני�

אבא כי ראינו את הכבוד ש, �הוריהלמדנו לכבד את .  זה לזהותכיס כדי לקנות מתנ

  .מאירוכש  לא

  

  בית ספוג תרבות
 , גדושת ספרי� בהונגרית וגרמנית,ספריה גדולה. ביתנו היה ספוג אווירה תרבותית

זה  .י אבא"נרכש מיד עכל ספר בעל תוכ� יהודי או ציוני . המרכז הרוחני שלויתה הי

אני . לנג�וכולנו למדנו , נוספי� כינור וכלי נגינה ,פסנתרבו היה . יקליסמוהיה בית 

  .כינורבניגנתי 

. � כולנו וקושר שיחה בי,שואל כל ילד למעשיואבא בשולח� ארוחת הערב היה 

 היו מתעוררות שיחות ערות על ספרי� חדשי� , בסעודה המשפחתית,שבת"בלילות

של  'נציגי�'בבית היו . ועל אירועי� פוליטיי�, ) לקרואמחויבי�היינו ש(קנה שאבא 

על עמדתו וזהותו בקנאות וכל אחד שמר , מימי� ומשמאלכל תנועות הנוער 

  .הפוליטית

לפגוש את ההורי� שלו  נסענוונפרדנו מההורי� שלי ושל מנח�  אחרי החתונה

   ...פרידה סופיתתהיה  לא שיערתי שזו .בפולי�

באמצעות חפש את ההורי� לא הפסקנו ל ,כשהיינו כבר באר�, בשנות המלחמה

בסופו של דבר התבררה . כלו�לא מצאנו א! , פיסת מידעבדקנו כל . הצלב האדו�

  ...האמת המרה

   

 

אח ישראל ה " בימי� . ודוד שיינפלדההורי� אסתר " למעלה  :נספובני המשפחה ש
 .גיזי טובה, י יפה'ארג ,לוצי חמדה: אחיותושלוש , כי'שנפל כלוח� בצבא הצ ,אימרה
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  'שם'                               בני משפחותינו שנשארו 

  
  "היינו נרדמים יחדסבא ואני "

  ,  מירו�)הופמ�(נת� 
 ענת ענתבי: שמעה

  

  תימשפח
אחותי  ,חנה � יאמש�  ו, הופמ�יעקב � יאבש� 

אבא היה  . ואני הצעיר,)פרידל(פרידה  �הבכורה 

ניהל ו, נגרות בניי�רהיטי� וייצור ל בעל מפעל

היינו  .בית�עקרתהייתה מא יא. נות רהיטי�ח

 צביבא ס .סבי�, הורי�, ילדי�: משפחה גדולה

בקומה , שלנו גרו בבית סוזנה הופמ�וסבתא 

דלתות ה. השנייקומה הבגרנו אנחנו . הראשונה

משפחה ל .בי� שתי הדירות היו פתוחות

י� בי� קשר ה.חשיבות גדולה ההייתהמורחבת 

תמכו , התעניינו בכל אחד . היו הדוקי�נוכול

, 'גוש אחד'לתחושת השתייכות לנו  ההיית. ועזרו

ת  גינההייתבחצר  .יפורמאללא  , וח�קשר קרובב

 ההיית .ועוד, גזר, אדמה�תפוחינו גידלבה , ירקות

. שימשו להובלת הרהיטי�ש ,סוסי�ת לנו אורוו

   . ולרכבי�בסוסלטפל אהבתי מאוד 

. דמוקרטית�ציאלסו �הייתה פוליטית השקפתנו ה

לא , יהודי� מסורתיי�היינו . אוכל כשר, כנסת�בית, החגי�, חיי� יהודיי�חיינו 

 .י� שנ400של יהודי שמרה על רצ! שלנו הייתה עתיקה והיהודית קהילה  ה.דתיי�

לפני האירועי� עוד נפטר ממחלה ו, מת העול� הראשונהאבא היה נכה מלח

  .אנטישמיי�ה

  

  סבא נת�ו  צביסבא
 בשבת בצהרי� אכלתי אצל� את המאכלי� .ימצד אב, צבי י קשור מאוד לסבאהיית

קדיש 'חו% לתפילת באת הנר ו ש הייתי מחזיק ל"במוצ .עודטשולנט ו, היהודיי�

   ).'חומ%'(תו את החמ% י סבא היה מזמי� אותי לשרו! א, בבוקר�9.00ב  ,בפסח .'לבנה

   

גרו במרחק , )רה כשהייתי קט�נפטכי  השלא הכרתי( וסבתא, י מצד אמ,נת�סבא 

עסקו , מאיאח של א, בנוהוא ו.  רפת גדולהההייתלסבא נת�  .תנויכמה רחובות מא

. רפתשל הכי אהבתי את האווירה , ביקרתי אצל� פעמי� רבות. במסחר פרות וחלב

 לקחת אותי לנסיעות ע� הסוס הרבהוהוא ,  מעי� כרכרה,לסבא היו סוס ועגלה

 כי , לו ברירה אלא לקחת ג� אותיההייתלא , שהוא נסעכ, למעשה.  שלומהירה

 ואז הייתי , אצלונשאר ללו�הייתי  ,לפעמי� ...'הצגות'הייתי מתחיל לצרוח ולעשות 

  . היינו נרדמי� יחדטה שלו וינכנס למ

   

  
  

נת� בנ� אבא יעקב ואימא חנה  הופמ� ע� 
 בנ�
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  אחותי פרידל
לא , גבוהה,  בחורה יפהההייתהיא . ממני בשלוש שני�בוגרת  ההייתפרידל אחותי 

בזמ� עליית הנאצי� היא  ... ידענו�לכואת ו, היו לה הרבה אהבות. ודיהנראתה יה

�אוסט'נקראו ש(מפולי� הגיע לגרמניה בעלה . בת וב�לימא וא נשואה ההייתכבר 

  .ג� מדרי' נוערהיה  ונדמה לי ש,היה איש עסקי�, )'יוד�

לפני פרו% המלחמה ה� . ת�יאעברה  אמיאו, היא ומשפחתה עברו להולנד �1935ב

�הא' .  וקיוו שש� יהיו בטוחי�,צרפת�כ עברו לדרו�"אח. ברחו מהולנד לצרפת

S.S   הצליח איכשהו להתחמק ע� בעלה .  בהריו�ההייתאחותי . אליה�הגיעו ג�

  וכנראה,מאיה� איבדו את אש� בתו' ההמו� הסוער הגדולה  ובמהומה ,המשפחה

ש� עד סו! חיו ו ,%לשוויחו לעבור את הגבול  ה� הצלי...וי%ונשלחה לאוששהיא 

  .להולנדשבו אחרי המלחמה . המלחמה

, בתו.  היה מורה בגימנסיה ומחנ' נוער,לוי וול� ,דודי. לאמי היו שני אחי� ואחות

. אנחנו עדיי� בקשר. העמק� היא מהגרעי� הראשו� של משמר)קציר(חנה דודתי �בת

עברה את השואה היא . אלהחותה חו% מא, מא הגיעה לאר%יכל המשפחה של א

  . שהביאו אותה לשוודיה,י האמריקאי�" וניצלה ע,ואת צעדת המוות

   

         �   ארוסתי,תר
 בחורה ההייתהיא . שני�ארבע  צעירה ממני בההייתרות 

 מתו' כוונה ,אהבנו והחלטנו להתחת�התאנחנו . היפהפיי

גדה התנ ,תציונישלא הייתה  ,המשפחה שלה. ר%לעלות לא

אנשי� ה� היו . שהיא תגיע לפלסטינהתה  כי לא רצ,לקשר

קשר אחרי .  לה� וילה מחו% לעירההיית .בורגני� עשירי�

. הזמנהאת ההכנו !  וא,החלטנו להתארס שני�שלוש של 

ליל ' בגלל ,אבל מסיבת האירוסי� לא יצאה לפועל

  .) בבית עד היו�אצלישמורה זו הזמנה (. ...'הבדולח

  

                 
  הבריחה

רק היא ואמה היו . רות של תי בבית הוריהי הי'ליל הבדולח'ב

כל הגברי� : "פתאו� דפקו בכוח על הדלת וצעקו. בבית

ואני ברחתי , !"אי� גברי� בבית: "ענוה  רות ואמ"!החוצה

רה והבנתי שק. דלת האחורית והסתתרתי בג� הגדולמה

אופני� על רכבתי . לא היה רחוק ש, והחלטתי לברוח לגבול ההולנדי,משהו נורא

נכנסתי . משק חקלאי גדולבעלות  ,שתי משפחות יהודיותחיו והגעתי לכפר שבו 

קורה משהו לא ש   סיפרתי לה�. בוקר�ה� בדיוק ישבו לאכול ארוחת. לאחת מה�

. "שב לאכול ונחליט מה לעשות,  תירגע.ל' חלומותיש שכנראה : "ה� אמרו. ברור

. דפקו בדלת והוציאו את כל הגברי� החוצה  S.S י אנשילא הספקתי לאכול ושנ

 ,אספו את כל הגברי�שלנו הכנסת �  כי בליל שרפת בית,התברר שה� חיפשו אותי

, אורניינבורג וזקסנהאוז�הועברתי ע� כול� למחנה הריכוז . חסר ברשימהשמי היה ו

  . חודשי� ושוחררתי�4שהיתי במחנה כ.  לכל מה שקרה בהמש''הקדמה'שהיה 

  במטרה לעלות,הולנדב 'קיבו% הכשרה'להגיעה , שאביה היה נתי� הולנדי, רות

 ,ע� כל יהודי הולנדיחד  , ה� נתפסו ונלקחו,לאחר כיבוש הולנדא'  ,לאר%

...�לאושווי
 

 רות ואמהארוסתו נת� ו
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  'שם'                               בני משפחותינו שנשארו 

  
  אך נהרג במלחמת השחרור, אחי שרד

  לידיה סיפלובי�: שמעה ,פאני בונה
  

 הורישמ� של . דר� לצרפת�לא�הגיעו בדר�ו, ש�נישאו ה� , פולי�', לודזהוריי נולדו ב

: ישמ� של הורי אמ. יי�ענמאוד  והיו ,ה� גרו בגטו היהודי. אהרו ופייגה בוקס: אבי

 16 �היו לה. וסבתא הייתה המפרנסת, סבי היה תלמיד חכ�. יהודית ומאיר האס

בעלה נפטר כשהייתה רק בת . כיה'שמשפחתה הגיעה לפולי� מצסיפרה ימא א. ילדי�

   .לפרנסתה עבדה ברחיצת מתי�. 32

 כמו גוי ונטש נראה.  בגיל צעירת�יית הוא ה.אחרי אחיו הבכור, 1896אבא נולד בשנת 

עד , נדד בכל מיני ארצותבגרותו בונעוריו ב.  יידיששדיברלמרות , את היהדות לחלוטי�

וריי  ה,כשחזר מהצבא. כלאבישב פעמיי�  ו,נילהוא שירת בצבא הפו.  הגיעהלהימלאי

 סוחר, רווק , לדודוברח� לכ� ה. לא הסכימו לשידו� אימא הוריא� . התאהבוופגשו נ

 �ה.  חית� אות�א והו,על אהבתה לאבידוד אימא סיפרה ל. נטוורפ�שחי בא, יהלומי�

  . מה הגרו לצרפת�ור זמ�ב וכע,חיו באנטוורפ�

מסודר כל בוקר ואבא היה יוצא לבוש . מונטמטר, גרנו בדירה צנועה במרכז פריס

  . והייתה תמיד חלשה,ע� השני� היא חלתה. בית�מא הייתה עקרתי וא,לעבודה

רבות במש� שני� . ידישיבברו יבבית ד. חמשנולד כשהייתי בת ) דארמונ (אהרו, אחי

 א� מעול� לא , ער� עליו�הגדלתי בבית שהמוסר הי. שה� מדברי� פולניתחשבתי 

 .צרי� ללמוד) 'מענצ�א(אד� �ב�מנת להיות �אבא אמר לנו שעל. יהדותאמר שזה מהנ

הדר� זאת . מקצועשתלמדי ויהיה ל� , אמר, החשוב מכל". הייתי תלמידה מצטיינת

    ."היחידה לשרוד בעול� הזה
המשמעות של משטר מה מיד תפס שיתכ�  .אבא היה מאוד מודאג, � פרו� המלחמהע

.  כ� התחלנו את מסע הנדודי�. והחליט לחפש מקו� מרוחק מהעיר הגדולה,גרמני

 הוביל אותנו לאזור קרובו, "! לא יתפסונואות ": אבא אמר,1941 תחילת �1940בסו* 

את להעביר אותנו , תמורת שוחדמוכ�  שהיה ,צרפתיאזרח פגש ש�  .לגבול ע� שווי�

   .גבולה

שהלילה של� תגידי לאבא ": פנה אלי ואמרהאיש  ,מצוינתברתי צרפתית ימכיוו� שד

אותו איש  ".ווי�שע� החשכה תתקדמו בדר� אל הגבול רדת ע� . ילביש אתכ� ח�

בערב העלה אותנו על עגלה  .יעו לקחת אותנושבאותו לילה הנאצי� יג, כנראה, ידע

אמר  אבא. כי הבנו שאנו לא נוסעי� לשווי�, הייתי מבוהלת ועצובה. נסענו המו�. סוסו

ברגע הזה . אשת לוטקרה ל כמו ש,"תהפכי לגוש מלחחרת א, אל תסתכלי אחורה": לי

רי ה, מבולבלת והייתי מופתעת. שאנחנו יהודי�לראשונה סיפר לי המפחיד הזה 

  .אוני�� וחסר,חלש, קט�ד�  אינראה בעיניהוא ! נולדתי וגדלתי בצרפת

ע� , ש� היה מחנה  שבויי� ענק .ליאוטלטלת הגענו למקו� שנקרא המאחרי הנסיעה 

מדוע : " הייתי שואלת,לו יכולתי לשאול אותו היו�אי.  אלפי יהודי� מכל האזור

ג� אני לא מצליחה . לענותאינני בטוחה שהוא היה יודע  ?"עשית את מה שעשית

רצה הוא . היה גיבורהוא נה שלמעשה קרק לאחר שני� הגעתי למס .למצוא תשובה

  . ללכתיותר ולא יכולנו כשהתעייפנו  ,ב אותי על הגבסח. תמ� בי ובאחי, להסתיר

 .42התארי� היה כנראה קי�  .היינו ש� כמה ימי�. הבמחנה הזה הייתה צפיפות נורא

 .לחתונה הנדוניה: "והוא אמר ?שאלתי, "מה יש בשקיות. "יותהוא החזיק כמה שק
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,  הצעירו של אחיי וידיבאותו יו� הוא לקח את ידי. "להכותזכרי תמיד שכס* קונה 

לא ראיתי אות� ה� גורשו ו כמה ימי� אחרי זה. על חייותמיד והשביע אותי שאשמור 

כאשר הבנתי  .י� לגברי�כיוו� שהייתה הפרדה בי� נש, ג� את אחי לא ראיתי ...יותר

  ...א� לשווא ,בכיתי ,תיחצר, שאחי לא איתי צעקתי

  

  

                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

  'שם'בני משפחותינו שנשארו                        
  

   מעגלנסגר שנה 70אחרי 
  אפרת: שמעה, פורת�רות איל

את עברנו . בגרמניהואני נולדתי , הוריי הגיעו לצרפת מגרמניה. אליס מרכסשמי היה 

. כל הזמ� זזנו. ממקו� למקו� �  קורטהבוגר  אימא ואחי ,אבא � ברחנו. השואה בצרפת

י במלחמת צרפתה לחמו בצבא האחיחמשת . הוריה של אמי היו אזרחי� צרפתיי�

  . בעלת ביטחו� עצמי, היא הייתה אישה חזקה. שנייההעול� ה

אחי העביר . גרמניה�צרפתעל גבול שעיירה לראינו את ההכנות למלחמה ברחנו כש

הצרפתי� י "עו נעצרנולמחרת , בי� צרפת הכבושה לחופשית ,הגבול אותנו את

נו תלהחזיר אולא ביקשה  והמחנהמפקד הלכה לאימא  .'בלימוזמעבר ו למחנה נשלחנו

אסור היה לנו .  שמוזיירמ, רפתכפר נידח בצשלח אותנו ל ו,התחשב בההוא . לגרמניה

 , מי�יבל, גרנו בבית דל. להתייצב כל יו� במשטרה והיינו צריכי� את גבולותיולצאת 

בוה ממקו� ג, חיי�ה� רמתבגדולה וריי זו הייתה ירידה הל.  בלי אוכל,בלי שירותי�

יחד ע� עבדנו . מדהימהיכולת הישרדות ה� גילו , ולהפתעתי, תחתית הבורל

לנו דאגו ה� . לב� אבל היה בה� טוב, � היו אנשי� פשוטי� ללא השכלהה. איכרי�ה

לימדתי את בנות ו, הייתי הולכת כל יו� לשחות באג� הסמו�בעונה . חלב ולח�ל

. נקשרה אליי במיוחד � מרי�א �שמה , אחת הבנות. לרקוד, לצייר, לשחותהכפר 

החצי קפוא אג� צללתי באז , לא היה לי כס  לקנות לה מתנההתחתנה כשהיא 

   ...והיא התרגשה מאוד,  לבני�נופרפרחי ל שזר לה וקטפתי 

  
  האד� שהצלתי הציל אותי

. זה היה מקו� ע� הרבה אורעבורי . 17עד שהגעתי לגיל , חיינו בכפר שנתיי�
ההסכ� בי� פט� ביו� שנחת� . להג� עלינויו מאוחדי� איכרי� הפשוטי� האלה הה

 אמר הואו, לאופה הכפר לקחת את הלח� מאתמולתי הלכ , לגרמניה הנאציתהצרפתי

ואני לא , נדמה לי שאז שאלו אותי הא� אני רוצה להגיע לאר� .אחרי הרבה סבל עלינו ארצה

לא חזרתי , למעשה .העדפתי לעזוב. הישארלא� בצרפת כבר לא הייתי מוכנה , ממש התלהבתי

,  לצרפתכ� שייכת�להבי אי� הרגשתי כללא מסוגלת  אני .לצרפת מאז ועד עצ� היו� הזה

   .ופתאו� מצאתי את עצמי שונאת אות�

הוא גויס כחייל  לשרת  .ההתרגשות הייתה גדולה .את אחיבאר� אחרי הרבה סיבוכי� מצאתי 

נהרג ונקבר . הוא לא ממש הבי היכ הוא נמצא. הוא לא ידע מילה בעברית .במלחמת השחרור

אי� זה קרה שאני ? אי� �אני לפעמי� שואלת את עצמי . גמרהסיפור לא נ אבל .בהר הרצל

בעמק האלה ישנה אנדרטה ענקית ובה  ? איזו יד הובילה אותי לכא ולא לש�?הצלחתי לשרוד

 וזה ,השמות שלה� רשומי�. יהורישל אזור ה אל# שמות של יהודי� אשר נרצחו מ83רשומי� 

הגעתי לקיבו�  .ע� בשנה לתת לה� כבודהיו שני� שהייתי מתייצבת פ .עבורי מקו� קבורת�

, הילדי� . אני אסירת תודה על כל אשר הספקתי והצלחתי בחיי� . שנה�33בית השיטה לפני כ

 .הניני�, הנכדי�
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אבל אני . להג� עלייכדי , ע לי נישואי�יהצו, "סופ� יהיה כמו כל היהודי�"לי ש
  . ..לא אהבתי אותוכי , סירבתי
תפסתי בשערות ראשו . עוטבנער שהחל לשחיתי באג� הבחנתי בכאשר  1942בקי# 

בחוזקה השתחררתי ממנו . אותיוכמעט חנק , מותש וחלש ,והוא נתלה על צאוורי
�אבניעל הבית זרקו .  על התריסי�תקוידפשמענו באותו לילה . חו ושנינו הגענו ל

להיות מוסגרי� עליכ� : " ואמרונכנסו, ביניה� אביו של הטובע ,שוטרי�לושה ש. חצ#
 אחרי שהצלתי את הב� אי� זה יכול להיות ": בכל כוחותייתי עליורח צ!"לגרמניה

: שהו קראיפתאו� מ.  יהודי�200 עוד ע� ,נקסומעבר �למחנהבירו אותנו הע "?!של�
קיבלנו בזכותו . נעראותו ש� את אביו של ראינו  ו, נכנסנו!" למשרדמשפחת מרכס"

חתימות של כל בה ראו לנו עצומה האיכרי� ה ,כשחזרנו. זיירמעיירה צו לחזור ל
   .תנו לגרמני�הסגרעל אי התושבי� 

לקחו ריו אח. על גבול ספרדשגירס למחנה והעבירו אותו  את אבא כשנה עצרוכעבור 
מזייר לטפל  וחזר לאבא שרד.  ולא רצתה לחיות יותר,נשברה אימאואז . קורטאת 
.  קשי�אצל אנשי�תי הסתתרעימה , הל,הייתה זהות שאלי . 50היא נפטרה בת . בה

  .   �1945 בעליתיאכ� ו, ישראלכל הזמ� רציתי רק לעלות ל
  

  מרי נפטרה�א
יחפשו השביעה את משפחתה שהיא מותה לפני .  שני�10לפני מרי נפטרה ממחלה �א�

,  מנזיירדניאל סופיצאט קיבלתי מכתב מאד� שנקרא 2012בפברואר . אליס מרכסאת 
   ):תיבתמצ(וזה נוסחו 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  דברסו# 

הזה של השואה  �יהינו בתו� הג...ק מרוב אושרהייתי בש/, כשקיבלתי את המכתב
את ובסו  הצליחו לאתר , אותי חיפשו מסתבר שכל השני�. אנשי� טובי�ג� הכרתי 
בני כל ובו שמות  ,ששלחתימכתב מצאו וש�  'יד וש�'ל פנה יהודי אחד. אליס �הש� 

עכשיו אני בקשר אית� . רות מרכס�אליס: על המכתב חתמתי. תי שנספושפחמ
 ... יותרא� כוחותיי כבר לא עומדי� לי, היפגש עימ�לרוצה הייתי . באמצעות המחשב
 .בשבילי נסגר מעגל

5.2.2012  

  , גברת יקרה

 נודע לנו שאת.  אותהתיבשיחת טלפו קצרה הבוקר קיבלתי את התשובה שבמש� עשר שני� חיפש

מרי סיפרה לנו � דודתה של א. יוס#�ורטיחד ע� הורי� ואחי� ק, זיירמית בישה, אליס מרכסהיא 

�כשנכנסת לאג� , כמו ביו� חתונתה, נשארו לה זיכרונות נפלאי� מימ�. וביקשה להיפגש אית�, עלי

לפני , מרי הלכה לעולמה בספטמבר האחרו�א, לצערנו. הקר כדי לקטו# לה לכנסייה זר של נופרי�

�  ... ייתה מאושרת ל) זכתה לפגוש אות�כמה ה.  במותה85היא הייתה בת . שמצאנו את כתובת

מצאתי קשר לארגו שמאתר אנשי� , התקשרתי ע� מר הראל, חיפשתי בבית הזיכרו לשואה בפאריס

סיפר לנו שאחרי , )בעלה(מר בורדיה .  לרות� הקשר בי אליס עליתי על ואז . אבדועקבותיה� ש

�  .הוא נפטרג� . המלחמה ביקרת בנזייר והצגת את ציורי

ויש לה� ', פישה'שאחי� עבד אצל חקלאי בש� ה� סיפרו מרי ו�� התקשרתי לילדי� של אהיו

  .  ממנו�זיכרונות רבי

מלאי אור ואהבה , אלא ג� רגעי� יפי� וטובי�,  קשי�תאני מקווה שמכתב זה לא רק יעלה ב� זיכרונו

  , יתקבלי את מיטב הסימפטיה וההערצה האמית, מבלי להכיר אות�. זיירמשהיו לנו ב

  מרי� דודה של א�ב, דניאל ספיצאט
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  'שם'                               בני משפחותינו שנשארו 

  
  מתגעגעת לחיבוק של אימא

  ' רות אלו�
  אייעל שג: שמעה

   

  מתבולל, בית פתוח
ספר עממי כללי �למדתי בבית. הבווינ 1924ביולי נולדתי 

עברתי לגימנסיה הריאלית ע�  לאחר מכ� .'עד כיתה ה

שמרתי עימה ברתי שש� הכרתי את ח.  היהודיותיחברותי

משפחותינו את  עד שהקמנו ,שני� רבותהדוק על קשר 

מכבי 'הצטרפתי לתנועת נוער ציונית ' בכיתה ז. באר 

נתנה לי התנועה  ,האנטישמיותכאשר התגברה . 'הצעיר

הבית היה  . ומטרה בחיי�החברות, נתנה לי תוכ�, כוחות

. די�היה ברור לנו שאנו יהו.  אבל יהודי,בורגני, מתבולל

צמנו ביו� . הכנסת�ביתלכנו להשנה ה�ביו� כיפור ובראש

  . א$ לא חגגנו את ליל הסדר,כיפור

רחי� וארבה ה. מכניס אורחי�, פתוחביתנו היה בית 

, סבתי. מהסביבה ומהאר , וינהווחברי� הוזמנו אלינו מ

מא עבדה ימי� י כיוו� שא,ניהלה את הבית, ה איתנויתשחי

� המטעמי� והעוגות ,התבשילי�אהבתי מאד את . ארוכי

ובקהילה היהודית היה , די��אבא היה עור$. שהכינה לנו

להתכנסות , הילדי�, לקח אותנוהוא . 'ביתר'נשיא תנועת 

אבא רצה שניכנס .  שהיה ידיד ביתנו,בוטינסקי'ע� ז

היו תנועה זו הפעילי� ב. א$ לא הסכמנו, 'ביתר'לתנועת 

�. די� החומי� שלבשו בגלל המ, לנאצי�, בעינינו,דומי

 שתביא ,תאנחנו נמשכנו לתנועת פועלי� סוציאליסטי

 �  .ישראל�באר חדשי� אותנו לבנות חיי

  

  עברנו מגליציה לווינה
בצעירותה . ש� אביה היה מנהל הגימנסיה הגרמנית. נולדה בגליציה, סילביה ,אמי

טיות  אז מהסטודנההייתהיא . מא פילוסופיה באוניברסיטה בעיר לבוביאלמדה 

�את א$ הוריה מנעו ממנה לסיי� . הראשונות שהעזו ללמוד לימודי� גבוהי

, לאחר מלחמת העול� הראשונה. שהיה לא יהודי, שלהתתקשר למחזר פ�  ,לימודיה

.  ומשפחתי ביניה�,הלווינהמוני יהודי� דוברי גרמנית זרמו . גליציה סופחה לפולי�

�החלה אמי , משפחה באותה תקופה שעברה ה,בעקבות קשיי� כלכליי� ובריאותיי

  .'פניקסה'לעבוד בחברת הביטוח 

לא נסחפה לרעיונות .  אירופאית בנשמתה וליברלית בהשקפותיהההייתמא יא

 שאירופה נתנה ,היא העדיפה את התרבות היפה והטובה. כמו אבאיי� הציונ

  .לאזרחיה

  סלביהיאמ
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   נתפס,הוגו, אחי
שבדיוק סיי� ,  אחי,הוגו. והשתנו חיינ, הלווינע� פלישת היטלר , 1938במרס 

�ה� עברו . ניסה לברוח ביו� הראשו� של הכיבוש ביחד ע� חבריו, לימודי משפטי

לאחר .  א$ הוגו נתפס ונשלח למחנה הריכוז דכאו,סקיעל ידי האת הגבול לשווי  

בגלל נאסר הוא .  והצליחה לשחרר אותו מש�אייכמ�מא שוחחה ע� יא, זמ�

  .ששלטה באוסטריה לפני היטלר, תנועת נוער סוציאליסטיתהשתייכותו ל

.  עלייהתלרישיונוחיכינו שנה וחצי .  ואני מהתנועה רצינו מאד לעלות לאר יחברי

  .מאי בידיעה שיהיה עלי להיפרד מא,התכוננתי ליציאה

של קבוצת   כמלווה,הצליח לצאת דר$ איטליה, שלא הצליח לקבל סרטיפיקט, אבא

מא יאני קיוויתי שא. כא� באר  נפגשנו ,הגיע לאר כש. 'ביתר'יי� מלגל�עולי� בלתי

 ואת ,לעזוב את אחותה הנכה  וג� ולא יכלה,�רישיוא$ היא לא קיבלה . יתגיע אחרי

 קשה ההייתהפרידה , ואמנ�. הפרידה שלי לעול� ועדתהיה לא ידעתי שזו . אמה

מרגע . להישאר אפשרות ההיית לא ,מבחינתי.  למרות שרציתי לצאת,בשבילי

  . מא וקיוויתי שנתראהי התכתבתי ע� א,שהייתי באר 

  
  סבתא ודודה , אימאהפרידה מ

 היו סרטיפיקטי� ל'.  יסתיי� במוותלשהכולא ידע . אבא לא ידע מה עומד לקרות

א$ הבריטי� סגרו . אלינומגיעות  לסבתא ולאחות ה� היו ,מאילא

�המתחוללת ופה ה� ידעו על הקטסטר. את האר  בפני הפליטי

 וסגרו בצורה אכזרית את פתח ההצלה היחיד של ,באירופה

�זה פצע שלא יגליד , 15מא בגיל יבשבילי לאבד א .היהודי

�אי$ שרדו , הלה ועל דודה אדלה אני חושבת ג� על סבתא !לעול

 ואי$ חיממו את עצמ� , מה ה� אכלו...שנה שלמה בטרזינשטאט

זוכרת את ילדותי . בהזוכרת את ביתנו באהבה ר ...בחור*

כמו , פוליטית וספורטיבית, ע� הרבה פעילות רוחנית המאושרת

, מאימתגעגעת לחיבוק של א.  אחי, בעידודו של הוגו,שחייה וסקי

  ...לריח הבוש� שלה ע� הסיגריה

.  סילביהאמי מזכירות לי את שמה של אסמדר וספיר, ינכדותי

 .מאידמיו� לא, אביטלי  בבתדחוימוב, ואני מוצאת בכל בנות משפחתי
 

טוביה ריבנר / ַהַּביִת  
 

57 ְֶּרְסִליְנגג  
ִלְמִכיָרה ע1ֵמד  

 ָהָיה

רַֹגע 4ֶל ֶרַגע  

 ָהָיה

ֲחל1מ1ת ָמֵלא ֵק�  

ַהֶ;ֶלד ְלַיד ִמַ:י 9ְב1ָהה ַה8ְַנע'ל 7ַ*  

ְוָרִדי� ִל4ְֵני ִמַ:י ֲאפָֹרה ָהֲאח1ִרית ַה9ִָ>ה  

ָהר1ְצִחי� ְלַרְגֵלי ַ:יִמ ֲעִבר1ת ַהח1מ1ת  

ֵכ��ִ<י�ַעל�ְו=*  

 ָהָיה

4ִָני� ְלַכ8ָה ַ?ִית  

ָל@ח1ת ֵ?ית�@ֶל*  

ְנע'ִרי��ְלִקַ>ת ק1ְנִכית  

ָהֵא� ֱאמ'ַנת  

ַעְרַ?ִי��ֵ?י��א1ר  

�1Bַחד 4ֶל ַח>ַ  

�4ִָבי� ֵאיָנ� ַהה1ִרי  

ְ?4'ָמק1� ָה@ח1ת  

 

ִמ18ַלְדCְָ$' ֵמ=ְרְצָ$ ְלָ$ ֵלְ$  
.ִחָ>��ֵמֲחל1�, @ִביְ$ 'ִמַ?ִית  

 דודה הלה של רות 
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  'שם'                              בני משפחותינו שנשארו 

  "עוד תהיה לנו מדינה יהודית: "אבא
   שבע לוי�בת

 יעל שגיא: שמעה

  
   נפשות במשפחה8היינו 

,  על גבול הונגריה,בי� הרי הקרפטי�הנמצאת  בה� בעיירה דו�1929נולדתי במאי 

אני היחידה . ולדו חמישה אחי� ניאחרי. ההייתי הבכורה במשפח .רומניה�הקיסלוב

  . שנשארתי מכל המשפחה

 לו ההיית. י'ינג'גבוה וג, היה איש יפה, מרדכי, אבי.  א" ליברלי,גדלתי בבית דתי

סוחרי� , ע� חברי�, אני זוכרת את המסעות שעשה כל קי$. חנות מכולת בעיירה

 השגיחהוא  .אל ההרי� כדי לקנות מהאיכרי�  גבינות ופירות, יהודי� ולא יהודי�

  .במכולתמכר�  כדי ל,כשרותשתהיינה 

 .אישה יפה ועדינההיא הייתה . בית ועזרה לאבא במכולת� עקרתההיית, שרה, אמי

הספר �ע� המשפחה ובבית, טיולי� היפי� שעשינו בחיק הטבעאת הכרת ואני ז

מצאנו תותי� .  לחפש תותי� באחד הבוסתני�, כמה ילדי�,יו� אחד הלכנו. העממי

עניתי לו ?  "של מי את: "ושאלבגניבה האיכר תפס אותי .   אצל אחד האיכרי�יפי�

  .סיפר לאביהוא כמוב�  כ"אח. סלח ליו, "...יש ל" מזל: "הוא השיבאת ש� אבי ו

  

  יו� הכיפורי�וליל סדר 
 ,יסב. כנסת ספרדי�אבא התפלל בבית. בבית חגגנו את החגי� היהודיי� כהלכת�

 שנמש" עד השעות ,זוכרת את ליל הסדר. סת אשכנזי התפלל בבית כנ,מאימצד א

רצו לשמוע את . השכני� היהודי� הצטרפו אלינו לסו) הסדר. הקטנות של הלילה

בימי החור) , ובאמת. נחשב לתלמיד חכ�הוא .  שהיה אב סדר מיוחד במינו,אבא

ע� , אני זוכרת ששמעתי. 'חדר'לימד תלמידי� צעירי� ב,  עבודה רבההכשלא היית

  .פיו מכ"תנהמו� סיפורי , ייאח

שמרתי על אחיי הקטני� . צמתי בפע� הראשונה, 13כשהגעתי לגיל , ביו� הכיפורי�

, תני מהר אוכל לשבי: "מאיאמר אבא לא, כשחזרו. הכנסת�כשההורי� היו בבית

שמעתי זאת והרגשתי נורא כלפי , ואני". כי פע� ראשונה שהיא צמה) כ" קראו לי(

  .  וכבר טעמתי משהו לפני סיו� הצו�, מעמד כי לא החזקתי,אבא

 לסרט ע� חברה יהלכתי ללא ידיעת הורי. ביו� כיפורג� כ� מקרה נוס) קרה לי 

הסברתי לו . סיפרה לאבאהיא  ו,מאיסיפרתי לא. הסרט היה מאד עצוב. הנוצריי

אבא הגיב בצחוק . ביו� כיפורו  עצוב שמצווה היה לראותכ"�לכשזה היה סרט 

  . ואני הייתי כרוכה אחריו,היה שות) איתי בכל מה שעברתיכ" . גדול

  

   נורה ליד הנהראבא
עוד תהיה לנו מדינה יהודית : " כשאמר לחבריו,הוא חזה את הנולד. אבא היה ציוני

שלח הוא נ 1941בשנת . כמה חבל שלא זכה לראות  בהתגשמות�". וצבא יהודי

ע� קבוצת יחד  ,ייסטר נורהליד נהר הדנ. ידי הפשיסטי� ההונגרי��עללפולי� 
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כי היה מראשי הקהילה היהודית ובעל , בי� הראשוני�, הוא נלקח מאיתנו. יהודי�

  . השפעה

היא רצתה . מאיהבנתי זאת מתו" הבכי הנורא של א. אני ידעתי שקרה לו אסו�

. בעיירה נעשה קשהבבית והמצב , מאז. את האמת המרה, הילדי�, לחסו" מאיתנו

, הלפנימיינשלחו , פישל�אנשל ומאיר, צעירי�י השני אחי. כל מלאי המזו�לנו נגמר 

חיינו בבית ברעב , מא ואנחנו הילדי�יא. במטרה לשמור עליה�, ה'עיר קושיצב

  . א" החזקנו מעמד, לוובחוסר כ

מא הניחה את כלי הקודש יא. נשלחנו ברכבת לאושווי$ ,למחרת הפסח 1944באפריל 

תמונות ע�  '�עבויד'בגדולה אני החבאתי קופסא ו, צרבפינת הח, שלנו בגיגית

 ההיית היא . שנשארה לבדתידוד�בתאת פגשנו , ברכבת, בדר" לאושווי$. המשפחה

יחד ע� אחיי שהייתה  ,מאיא, ובינינכשהפרידו . אימצנו אותה אלינו. בער" בגילי

   ...ויותר לא ראיתי אות�, "!שמרי עליה": אליה צעקה ,מנח� ופרומה, הקטני�

  

  ...מצאתי בית ריק
  ... לא נותר דבר. מצאתי ארבעה קירות ריקי�.חזרתי הביתהע� סיו� המלחמה 

 כדי ,נפגעתי מאד ולא העזתי להיכנס אליה. ייראתה אותי וברחה מפנשלנו שכנה 

תעודות של אבא שנשארו את הלא הייתי מסוגלת לקחת ג� . לקחת מזכרת מהבית

   .בודדי� ושבורי�כל כ" חזרנו כי ,  היהודי�,פנינופחדו מאנשי� . בעירייה

 ההיית. על תולדות המשפחהשנכתב אבא הציע לי לעיי� בספר גדול , לפני המלחמה

.  לא התפניתי לקרוא בו,צעירה ותוססת, ואני. אותולו הרגשה שאני צריכה לקרוא 

, בידיייהיה הספר מה לא הייתי עושה עכשיו כדי ש, אמרתי לעצמי, כשחזרתי

לא הצלחתי להשיג . הבפנימייחיפשתי את אחיי שהיו שני� ארוכות . זכר ולזכורלהי

  ...נשארתי לבד בעול� ,מתו" משפחה גדולה. מידע עליה�

  

  העלייה לאר�
קראתי . התחתנתי ונולדה לי בת.  לאר$ התמלאתי תקווה לחיי� חדשי�תיע� עליי

במסגרת שינוי שנות הסכמתי לנוכחי את שמי ה. ש� אימי היקרה� על,שרהלה 

כאשר נאמר שהיהודי� הלכו , תחושות קשות ליוו אותי באר$. לעבריתהשמות 

הרגיש אותי , אוהד, הנכד שלי. ..י התחיל לחזור אלילהכו ,ע� השני� .'כצא� לטבח'

 שרקהנסעתי ע� , לימי�. אני סיפרתישאל הרבה שאלות והוא . לאור" כל הדר"

. הכנסת שאבא התפלל בו� א" ראינו את בית,את ביתנוש� לא מצאנו . לעיירה שלנו

  .כ" נפרדתי מעול� של� שהיה ילדותי

 

 
 

ה ק שר,שבע�בת
   מדרי� הטיולו
שורשי� סיור ב

�ליד בית, 2003
 ,דובובהבהכנסת 

   .ר הולדתהיע
  אוקראינהבהיו� 

בית : מימי!
 העלמי! היהודי

 בו קבורי� בדובובה
 סבי� והדודי�ה
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  'שם'                               בני משפחותינו שנשארו 

  
  השנה שאיננו-ראש

  )ה שולמי'של חנהליה אב(  מילמ�נחמיה: כתב

  

 כי במרחביה לא ,נדמה. יובש והרבה אבק, האוויר בארצנו עדיי� מראה על חו��מזג

כנסי� אנשי� נ, על פני החברי� ניכרי� סימני עייפות מהקי� הקשה. חל שו� שינוי

 בכביש הקרוב . מעל ראשי טס אווירו�.יושב אני על הדשא. המולה, ואנשי� יוצאי�

הספר � ילדי בית.את ילדיה�וליכות  נשי� מ.עוברות ביע! מכוניות

  .  או מסיעי� עגלות ברעש גדול,נוסעי� על סקטי�

ואני יודע כמה זה לא  .לפני שני� רבותמואני יושב ומהרהר בעירי 

 , מה רבי� ה� שכתבו בנושא זה...ל זה יש� נוש� כמה כ,מעניי�

  בעירי של חודש, ש�� התייומחשבכ� כל �פי�על� וא!, בכו,שרו

 ולהעלותואני מנסה פע� נוספת לחזור .  בעיר שאיננה עוד,אלול

 ואת הרע , את הטוב, ואת האבלות, את השמחות,את ימי ילדותי

 ,יה ואיננולא יהיה לי מרגוע א� לא אחוש שנית את שה. שבה�

  .היש�ה בבית נהש�ובמיוחד את ראש

  

 וכי כיצד.  ויותר לאימא, לאבא ולאימא,טובליו� . הביתהואני ק� ונכנס  � �

 עליה עד שהכניסה את החג הנסוכה העיפות את ,ות את פניה המשולהבאשכח 

 הוא טרוד , רואהינניא את אבא . ערב ראש השנה, ואני חוזר להיות ילד קט�,הביתה

 ותענית , תהילי�לאמירת , לתפילות,לסליחותהוא משכי� קו� . פרנסהבעסקי 

 , ערב חג הואשהרי , של בתי היהודי��דלתותיהובעירי פתוחות כל . רודפת תענית

  .  סגולה לשנה מתוקה,וברחובות נישא ריח החלות הטריות והמלאות צימוקי�

זאת � ובכל, כמה היא כפופה, כמה הזדקנה.אה את אימאו ואני רתהיהבאני בא 

 ועל הכיריי� , הבית מסודר ונקי. כמו על לחיי נערה צעירה,עולה סומק על לחייה

 ג� הדבש , והגזרהשזיפי� , הלפת�.ריחותיה�מתבשלי� הבשר והדגי� המדיפי� 

  .המתוק

 על דשאיה של .לבי עובר על גדותיו. למעלה מכוחותיי לכתוב ולתאר את החג

 ,השנה�בוודאי בכו בראש...  ילדות על אבא ואימאזיכרונותתי מרחביה מציפי� או

. ממגצהאמנו� שהו של רבי ע וסיפור מ'נתנה תוק!' בבכי בעת אמירת ומיררבוודאי 

 ,והיא מלובשת חגיגית.  כה גדולי� ומתוקי�אגוזי� לי ותנתנ ואמי , ילד קט�,אניו

 �ו  ובי� דפי,דורות�רירושה מדוי , מצופה נחושת מוזהבת בקצותיו'מחזור'ובידיה 

 על ידיה כסיות ,אימא לובשת עדיי� שמלת משי שחורה. הדמעותמטפחת לניגוב 

 כמה יפה , עליה בעיניי� אוהבותמביטאני .  מטפחת משי שחורהראשה ועל ,דקיקות

  . וצרותיה הדאגותי על א! ,! השני� שעברוא על ,עדיי�היא 

 ,אי� למי לנסוע... במציאות אחרת ,מרחביה ומחשבותיי במרחקי�ביושב אני  � �

 ולא יהיו , אי� עיר יהודית ועיירה יהודית,השנה� אי� חג ראש, אבא�אי� אימא ואי

 פורס� בעלו� מרחביה                                                                                     ...עוד
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 ,ַצר ְוָחִמי�, ֶחֶדר ָקָט�
 ,ְוַעל ַהִ�יָרה ֵא�

 ָ�� ָהַרִ�י ְלַתְלִמיָדיו

� .ֵ�ית�מ�ֶרה �ֶל

 
 ִויֵפ� פריפעטשיק ברענט א פייערל(

 ,או� אי� שטוב איז הייס

או� דער רבי לערנט קליינע 
 קינדערלע�

 ).בית�דע� אל�

 

  פזמו� חוזר
 ,ַיְלֵדי ֶחֶמד, ֶאת "�ָרִתי

 ,ָנא�ִזְכר#, ִ�ְמע#

 :ְיָלִדי� ַוֲחזֹר#, ְ�נ#

�ֶל� �ָקָמ)�� ! 

 
 ַה*# אֶֹז�, ִ(ימ# ַעִי�

 ;ֶאל ַהָ�ת#ב +ֹה

 ,ִמי ֶ�ִ-ְקָרא ֵהיֵטב ִעְבִרית

� .ֶ/ֶגל ֶאֵ"� ל

 

 ...ֶאת "�ָרִתי

 
 ֵעת ַ"ְזִקינ# 0� ָ"ִבינ#

� ,ִת-�ת ָ��ָ�א

 ,ִ"ְרא# 1ָ�ַה ְ/ָמע�ת "�ָכ�

 .ְוַכ1ָה ַנֲחֵלי ָ/�

 

 ...ֶאת "�ָרִתי

 

 ,ֵעת 5ָ�ַל#ת ִ"4ְא# ע2ְ3ֶכ�

�ְנח# ַמר"ֵ �0; 
 ָ�א�ִת-�ת �ז ְ"ַב#�6ְ

 .נַֹח� ִמָ�ל ַצר

 
 ...ֶאת "�ָרִתי

  חדר קט�   
 מרק ורשבסקי: ולח� מילי�

 פסח קפל� : תרגו�

 

 

  
  

ביום כיפור אימא 
  לבשה שמלת כלה

  אידה רש�
 ה שולמי'חנהל: שמעה

  

בהרי , משפחתנו חיה בכפר קיריבה

לא רחוק , הקרפטי� הסלובקיי�

מאוד היינו משפחה  .מהגבול הרומני

חבש , 'ברל דווידובי), אבא .דתית

היה אד� ח� הוא . 'שטריימל'כובע 

ה הי. כול� אהבו וכיבדו אותו, ונעי�

יצא בבוקר לעבודה וחזר , סוחר פירות

ע� הפסקת צהרי� לארוחה , ערבב

, 'פרומה אצקובי)אימא  .ומנוחה

לבושה , מסודרת, בית� הייתה עקרת

כל חוקי ע� ,  בית למופתההלי ונ,יפה

היא ג�  .אחרו�פרט הלעד , הכשרות

 ,ירקותלא קנינו . גדולירק � ג�החזיקה 

  .מהגינהנקט� ל והכ

ארבעה בני� ושתי ,  אחי�6היינו 

 .פעוטיותו הנפטר ב נוס�  אח.בנות

כול� , אני הייתי הקטנה במשפחה

יפו עלי ע והרישמרו עלי, פינקו אותי

   .מתנות

הוא . את סבא אני זוכרת מעט מאוד

�שלושוסבתא נפטרו כשהייתי בת 

זוכרת את הטיולי� שטיילתי . ארבע

�12זוכרת חופשות בגיל . תו בכפריא 

אל , ברכבת, ת לבדהייתי נוסע. 13

 ,ש� גר אחי. רומניהל ,גבולמעבר ל

כבר בעל משפחה ע� שהיה , שלמה

הייתי משחקת ע�  .שלושה ילדי�

שרה לה� שירי� ,  שלוהילדי�

כמה אהבתי לבוא , י או.ברומנית

היה , זמרה ,התואר� פהי, אחי. ..אליו

. לעבודהבדרכו  ומרכיב אותי על אופני

יו�  . בוגאהוכ# מאושרת � הייתי כל
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 ולא ,אחד הוא נלקח לעבודת כפייה

  ...ראיתי אותו יותר

  

  : עדליזכרתי את הקני
        ואת הממליגה

 לכל בית יהודי דתיהתנהל כהבית 

, היינו משפחה חמה ומלוכדת .דבר

ו נביו� שישי הדלק. ותמיד היה שמח

, הכנסת�הלכנו לבית ,נרות שבת

ארוחת אכלנו  ו'קידוש'עשינו , חזרנו

ור אימא לבשה את  ביו� כיפ .ערב

 ונעלה נעלי ,שמלת הכלה הלבנה שלה

אני צמתי רק , הצו� היה קשה. בד

אני זוכרת את המזרני� . חצי יו�

כשחזרנו  ,ששכבנו עליה� לנוח

אחר כ# שוב . בצהרי� מבית הכנסת

אימא .  עד הערב,לבית הכנסתחזרנו 

הייתה מכינה כוס תה ועוגה לשבירת 

סי� כ# היינו מתכנ� רק אחר .הצו�

  .ואוכלי�יחד 

, #עדלייהקנ, לא אשכח את מרק העו�

 'הממליגה' ו החלה,הכבד הקצו$

גבינה מלוחה  ע� )דייסת תירס(

ביו� שישי אימא  .י�שכבמ )יברינז(

אפתה לח� בתנור הגדול הבנוי בתו# 

נשאר באפי עד הטרי וריחו , הבית

, תנור התבשלו החמי� על ה.היו�

קוגל ע� הפשטידת , סעהקישק

ע$ �וג� שטרודל תפוחי ,מוקי�ציה

למאכלי� . שאחותי אהבה במיוחד

המטוגני� היו שומרי� שומ� אווז 

 ינהל הוגש בכלי חרסוהכ. במרת�

  . פיי�היפ

�, אני זוכרת את ליל הסדר האחרו

כשכבר הרגישו את שנאת הגרמני� 

כל חנויות  .ואת אימי המלחמה

היה לקנות נית�  ולא ,יהודי� נסגרוה

השכני� הגויי� עזרו . מצרכי� לחג

מה שהיינו זקוקי� לנו את והביאו 

אימא החליטה שפסח יהיה כמו  .לפסח

היא ניקתה וכיבסה ובישלה . כל שנה

אני קיבלתי  .והכינה את כל החג

קט 'חצאית וז, מהשכנה שמלה חדשה

!! ל חדשוהכ, כחולי� וג� נעליי�

  ! כ# שמחה�הייתי כל

  

  עברתי את הסלקציה 
  של מנגלה

הובלנו . הגירושהחל  1944שנת ב

קרו� תו# הב. בקרונות רכבת לאושווי$

, אותיונישק אבא כל הזמ� נישק 

. כנראה הייתה לו הרגשה שזה הסו�

  את אימא זרזו והיא, ירדנו לרצי�

ש� , הלכה ע� המבוגרי� קדימה

ראיתי אותה ואת אבא בפע� 

 כי הייתי ,לא בכיתי. ..האחרונה

אני . דקותכמה בטוחה שנתראה בעוד 

 .נערי� והואחותי הלכנו ע� הילדי�

,  בלבוש אסיר,זק�ד� ניגש אלי א

". 18, 18: "ומלמל פעמי� אחדות

נזכרתי ששכחתי את השמלה או� פת

 לעעליתי , חזרתי. בקרו�שלי החדשה 

 ,כשחזרתי. קרו� ומצאתי אותהה

רצתי . ..אחותי כבר לא הייתה

נערות ועברתי הונעמדתי בשורה של 

אמרתי שאני . מנגלהמנגלהמנגלהמנגלהשל את הסלקציה 

את  הבנתישנייה אחת כי ב ,18בת 

נשלחתי לאחד  .ו של הזק� ברצי�ידבר

 וש� מצאתי את ,הצריפי�

חטפה היפה את השמלה  ...אחותי

כנראה היא . רשעיתאחת אוקראינית 

  ...לא הפע�, על היתר ...הצילה אותה

  
  טיול שורשי�

לפני שני� אחדות עשיתי טיול 

שנמצא היו� , דתילכפר הול 'שורשי�'

, כל הכפר נהרס. בשלטו� אוקראיני

, דויד, אח אחר שלי. כולל הבית שלנו

כשחזר .  למחנה כפייה1942�נלקח ב

ע� . לעיירה בנה על המגרש את ביתו

, התחת� ע� אישה לא יהודיה  שובו

וה� ממשיכי� להתגורר ש� ע� 

 ...ג� אחרי מות אחי, ילדיה� עד היו�

  .פהה� קיבלו אותנו מאוד י
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  'שם'                               בני משפחותינו שנשארו 

 
  באר� ) שרגא(נשלחה מפולי
 לחינה זו גלויה 

    המלחמהשלפניבימי� הטובי� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   ,מורה לעברית, של חינה ופניהיה
 י אב"נכתב עזה מכתב 
� בבפולי
ש ובמהעיר אוגוסט 28.2.37  

  

ר� ואי� מבלי� אנו באוגוסטוב השקטה והמושלגה את לילות הח, פניה, את שואלת

 כל אחד ...כא� אי� שו� צל של חיי� חברתיי�. משתעממי� אנחנו? מה להשיב ל�. הקרי�

שאפשר , ועד�רה א� בית אחד שיהיה מי� ביתיאי� בכל העי. ל�ודד מכבומ, חי רק לעצמו

או , או שיושב כל אחד בביתו. נותית מתו� התעניכנס ש� ולבלות שעות אחדותהיה לה

 הוא רק , והמגע היחידי שיש ל� ע� הבריות על המדרכה,שיוצאי� להסתובב על המדרכות

                           .קידת הראש מול הַמָ"ִרי� המזדמני� לקראת�

 באינטרנט' ניגוני�'מתו" אתר                                                                                                          

  לשבת הראשונה 

  ג" תרצ,שלאחר פסח

  

אבל , הֶסֶכר עוצר את המי�

אי� בֶיכולתו להחליש את 

הֶסכר ,  לֵהפ�.ָח� השוט�וכֹ

שהמי� , הַמְפריע גור�

הסמוכי� לו מתגברי� עוד 

  ... ח ִשטפ�ו בכיותר

 א� האד� מוצא על דרכו 

מעצורי� ומפריעי� "ל 

רק להפ� יתגבר , ֶיַחלש

  .צחו�יברוחו וסופו לנחול נ

חינה , אנו מאחלי� ל�

להתגבר על כל , יקירתנו

צחונ� יהקִֹשיי� שבחיי� ושנ

  .לא ְי"ֵחר לבוא

  
  .ז"ל", שיינקע, אבא

  שבת הגדול&מוצאי, אוגוסטוב

8.4.1933  

 

 ליד בית�הסכר 
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  'שם'בני משפחותינו שנשארו                                         

  

   'מהּטרוְס' שנה לטביעת 70
 ככל �הניסיונות להציל יהודי� רבי. מלחמת העול� בעיצומה .ו בשבט"ט, 1942 

זו אנייה . 'סטרומה' דוגמת האנייה ,מעשי� נואשי�ל הביאו ,האפשר מ� התופת

 היוזמה ! נוסעי�100קיבולת של ב , כספינת נהרות, בבולגריה1830שנת בשנבנתה 

 750אנשי צוות יחד ע� עשרה . ל"הייתה של אנשי האצבזמ� המלחמה להפעילה 

 קשה �היו.  לי� השחורמרומניהיצאה ש, הזווהרעועה העתיקה  הלאונינדחסו איש 

  .להבי� את המעשה הנואש הזה

אבל . לאיסטנבולה האנייה ולאחר קריאות הצלה נגרר,  המנוע הפסיק לפעול,בדר)

למעט נוסע .  רוסיתצוללתוהיא טובעה על , אר(להיכנס ללה  והאנגלי� לא אישר

  . ..טבעו� כול, אחר

 יז� הנצחה לזכר� יחזקאל* מכפר�צוות מורי .יישוברע זה גר� לזעזוע קשה בואמ

 ונטעו הספר* בית ילדי ,1942 , בשבטו"בט עלו ל"הקק ע�בשיתו, .  הנוסעי�760של 

* במפעל ההנצחה ג� תלמידי� מבתיהשתתפוכ) *אחר. תחילתו של יער הגלבועאת 

י "שרוב� ניטעו ע, יערות הגלבועמנטיעות אלה ה� חלק קט� . באזורנוספי� ספר 

   . אות� הפרנסעבודה זו העולי� החדשי� ש

ו בשבט בצל העצי� "לבלות את ט, הילדי� של אז, אנו, נוט שני� החל35לפני 

ליד גדעונה .  מטרי�עשרותכמה לכת והתחלנו לההיסטורי הגענו למקו� . ששתלנו

 יוזמי * ל"ז למשה ולאה תלמי 	זיכרולוח :  שריגש אותנו מאוד(נתקלנו לפתע בחפ

  . רעיו� הנטיעות

  . הזוהעצוביזכר בפרשה שני ו רא'חוצה גלבוע'כביש בהיו� כשאנו נוסעי� 
  

  בועעלו� דורות בגל, כפר יחזקאל, מתניה ורד

  

ָֹאדון ַהֲחלומות ֹ ֹ 
  אבא קובנר

   !ֲאַנְחנ
 ֵאיֶנ�
 ��ְתִקי�

  .ַה��ֵתק ה
א ַרק �ָ�ה

  צא ְמנ
ָחה ְנכ�ָנההְמ

  ֶ�ֲהֵרי. ַלְ!ָעָקה ְוַלִ�ְקָוה

  ֵאי# ָלנ
 ַהְרֵ"ה ְ"ֵרר�ת

  ֶאָ'א ַהִ&%
י ָהֶאָחד

  ְלַהִ(יַע ִ%ְכל�ת ַה%ֹל ַעד

  ֵלאַהָ+ֶפה ְלָמ

  ֵמַהָ-� %�ס ְ�מ
ָרה

  ְ%ֵדי ְלִהְגִמיא ָ". ֶאת ַהֶ�ֶפ�

  ָקה ָלֶלֶכתַחְזלְו

  ְ"ַקו ָיָ�ר

  ֲחָזָרה

  .ְלע�ָל�

  ב"יו� השואה תשע' שיטי�'
  19.4.12, ב"תשע,  ז בניס	"כ

  2798' גיליו# מס

  אפרת שורי ו:  ועיצובעריכה

, יהודית פלד, ענת ענתבי, יעל שגיא :השתתפו

  לידיה סיפלובי#, חנה שולמי, מירי גל

   ענת,  גלבוענטע:  הגהה

   עירית אדר: חיבור עמודי�

efratbats@gmail.com 

באנייה הנוסעי� שטבעו מחלק 


