
 

ָעְמָדה ְוִהיא   ׁשֶ

 (אדלר) נשר שמואל של עדותו

 

 תוכן של קצר סיכום כלל בדרך הוא התקציר. המסמך תקציר את כאן הקלד[
 של קצר סיכום כלל בדרך הוא התקציר. המסמך תקציר את כאן הקלד. המסמך

 .]המסמך תוכן

   

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

   



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יעל שחור, נפתלי נשר :הקלדה

  שחור צביה, 'איילה ליבוביץ וסגנון: לשונית עריכה

  שחור אלעזר :כריכה עיצוב

  רושח דב :עריכה

  

  052-8772084השיג את החוברת בטלפון: ל ניתן
 
©  

  שמורות הזכויות כל

2012  

  

  ב'תשע"ה ליםירוש, ראשונה מהדורה
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  עוד שאיננה עירי

 3.6.1924תרפ"ד,  שמי שמואל נשר. נולדתי בראש חודש סיוון שנת
ברגר ויינאמי מורתי חנה לבית למורי יצחק צבי אדלר ו ינם, לאביילמנ

הנקראת בקיצור  )satoraljaujhely(בהונגריה עילית בעיר שאטוראליאואוילי 
, עיר ואם בישראל. במקורות העבריים מופיעה העיר גם בשם "אוהל" אויהל

התפרסמה בעיקר והערים בהונגריה מ שהייתהובמקורות ביידיש "איהעל", 
  בגדולי תורה שלה, במוסדות תורה ובגמילות חסדים שהייתה נהוגה בה. 

  זכיר שלושה שמות מתוך גדולי התורה שהיו בעירנו:א

   רבי משה טייטלבוים

פולניה היה מראשוני  ילידהנקרא בשם ה"ישמח משה". משה טייטלבוים  רבי
אודותיו.  וסיפורי מעשיות מספרים  רבים מפיצי החסידות בהונגריה. סיפורים

 ואמריד מיטתו,  עלתמיד  עמדומספרים שהכין אצלו בבית מקל ותרמיל ש
לילה. אני לא ה באמצע אפילולתלמידיו: "כאשר המשיח יבוא תעירו אותי 

רוצה להישאר כאן אפילו שעה אחת". הוא גר בבית רעוע. אנשי הקהילה 
תה מוכנה ישאפשר לגור בו. הקהילה הי יתבביקשו ממנו שיקנה בית חדש, 

ין בדבר הזה, בשביל מה לקנות יל. הוא ענה: "אני לא מעונולממן את הכ
  בית כזה? עוד מעט המשיח יבוא". 

בין הגויים: בקרבת אויהל היה בן  אפילונפוץ  שהיהמספרים עליו סיפור 
חייו לרופאים אמרו נואש הל היה לקום על רגליו, ואצילים שחלה ולא יכ

רב יהודי עושה נפלאות, אולי הוא יוכל  שםיש לו "תיסע לאויהל,  והציעו
, בעל ה"ישמח משה". טייטלבוים לרב נסעברירה הוא  חוסרמ לעזור לך". 

שכאשר יבריא, בערך חודש ימים מאותו היום,  מאביוהרב בירך אותו וביקש 
 הרב אל. כאשר הגיע הילד הילד כי הוא רוצה לדבר אתו אתיביאו אליו 

בירך אותו ואמר לו "בני,  הרב. 13בערך בן  אזהיה  הוא ,שהבריא לאחר
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סטוריה ההונגרית. אל תשכח את העם ישל הה המוביליםאתה תהיה מחשובי 
 kussuth(קושוט לאיוש  זה היהתהיה לצדו".  -הנרדף הזה, את העם היהודי 

lajos(, קושוט לאיוש קיים 1848-  1849נגרית בשנת ממארגני המהפכה ההו .
יתנו יהראשונים שביקש שמ", והיה משה"ישמח ה לבעל הבטחתואת 

  . הגויים בקרב גםידוע   היהזכויות. סיפור זה  וןליהודים שווי

הזיכרון של הרב חל בכ"ח בתמוז. המוני אנשים באו לבית הקברות ביום  יום
אלינו  שבאוידידים מהסביבה וקרובים בה מלא הבית שלנו הי גםהזיכרון. 

חסידים. גם ה עם נמנהיום הזיכרון, למרות שאף אחד ממשפחתנו לא   לרגל
. לחסידים מתנגדים בין הפרדהתה יי לא היו חסידים. בהונגריה לא הייהור

היה לראות אצל יהודי הונגריה שגם היהודים  אפשרדבר מעניין מאוד 
היו בצרה הלכו וביקשו  היהודיםצרה. כאשר  בזמןם המתנגדים פנו לצדיקי

מאלה שאליהם פנו  אחד. להם ולעזור להתפלל מהצדיקים ביקשו, מרפא
  "ישמח משה". - בזמן צרה היה בעל ה

בחצר . הלכנו לבית הקברות ביום הזיכרון של הרבי ילד שכשהייתי זוכראני 
שמו את הבקשות בית הקברות היו שולחנות ועל ידם ישבו אברכים שר

ביידיש "קוויטלעך". פתאום ראיתי שבאה  שנקראו בקשותשלהם מהרבי, 
"אני  תקופה באותה שכיהן הרבי אל הגויה פנתה: "אדוני הרבי", ואמרהגויה 

אני זוכר שקראו לה מאריה.  .בבקשה קוויטל בשבילי" מבקשת שתכתוב 
ה מהרבי. אבא אמר לי: ה הגויתמה רצ לדעת סקרןהייתי  ,ילד שהייתי כיוון

אני תקשיב לה".  אל .שלהם הצרות על מדברים כשאנשים להקשיב אסור"
מה בעצם רצתה אישה נוצרייה  השאלה אותי הטרידהזוכר ששנים רבות 

  מהרבי. 

מול  ממוקםקברות הישן היה ה. בית יהודיים הל היו שני בתי קברותיבאו
"ישמח משה" - ה בעל. םהנוצרי של הקברות בית עמד ומולותחנת הרכבת, 

- . ב)1841( . הוא נפטר בתר"אשןקברות היהבבית  שנקברהיה האחרון 
 לאהיהודים  של, אבל בית הקברות הנוצריחיסלו את בית הקברות  1932
יהודים וגויים להשתטח על קברו  באיםעד היום ש. שמעתי הזה היום עד חוסל
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צולם בתקופת מלחמת יום כיפור. קברו של הרבי ש צילום  בידישל הרבי. יש 
  התמונה שמורה אצלי. 

  לב ירמיה רבי

עליו הוא רבי ירמיה לב, מחשובי  לספר שארצה בעירנו אחר תורה גדול
 של המאה הקודמת 60- מאה הקודמת. בשנות הבהיהדות האורתודוכסית 

יות. ואם לתת ליהודים שוויון זכההיה ויכוח בהונגריה  ),19-ה המאה(
 דרשו אבל, זכויות שוויון ליהודים לתת מוכנים היו ההונגרים השלטונות

נודע לי בשמועה  .היהודית בדת, רפורמות, שינויים לעשות בתמורה
 יוהמלך משלחת של חמישה רבנים, בניהם ה אלבקשה זו יצאה  שבעקבות

"כתב סופר" ורבי ירמיה לב בניסיון לבטל את ההצעה. הם התחננו ובכו ה
וזף, אחד מחסידי אומות העולם באותה תקופה, שיחזור בו לפני המלך פרנץ י

 לשוביות, על כל ההטבות, ו. הם היו מוכנים לוותר על כל הזכמהצעתו
מוכנים לוותר על היהדות ועל כל אותם  היו לאלהיות עם נרדף, אבל 

המלך הבטיח שיעשה  .ולשורשיהם לדתם, לעמםאותם  יםמקשרשהדברים 
זאת גם  לעשותאפשרות לכל יהודי שרוצה לשמור על דתו,  יתןיל ווהכ

 במדינתו. 

  טרנר אלרבי יו

 המאה של 20-בשנות ה מפורסםהיה ש חכם תלמיד -  טרנר אלרבי יו
  תלמיד חכם גדול ומרביץ תורה ברבים.  שהיה כיוון העשרים
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  הקהילות באויהל

עשר אלף  השמונ מנתה העירהיו רבים מאוד.  נויהודיים בעירהמוסדות ה
 היהודית הקהילההיו יהודים.  תוכםמ מאות וחמש אלפים ארבעתכותושבים, 

 שנישיבות, י ארבע בה היו .שונים זרמים משלושה מורכבת הייתה במקום
עלמין, מוסדות צדקה ומוסד  יבת שניבתי ספר יהודים, בית חולים יהודי, 

 אחת .)וסד זהתקופה מסוימת במב פעילהיתה יה י"בנות ציון" לנשים. (אמ
לאסוף עצים להסקה  שדאגהבשם "עץ חיים"  החבר הייתה הצדקה מחברות

גם כמה בתי  היוהייתה חברת "מלביש ערומים".  אחרת העניים. חבר עבור
  את מספרם.  זוכרני ימדרש שא

ליהודים להתארגן  אפשרו המקומיים השלטונותלה, יכפי שהזכרתי בתח
ו לאלה שרוצים לקיים את מצוות התורה שנועד קהילותבקהילות נפרדות, 

ולא לעשות בהן שינויים וקהילות שלא החשיבו את העיקרון הזה ולא חששו 
  משינויים. 

, האורתודוכסית הקהילה, קוו-הסטאטוס קהילת: היו האלו הקהילות שלוש
 הניאולוגית והקהילה" האוטונומית האורתודוכסית הקהילה" שנקראה

 מורכבת הייתה קוו הסטאטוס קהילת ).ימינו של במונחים רפורמית קהילה(
 מיוחדת הייתה וז קהילה. האחרות לקהילות להצטרף רצו שלא מאנשים

  כשרות שמרו שלא כאלה וגם מצוות שומרי יהודים יוה קהילה באותה .במינה
 הכול למרות. הניאולוגים או הרפורמים היהודים  כמו כמעט והתנהגו שבתו

 את זוכר אני אבל, שמו היה מה יודע אינני. דיין היה קוו- סטאטוס בקהילת
 יימלשטרב הכנסת בבית הופיעזה ש יהודי, הגאון הערש' ר לו קראו. כינויו

 ומכל הסוגים מכל ישיבה בחורי. התורה מגדולי אחד והיה ראשו על
קהילה זאת היה ב. שונים בעניינים הלכות להם בארשי כדי אליו פנו הקהילות

לא וקוו  - סטאטוסית ספר. אני למדתי בבית ספר בומקווה  היהגם שוחט, 
שיהדות אפשר בבית ספר אורתודוכסי. בעיר לא ראו בזה שום פגם מכיוון 

אורתודוכסי. הספר הבבית  שלמדו כפי ממש שלנו הספר בביתהיה ללמוד 
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עליהם מאוחר  שאספריו יהודים ה םהמורים היו יהודים שומרי מצוות. חלק
  יותר. הם היו חובבי ציון. 

משום שחסידית, קהילה נפרדת הקהילה היתה יה במקומנוהקהילה הגדולה 
ין שום קשר בין שא למרותרתודוכסית" "הקהילה הספרדית האו נקראהמה 

. רוב 1ת הספרדית של הונגריה שבאותה תקופהויהדליהודי ספרד של ימינו 
 בסביבת . החסידיםבית הכנסת של  - החסידים גרו בסביבת "הקלויז" 

התרכזו היהודים. גויים כמעט  שבהם שלושה או ארבעה רחובות היו "הקלויז"
פעם שאני מגיע לשכונת מאה שערים  בכל. שלא גרו ברחובות אלה

צפיפות כל כך גדולה  אצלנותה ילא הי אמנםבירושלים אני נזכר ב"קלויז". 
 את לי מזכירה" שערים"מאה  שכונתבכל זאת וכמו במאה שערים, 

אני , למעשה .יידיש דוברי אינםשיהודי הונגריה  טוענים. בהונגריה"הקלויז" 
החסידים היו מעטים מאוד שידעו לדבר הונגרית  בקרביודע שבעיקר 

. אני יידיש דיברו אלא, שלא ידעו בכלל לדבר הונגרית ואחריםכהלכה. 
מעט מאוד הונגרית. הוא לימד אותנו תורה ואנחנו  ידעזוכר שהמלמד שלי 

  לימדנו אותו הונגרית. 

הייתי ילד כששידעו לדבר יידיש. אני זוכר ש היוגויים ה בקרבשגם  מעניין
שאל אותי הוא  ,"גוט שבת" ביידישלי  ואמר אחדשבת אדם ב יקטן פנה אלי

שאגיד לו את הפסוקים  וביקששבוע האם אני לומד תורה, מהי פרשת 
שאלות נוספות. ו 2הראשונים מתוך הפרשה. "וואס זאגט אויף דעם רש"י?"

אהיה תלמיד חכם ש הלך בירך אותי ש לפניחייך. ועל ידי  עמדאבא שלי 
  יהודי, הוא גוי".  אינואמר לי "אתה יודע, הוא בכלל  אבאכך  אחרגדול. 

                                                

  "נוסח ספרד" (הערת העורך) - או כך בגלל נוסח התפילה שהתפללו יתכן שנקר 1

  מה רש"י אומר על זה? 2
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  האהובה משפחתי

 13 -  רביםדיירים  בו. היו שלי בבית שהיה שייך לסבא גרה משפחתנו
בדנו. לכולם היו במספר. בבית זה היו רק שתי משפחות יהודיות נוספות מל

אומר חדר אחד אני  כשאניחדר אחד או שני חדרים.  -דירות קטנות מאוד 
מתכוון לחדר ששימש גם מטבח, גם סלון, גם חדר שינה וגם כל דבר אחר. 

השניים היה מטבח. עוני  מתוךכשאמרו שני חדרים, התכוונו לכך שחדר אחד 
  . לראות אפשר איכזה שהיום כמעט 

שסבא נפטר. כהייתי  תשע. בן 8-9בי הוא מזמן שהייתי בן שלי מס הזיכרון
בבוקר או  מוקדםכל פעם שקמתי ביהודי חייכן היה. אני זוכר ש

כי  האור דלקשבאתי הביתה מאוחר, כהלילה או  באמצעהתעוררתי כש
נפטר, סבתא הביאה בחורי כשתמיד, יומם ולילה. אחר כך  תורהלמד  סבא

שלא יפסקו דברי  כדי, התורה ללימוד המשך שיהיה כדי ,אצלה לגורישיבה 
דאגה לבחורי הישיבה שגרו ו בתמורהכסף  ביקשהלא  היאתורה בבית. 

כך קראו לזה:  -  . באותם הימים היה הסדר כזה שבחורים אכלו "ימים"אצלה
סבתא גרו  של בביתפעם היו אוכלים במקום אחר, אצל בעל בית אחר.  בכל
  הם לכל צרכיהם. לה בחורים והיא דאג 3-4

והתרחקה מאנשים פסימיים. היא  חייכהדידותית מאוד, תמיד ייתה יה אמי
אף פעם לא קיבלה את הדעות הפסימיות אפילו בזמנים הקשים ביותר. 

הקדוש ברוך הוא יעזור". אפילו אם היה דבר רע  !יהיה טוב: "תמיד אמרה
גילו, הוא היה חייל  כפימנראה מבוגר  היהאמרה "גם זו לטובה". אבי  כלשהו

במלחמה וכל הזמן היה בחזית  נלחםבמלחמת העולם הראשונה. שלוש שנים 
צרפת. הוא באיטלקית. שנתיים היה בשבי ה אורומנית ה אוהרוסית  , ממש

הפיאווה  נהר באזורבקרב המכריע  - השתתף גם בקרבות הידועים באיטליה 
)piave( ורדוןב בקרב צרפתבו )Verdun(.  גםהמלחמה נתנה כנראה את אותותיה 

. היו לו אותות הצטיינות שקיבל בשירותו הצבאי. בהונגריה אחרי מראהועל 
, אבל הגויים בין גיבורים. היו אלפי גבורההמלחמה פיזרו כיד המלך אותות 
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 היהל והיה להיות בעל אותות הצטיינות רבים, ובכל זאת לא יכ יכוליהודי 
   .גבורהות אבלהיות גיבור ולזכות 

מנהל חברה סיטונאית אזורית שהיו לה סניפים בכמה  אביהיה  1929עד 
פתח אבי חנות   מכן לאחר. הרגל את החברה פשטה 1929 בשנתמקומות. 

  מכולת וממנה התפרנס עד מלחמת העולם השנייה.

עם כשהייתי ילד קטן בכל פ עודהגויים ליהודים:  של םיחס את לכם אתאר
שיצאתי מהבית לבית הספר או ל"חדר", הייתי צריך לעבור לצד השני של 

שראיתי בעיני הגויים שהם מתכוונים להרביץ לי. לא רק אני  כיווןהרחוב 
 יםהגוי של העיניים נעיצת. לפי דומה הרגשה הרגישו, כל הילדים ךכ הרגשתי

  משהו מאיים.  כאןתרחש לה עתידהבינו היהודים ש



8 

  יורבות מורי

תלמיד בכיתה ד'  כשהייתי, למדתי בבית ספר יהודי. סיפרתיכפי שכבר 
אם ישנן הערות הנוגעות הסיום השנה לאחר חלוקת התעודות, בהמורה שאל 

שהגיע לבית הספר  לפניואמר ש הילדים אחדלסיום השנה וללימודים. קם 
ם הזה הוא למד שלוש שנים בבית ספר כללי, דהיינו בית ספר מעורב של גויי

, התעודות שלו היהודי הספר בביתויהודים, והיו לו תעודות מצוינות. וכאן, 
לו ללוח,  א. המורה קרזאת להסביר אפשר כיצד שאל הוא. למדי גרועות

 קיבלת שלך החוצפה בגלל לא: "זאת עשה מדוע והסבירנתן לו מכות רצח 
 יש הולמיש ואםשאלתי למי יש הערות, ש זה הוא. הרי אני האלה המכות את

שאם אתה  מפנירוצה. קיבלת את המכות  שהואיכול להגיד מה  הואהערות 
, לא תוכל להתקיים. יהודי תםורוצה להיות כמו לגוייםמשווה את עצמך 

אין לו זכות קיום. יהודי חייב להיות תמיד  ,יותר מגוי  להצליח משתדלשאינו 
פקיד  למשרת להגיעול יכ אינויותר. את היהודי מדכאים תמיד, יהודי  בולט

 ראויה עמדהיכול להגיע ל ינו, יהודי אבסדר שיהיה כך על ולסמוך הממשלב
 פרנסה לעצמו למצואלדאוג ובמדינה. יהודי חייב להילחם על כל דבר ודבר 

  אחרת לא יוכל להתקיים".  -

שאנחנו  וטען למשטר לנאמנות הטיף לנו הרבה אותו מורה ,מצד שני
הונגרים בני דת משה. כמובן  אלאלא יהודים, אנחנו  .גריםאזרחים הונ

צד שני הונגרי. זה גרם מיתה סתירה: מצד אחד אני יהודי, יה ושבדברים אל
 בעזרתםהחינוך בבית ו בעזרת למדנו זאת בכללא מעטות.  זהותבעיות ל

המחויבות הזו  מכוח(מדינה. ל מחויבותבית הספר לשיש  אחרים מורים של
זהות  מוללץ המורה להציג דעות סותרות בו זמנית של זהות יהודית נא

  .)הונגרית

, היה מורה מיוחד במינו. פלדמןבבית הספר היסודי, משה  שליאחד המורים 
 אחדהטובים ביותר שהכרתי בימי חיי. כל  והמחנכיםהוא היה אחד המורים 

 שחלו. ילדים בכיתה המורה היה שהוא בזמן ללמוד בואלרצה  מהתלמידים
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תה חוויה י"אני בריא, אני רוצה ללכת לבית הספר". הי :להוריםהיו אומרים 
ל, ולהיות בבית הספר בזמן שהמורה פלדמן לימד. הוא לימד אותנו הכ

 אותנו לימד הואשבדרך כלל מלמדים בבית ספר יסודי:  למההרבה מעבר 
בולים מישראל  ואפילוראל תמונות מארץ יש לנו הראה, ישראל ארץ על

 עםראינו. אני זוכר את הבולים של קבר רחל שהיו בזמן המנדט ואת הבולים 
. הוא לימד אותנו מילים ספורות הארץ מנופי נוספים בוליםמגדל דוד ו

לארץ ישראל. בין היתר הוא סיפר  נגיע שבאחד הימים  לנו  ואיחל בעברית
עלינו  ועששרי חז"ל, סיפורים מהמדרש ובעיקר סיפ - רביםפורי מעשיות סי

רושם גדול הרבה יותר מאשר  ירושם עצום. הדברים האלה עשו עלי
 וקוראים ל היוםלמדתי בבית ספר ש יותר מאוחר"חדר". ברים שלמדנו והסיפ

 וזהעם גויים  יחד"תיכון". בהונגריה קראו לזה "בית ספר אזרחי". שם למדנו 
יהודים ואנחנו היהודים היינו  םבחורי שבעהקשה מאוד. בכיתה היינו  ההי

. כל המורים היו אנטישמיים מובהקים, אחד גרוע התלמידים הטובים ביותר 
. טפלות כלל בדרך שהיו היהודיםסיפרו בדיחות על  הםיותר מהשני. 

פשות ועל יהט על צחקו ולם וכ, ושוב שוב, סוף בלי עצמם על חזרו הסיפורים
 ושמרנו פנים העמדנו רבות פעמיםהפחדנות של היהודים. זה היה מנת חלקנו. 

יתה לנו ברירה אלא רק ללמוד ולהוכיח להם שאנחנו י. לא השלווה על
   .יודעים דווקא

חק המורה יצהשיעורים האלה לימד  אתלימודי דת.  למדנופעמיים בשבוע 
למדנו  שבהאורתודוכסי. בשנה הראשונה השהיה מנהל בית הספר  ,הופמן

תוך וללמוד את ענייני הדת  צריכים היינוממנו שאת הספר  המורהאתו פתח 
ילמד אותנו המורה בהמשך  מה. החומר כלאת  למדנושלושה שיעורים 

אמר: "בשבוע הבא כל  הוא. השנה? חשבנו לעצמנו. בסוף השיעור השלישי
 וביטא"אני, אתה, הוא"  הלוח על לכתוב התחיל הואאחד מביא מחברת". 

על מה  חזרוגמרנו את השיעור והוא אמר: " 3.ספרדית בהברה המילים את
                                                

3
 .האשכנזית ההברה את רק הכירו אז עד, עבורם ושונה דתחומי הברה הייתה זו 

  )העורך הערת(
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אמר: "זו שפתנו בסוף לשתדעו הכול יהיה מבחן" שלמדנו בבית, ולאחר 
מה יהיה  לנו שיסביר וביקשנו למורה פנינוואנחנו חייבים ללמוד אותה". 

מנהל בית הספר, הגוי האנטישמי, יופיע ובסוף השנה כאשר יהיה מבחן 
בכיתה ויהיה נוכח בשעה שניבחן בנושאים הקשורים ליהדות. התשובה לא 

ע היום, המנהל הופיע, ובמשך כחצי שעה שאל אותנו איחרה לבוא. הגי
סטוריה יהופמן, המורה ללימודי דת, על אבות האומה, על הה המורה

נושאים רבים אחרים. אחרי כחצי שעה  ועלהיהודית, על תקופת ימי הביניים 
התורה נכתבה בלשון הקודש, אנחנו חייבים ש"כיוון  הסביר המורה למנהל:

". כך אותה לומדים אנחנו ,אדוני המנהל ,ולכןלדעת את השפה הזאת, 
נמשך הדבר במשך ארבע שנים רצופות. הייתה זו תעוזה גדולה מצד מורה 

 שבו במקום, יהודיםשונאים  שבובית ספר ב העברית השפה את ללמדיהודי 
היה . מיותר לציין שלימוד כזה לא אהודה לאתה שפה יהשפה העברית הי

    חלק מתכנית הלימודים של בית הספר.

להשתייך  18עד גיל  12בני נוער מגיל לתה חובה לילדים ויבהונגריה הי
צורך  היהשעות  ארבע במשךלתנועה טרום צבאית. פעמיים בשבוע, 

. בתקופה מסוימת לא לצבא הקשורים אמצעיםכל מיני בו בנשקלהתאמן 
המציאו  ההונגריםזה לעבוד.  במקוםם היו צריכי הםנתנו ליהודים נשק ביד ו

מהיהודים לעבוד.  לדרושהעיקר  - צורך  כלשלא היה בהן  פרך עבודות
בדיוק מה שצריך היה לעשות.  עשינו לאכמובן שקיבלנו מכות רצח אם 

אלה בעצם היו אימונים קדם צבאיים ש היום מבין אני, לאחור בהסתכלות
לא  עדייןשנלקחו למחנות עבודה.  לפניבודה ליהודים להתרגל לע שגרמו

גם  כךלהופיע ועל השרוול פס צהוב  אלא ,היינו צריכים לענוד טלאי צהוב
  עבודה הטרום צבאית. ל

 חוסר להם ייחסושונאי העם ההונגרי. כ נתפסובזמן המלחמה היהודים 
ב (רוסים, ריגלו לטובת האוי שהם כאילו דיברו. ההונגרי לעם נאמנות

ופיעו מטוסים של צבא הונגריה שהסימנים כ לאויבנתנו ואמריקאים, אנגלים) 
אי אפשר היה לדעת אם המטוסים הם של הונגריה ש למרות זאת כלבשמים. 

 םסרולמ כדי שוניםסימנים  פיתחויהודים ה ,גישה אותה לפיאו של גרמניה. 
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עובד,  אינוהיהודי ש לטעוןרצח ישו,  את ליהודים לייחס מקובללאויב. היה 
שלו משתמש  בשכלשום דבר חיובי.  ביהודישהיהודי טפיל ובקיצור: אין בו 

לרמות את הגויים ולנצל אותם. כל היהודים הם  -היהודי אך ורק לדבר אחד 
  רמאים, אין ביניהם יוצא דופן ולו אחד. 

 הכרתיית. רב הקהילה האורתודוכס -  הרשטוק יהודה הרב  על לכם אספר
במרחק שני בתים מאתנו. דמות נפלאה  שגרהיטב, הוא היה שכן שלנו  ואות
בין ו. הוא קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, בין יהודי הרשטוק יהודה הרבהיה 

  ילד. וביןגוי, בין מבוגר 

שלא יעשה. אחד מבחורי הישיבה שלו, שהיה בחור  מעשהפעם אחת קרה 
לא ידעו מי עשה  בתחילה. הרב של ביתומישיבה מהבית, גנב תכשיטים 

העניין ונפל חשד על אחד הבחורים,  אתחקרה המשטרה  יותר מאוחר. זאת
יתה סוכנת בית, והיא ימצאו אצלו את כל התכשיטים. בבית הרב ה אכןו

לא  שהרבבאה להודיע לאבא שלי שחסרים תכשיטים. אבא שלי ידע היטב 
 פרנס היה לקהילה" המזלרה. "למרבה למשט כךלהודיע על  מסוגל יהיה

, כאשר יותר מאוחר. בשמו נמסרה למשטרה וההודעה תפקידו שזהו שחשב
והעמידו את הבחור למשפט. הרב  האירועל, עשו שחזור של ומצאו את הכ

בתפקיד עד, וכשהופיע פרץ בבכי מר והסביר  במשפטצריך היה להופיע 
לחילול ה', כי התורה ניתנה  לשופט שהוא (הרב בכבודו ובעצמו) גרם בעצם

חייב כל מבתורה כתוב "לא תגנוב", וזה   לא רק ליהודים אלא גם לנוצרים
זאת, לומד לא רק  לעומתאדם ואדם ואפילו מי שאינו יהודי. בחור ישיבה 

לא ו לגמרי יםשונאיסור גניבה, הוא לומד מאות דברים נוספים, דברים  על
, "על ידי הרב הוסיף. "אני" יגנוב ישיבה שבחוריתכן שיקרה דבר כזה י

לחילול ה'. אני מבקש מכבוד השופט  גרמתי למשפט יעמוד שהבחור הבקשה
 את עצמי על מקבל אני, עונש עליו להטיל צריךשיסלח לבחור הזה ואם 

יסלח לי ילא . אני גרמתי לעוון כזה שהבחור במקום להיענש ומבקש העונש
  ". אפילו בעולם הבא
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השופט התרשם כל כך מדברי הרב, שבפסק דינו אמר: "מעולם לא פגשתי 
 מסוגל שהיה שבחור קבע השופטזאת". כבן אדם בעל רמה מוסרית גדולה 

 חמור בעונש להיענש צריך כך כל גבוהה המוסרית שדרגתו מאדם לגנוב
 אבל, מאסר שנות ארבע היה כזו לעבירה שנקבע העונש כלל בדרך. במיוחד

 בקשת למרות וזאת, מאסר שנות שבע לבחור וקבע השופט החמיר כאן
  . מהשופט הרב שביקש החנינה

שקונה טבק צריך לשלם, סוג  מימהבחורים שיביאו לו טבק.  ביקש הרב  פעם
 היה צריךמוכן,  ו. זה היה מין טבק חזק, שאי אפשר היה לקנותלוֹ בְּ  - של מס 

את המגירה שלו,   הרבפתח  ,מהשוק השחור. כשהביאו לו אותוביא לה
הוציא כמה בולים והשחית אותם. הוא אמר: "על ידי זה אני משלם את המס, 

את הדין של  גם. אנחנו חייבים לקיים "דינא אמלכותד דינא" מקיים אני בכך
 והתנהגותו של הרב  אישיותוצריכים ללמוד היטב מ אנחנוהמדינה הזאת". 

  וליישם אותה גם בימינו אנו.

את הספרים מהארונות כי אסור היה  להוציא צריכים  היוכשהיינו בגטו 
את ארון הספרים והוא,  רוקנוארונות ספרים.  לא גםגטו, בלהחזיק ארונות 

ספר אחר ספר. נישק כל  עליהםסדינים על הרצפה ושם  פרשהרב בעצמו, 
ולגרום ביזיון  כך התנהגשהוא חייב ל על מהספריםר, בכה וביקש סליחה ספ

  לספרים הקדושים האלה. 
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  סוערות רוחות

  בגטו הנוער

את הנוער כמעט ולא כיוונו והוא מצא את דרכו לתנועות הנוער בעצמו. רוב 
תנועת  - ב"תפארת בחורים"  ןמאורג החסידים, היהאורתודוכסים וההנוער 

זו בצורה  בתנועה התייחסוהציונות  אל ייכת לאגודת ישראל.תה שינוער שהי
 הייתייכו לתנועת "בני עקיבא" וגם אני ישהשת נוער בנישלילית ביותר. היו 

 והחסידים האורתודוכסיםגם תנועת "מכבי הצעיר".  בעירנויתה י. הביניהם
. מקובלת שאינה בצורה שמתנהגים" יהודים הצעיר"מכבי  בחברי ראו

תה התארגנות יהשתייכה משפחתי, לא הי שאליהקוו  - סטאטוסת בקהיל
היה  לוּ לגאלית.  בלתיתה התנועה הציונית יזאת היהשל הנוער. בתקופה 

 עד שנה של עונש לקבל עלול היה, נתפסאחד מחברי התנועה הציונית 
שלא יתפסו אותנו.  כמובן. השתדלנו ציונית פעילות על מאסר שנתיים
בהר ובסביבה. בתקופה  טיילנו .ברחוב מטיילים אנחנוכאילו פנים  העמדנו

לא מסוימת הרגשנו שעוקבים אחרינו, והשתדלנו עד כמה שאפשר, 
הזהירו  קומוניסטית" ילותפעב עוסקים להתבלט. "אנו מקווים, שאתם לא 

כמה ב להיענש עלול. אדם שהשתייך למפלגה הקומוניסטית, היה אותנו
  מאסר. השתדלנו איכשהו להסתתר.  שנות

את ההתארגנות של התנועה פתאומי  באופןאישרו  1942-1943בשנת 
להתארגן. למרות  לנו שהתירהציונית. שר הפנים של הונגריה הוציא צו 

במסגרת התנועה הציונית, לא פעלנו בפומבי כי לא  לפעולשכבר מותר היה 
 לאבצורה  לפעול העדפנוזמן רב, ו בתוקף יהיה לפעול שהאישורהאמנו 
  .בהמשך גם לגאלית
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  אירופה של יהודי הונגריה לגורל יהדות יחסם

. הם חשבו ואמרו לעתידם באשר עצמם את השלוּ כלל  בדרךהונגריה  יהודי
 ונתנו באירופהשל יהודי פולניה ומדינות אחרות  םלמצב לעולם וגיעי שלא
  : הסברים וכמה כמה לכך

  אמנים למדינה ואין לנו שום קשר עם ארגונים יהודים כלליים. אנחנו נ .א

הוא אנטישמי ידוע, ובזמן מלחמת העולם שראש המדינה, הורטי, ל אפילו .ב
מחותן יהודי וכלה שהייתה יהודייה,  ישהראשונה רצח במו ידיו כמה יהודים, 

  לא יהיה.  כזה דבר - נגדנו ויפעל בנו יפגעיתכן שהוא יאז איך 

  .הגרמנים בידי נכבשה לא הונגריה .ג
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  היהודים נגד מפלים וחוקים אנטישמיות

- טרם עלה היטלר לשלטון. בבאת היהודים עוד  שהפלובהונגריה היו חוקים 
ללמוד  שרשאיםהיהודים  מספרהגבלת  -יצא חוק "נומרוס קלאוזוס"  1922

, האורפל סטודנטים. באותם הזמנים יצאו יהודים, בעיקר אקדמאיים םלימודי
וחזרו בעלי מקצוע  ,רפתבצאוסטריה ובאיטליה בללמוד בחוץ לארץ: 

 הגויים לרופאיםרופאים, מחציתם יהודים.  30מעולים. אצלנו בעיר היו בערך 
 היהודי הרופא את העדיפו הגויים וגם היהודים שגם כיוון פרנסה הייתה לא

חוקים  קיקתחבדיעבד שדווקא על ידי  מתבררטוב יותר.  מקצוע איש שהיה
 היהודים המקצוע בעלי(ההונגרים את ההפך ממה שרצו להשיג.  השיגואלה 

-1938בשנים  ).יהודי שאינו בציבור דווקא הייתה והאבטלה מבוקשים היו
לו את היהודים בענייני חברה יחוקים נגד היהודים, חוקים שהגב נחקקו 1939

החוקים נגד היהודים.  יעיקר אלהתקופה היו  באותהומקורם היה בחוקי הגזע. 
 להיות עלול המצב וכי תהליך של התחלה רק שזוהי להאמין רצו לא היהודים

  .יותר גרוע

על  ושם פההתנועה הציונית דיברו תמיד על המצב ושמעו  חברי בקרב
 kamenec( פודולסק ץקאמינ הבעיות של היהודים מחוץ להונגריה. שמענו על 

Podolsk(רך מאה אלף יהודים. על אושוויץ , ששם טבחו בע)Auschwits(  לא
סיפר על  ,הגיע אלינו בליל שבתשמסלובקיה,  שמענו כלל. בחור אחד 

בשבת אנחנו  כברש לו אמרנו. פודולסק ץבקאמינ הזוועות המתחוללות
 שעליהםשישמיע את כל הדברים  ביקשנומוכנים לארגן הרצאה למבוגרים, ו

ל. ולשמוע הכ שרצויהודים  כשמוניםהופיעו ו קיימההת ההרצאה. לנו סיפר
 שהשמיע לאחר על התנועה הציונית. גםהבחור ניצל את ההזדמנות ודיבר 

 "!התחילו לצעוק: "לא! לא רוצים לשמוע כמעט כולם, אחד אחד,, דבריו את
. אנחנו בלבדזו רק המצאה, שמועות "שהדברים האלה אינם נכונים.  וטענו

  את הסיפורים האלה".  לא רוצים לשמוע

לפני שכבשו הגרמנים את הונגריה היו מעשי שוד של רכוש יהודי. אני  עוד
, כאשר ההונגרים כבשו חזרה חלק מסלובקיה, גרנו על 1939זוכר שבשנת 
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 את לשדוד להם הפריע לא ואיש רביםהסתובבו חיילים  במקום. 'כיהצהגבול 
בחלון שני חיילים וצעקו דפקו אצלנו  ,חצותב ,הלילות באחד. היהודים

לעברנו: "יהודי, תפתח את הדלת, אבל תכף ומיד! אם לא תפתח תקבל 
היה מוכן גרזן. הוא נעמד ליד  תו. על יד מיטהאורכדור!" אבי הדליק את 

שאתם מתים". אבא  "אני פותח את הדלת, אבל דעו לכםהחלון ואמר: 
  י החיילים ברחו.לפתוח, אך למזלנו שנ כדיהלך, הכניס את המפתח לדלת 

 שהכהראינו חייל  בדרך: בשבת חזרנו מבית הכנסת ונוסף מקרה לי זכור
ל היה ללכת. אבא ניגש אל החייל ואמר לו: "תשמע! וזקן שבקושי יכ יהודי

איך אתה לא מתבייש! אתה מכה יהודי זקן, שבקושי יכול ללכת. בוא 
 אבל, בורחו חדופ ייהודש לכךהיו רגילים  הגוייםתרביץ לי!". החייל ברח. 

לא היו גיבורים כל  גוייםהוהראו שאינם מפחדים, כאשר היו יהודים שהתנגדו 
 כיווןבבית הסוהר  אותםבו ישהוויהודים  שפטובעיר היו מקרים ש אצלנוכך. 

 שמקובל כפי ,היו פחדניםלא כל היהודים  .םתוא שהכומכות לגויים  שהחזירו
  .לספר
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  להונגריה הגרמנים פלישת

 תמיד  - וםהי למחרת , פלשו הגרמנים להונגריה. 1944במרץ  19-ב
יחידה של רוכבי אופנוע גרמנים   רואה אני בההתמונה  בזיכרוניתישאר 

, כאילו זה קרה היום, כאילו כך כלברור לי  הזיכרוןעוברים ברחוב שלנו. 
 וחוקיםגזרות   התפרסמו, לאחר מכן ידמ שעות. מספרלפני  אותם ראיתי

הם לא היו מוכנים לשחרר את   .פיםכס סחיטת ,בני ערובה תסיתפ .חדשים
אספו את כש. לשחרורם בתמורה כסףהקהילה יתנו  אנשיש עד בני הערובה 

 פילולא שחררו את בני הערובה, או בהסכם עמדו לא הםביקשו, שכל הכסף 
  אחד מהם. לא

רובה יסכימו להיות חברים שאותם בני ע בתנאימאוחר יותר שחררו אותם 
צהוב הטלאי ה: נוספות גזרות עלינו גזרו זמן אחרועד היהודים. ל - ביודנראט 

 כלגטו. הביאו את כטו. אנחנו גרנו במקום שאחר כך הוכרז בג והריכוז
שלנו היו בערך  בגטואותנו בגטו.  כזויור(תש"ד) היהודים באסרו חג של פסח 

 המעבר קודם, שלנו יתה נוראה. בביתיעשר אלף יהודים. הצפיפות ה שנים
 כשלושאחד ובגטו הצטופפו באותו בית  בביתנפש  תשעיםלגטו, גרו בערך 

 ושבעה עשריםחדרים ומטבח, גרנו  שני בה שהיומאות איש. בדירה שלנו 
. הייתה גדולהכך  כלהצפיפות  -. שכבנו אחד על יד השני על הרצפה יםשנא

גטו. איימו עלינו ה את דווקא שאפיינו נוספותיו בעיות וה סניטריותהיו בעיות 
, היגיינה בבעיות שמקורןמחלות  שלאם תהיינה בעיות של דיזנטריה או ש

 להסתכןמוכנים  יהיו. תושבי המקום הגויים לא יסכימו ולא סופנו יהיה ומר רע
. הבנו מיד בגטושהיו בקרב היהודים  מחלותשיידבקו במחלות בגלל 

  תסתיים בדיבורים, היא עלולה מהר מאוד לעבור למעשים. שהאזהרה לא 

 נודע הוא. )Endre Laszlo( יום אחד שר הפנים אנדרה לאסלו הופיעבעירנו 
לפתור את  והבטיחלדבר יפה מאוד,  ידעהוא  .בין יהודי הונגריה לשמצה

 -  אוכלב מחסורבעיות של  ליהודיםהבעיות הסניטריות המשותפות. אם יש 
לנו רשות  נותןהוא ומחסנים בו בשדהתבואה  ר, הכפריים השאירו אמ

הוא גר בגטו,  אםפילו אלגטו. "יהודי,  התבואה אתולהכניס  בהם  להשתמש
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הפנים הצבוע הבטיח ליהודים שאם הם  שרעל צלם אנוש".  לשמורצריך 
כל רע. היהודים האמינו לכל מי  להםלא יאונה  יבצעו את כל ההוראות 

 שדיבר אליהם בשפה מרגיעה.

הכריז אותו אדם  1939- ב. שפתיים מס אלא היו לא האלה ההרגעה דברי
עצמו, במו אוזני שמעתי זאת: "אנחנו נעקור מהשורש את כל היהודים. לא 

  ים". לא זקנוישארו בחיים לא טף לא נשים יהם זכר. לא מנשאיר 

היינו ביחסים מצוינים אתו. ש. היה במקומנו גוי אחד גדר הייתה לגטו מסביב
חוץ לגטו מ אלמכתב  הבריח אבאעזר לו הרבה מאוד. ליד שער הגטו  אבי

  להעביראחד שעבד מחוץ לגטו היה מוכן  אדםלדודה שגרה במקום אחר. 
מסר  מסויםהודיע לז'אנדארמריה שיהודי ל מיהרכן "הטוב" את המכתב. הש

ההלשנה הזה כי מקבל המכתב היה זריז  ממעשה נזק נגרםלא  למזלנומכתב. 
 הוא, העביר את המכתב למקום אחר. כשעשו חיפוש בכליול הספיקמאוד ו
 ,נזק נגרם שלא למרות זאת ובכלאמר: "לא קיבלתי, לא ראיתי". ו הכחיש

   .אצל הגויים "טוב"ידיד  הומ להבין נוכל
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  אדמות עלי גיהינום

  מטה של לגיהינום מסע

 ילדים, נשים וטף. - ביום שישי (כ"ו באייר תש"ד) לקחו אותנו לבית הכנסת 
 לנו, לא נתנו מגורים גדול ולשירותיםבית הכנסת המפואר שלנו הפך לחדר 

לצאת משם. בשבת אחר הצהריים לקחו אותנו לתחנת הרכבת. כל אחד 
חפצים אישיים. דברי זהב צריך היה למסור.  שלק"ג  15לקחת  הרשוואחד ה

בכלים כדי למצוא זהב שאולי הוסתר במקום כלשהו.  ההז'אנדרמריה חיפש
המעשה  אתהוא מסתיר דברי זהב בבגדיו.  האם לברר יכדהפשיטו  יאב את

יחסים מצוינים אתו.  לנוהיו שאחר מאשר אחד הפקידים של אבא  לאעשה 
. המשטרה הכפרית ההונגרית - על יד הרכבת עמדו אנשי הז'אנדרמריה" 

 נתבקשול כדי לבצע את ההוראות של אייכמן טוב הרבה יותר משועשו הכש
  במהירות. בדייקנות רבה ו -

בהמות וריח הזבל  תהובלל שימשו לכן שקודםן רכבת (רכבות ובכל קר
) הכניסו שני דליים, אחד לצרכים והשני לשתייה. אינני זוכר בהן הורגש עדיין

כמה אנשים היינו. שלושה ימים ושלושה לילות נסענו. במשך שלושה ימים 
רק במקום אחד נתנו לנו  מים. ההי לא כיכלום  ולא שתינולא אכלנו 

 האמנולכיוון אוסטריה.  - לשתות. על הרכבת היה כתוב "נאך אוסטריה"
. ידענו שלוקחים אותנו אחר למקום ולא לאוסטריה נוסעים אכן שאנחנו

את כל המשפחות,  לוקחים שאליומקום  -למקום שנקרא "מחנה ריכוז" 
 ,לעבוד שיכולים אלה. אוכל ומקבליםיחד  גריםכולם ילדים, נשים וטף. 

לא יהיה בפולניה. ידענו  נוסעים אנו אליו שהמקום חשבנו .לעבודה יוצאים
לא קיים ש האמנו -, אבל באוסטריה מהאנשים גדולחלק  הורגיםפולניה בש

 לכיוון מערבה אול צפונה נוסעת שהרכבת לדעת נוכחנו ,לצערנודבר כזה. 
  .הקרונות על רשום שהיה כפי, אוסטריה
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. איש "אושוויץ" :כתוב בתחנה .נעצרתהרכבת  ביום שלישי בבוקר
הגענו. היחיד שידע היה אבי.  אליוהמקום  מהוקרון לא ידע ב הנמצאיםמ

אמר: "אני הייתי כאן במלחמת העולם הראשונה  הוא? המקום את הכיר מאין
 בשעת. היה זה נו על אושוויץעשידהיחיד  המידעואני מכיר את המקום". זה 

, נכנסנו דרך השער, הפרידו אותנו: נשים וילדים לחוד וגברים מוקדמת בוקר
נעשה במהירות.  הכול. מאלא לתת היה אפשר אי נשיקה אפילולחוד. 
  עם אבא. יחדהלכתי 

אסירים? שאלתי   ?. מה זה כאןפסים בבגדיר אחד בחו שםהסתובב שראיתי 
, "כן :ענה הואאת עצמי. קראתי לו ושאלתי אותו האם הוא מדבר יידיש. 

 - ל והכ לי. הוא הסביר הפסים בגדי לפשר, שאלתי אותו "בהולנד נולדתי
אתם  מה שיש באושוויץ. סיפר שלוקחים את כל הציוד שהיהודים הביאו כל

הדבר היחיד שנשאר זה הנעליים. כאן חייבים לעבוד, ומי שלא עובד לא ו
 אינםש אנשים אותם עםמקבל אוכל. הוא לא הבהיר מה בדיוק עושים 

מה עושים עם הזקנים, עם  לי להסביר צריך היה לא הואאבל  ,יכולים לעבוד
ש מחנות שמשאירים בחיים גם "י -ש הבנתי מדבריו הילדים, עם התינוקות,

: איך אפשר כמו ,אחריםנושאים זקנים וגם ילדים". בינתיים דיברנו על 
בעברית. נפרדנו בידידות  אמר -"חזק ואמץ" ? הזה במקום להתקיים

  להיות חזקים.  כדיל ונעשה הכש לזה זה הבטחנוו

ו אימין לאצבע ב הורההוא  חייל אחד שאינני זוכר את פניו. הופיע מכן לאחר
העבירו  כילשמאל. כנראה שזה היה מנגלה. פתאום לא ראיתי את אבא 
לכיוון של אותו לצד שמאל. אותי העבירו לצד ימין. עשיתי מאמץ לחזור 

הונגרית. ב אלייאבא כי רציתי להיות יחד אתו. על ידי עמד גרמני שדיבר 
צד שמאל. אמרתי לו שרציתי ללכת לצד ימין ולא ל יהוא אמר לי שעלי

הוא אמר: "לא! אתה תפנה לכיוון הזה כפי שאמרו וללכת עם אבא שלי, 
את  חרצה לימין  הפניהוה למוות חיים בין ייתישה הבנתי לא רגע באותולך". 

הבחור מהולנד.  קודם לי סיפרש מהגורלי לחיים. אחר כך קרה לנו בדיוק 
  חייבים להיות חזקים. - "חזק ואמץ" שלו לקחתי לתשומת לבי את ה
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לחלק  כתובת קעקעכתבו  הכניסו אותנו למקלחת ואחרי המקלחת 
. חשבנו שאלה שלא "מקבלים" כתובת קעקע אתז. לנו לא עשו מהאנשים

. ראינו את יושמדו מאתנושחלק  כך. הצטערנו על להשמדה מיועדיםכנראה 
, ואף אחד לא צריך היה להסביר לנו מה שהיה לא רחוק מאתנו הקרמטוריום

שורפים אותו. אולי מחסלים אנשים  - ידענו רק דבר אחד: מי שמת זה.
  חולים, מיתת חסד וכו', אבל לא עלה בדעתנו מה קורה שם באמת. 

ני זוכר שהרגשתי טיול. אל אותנו לקחותוך צריפים ובערב להכניסו אותנו 
גדר תיל  - בטיול כאילו אני נמצא לבד בעולם, בלי אף אחד. ראיתי רק גדר 

יתה לי מין הרגשה ינראים כמו גרדומים. הש, גדר תיל עם עמודים תמחושמל
רדומים שתולים עליהם אנשים, בעיקר יהודים חפים מפשע, מכיוון גשאלה 

קל מאוד להחליט  אןכ. חייו את מסייםחשמלית השכל מי שמתקרב לגדר 
  והקלה ביותר לסיים את החיים. הדרך המהירה זווחשמלית הלהתקרב לגדר 

ופתאום הופיעו  נואותו באותו ערב עברנו ממחנה למחנה. במקום אחד עצר
חיילים בהמוניהם. הסתדרנו בחמישיות. אני חושב שעל כל עשרה אסירים 

ממש לידי. אני הייתי בשורה  עמד מהםחייל אחד. אחד  ממונההיה 
החיצונית. אמרו לנו שעכשיו אסור לנו להסתכל לא למעלה, לא קדימה, רק 

 פתאוםו למטה. מי שיסתכל לצדדים יקבל מלקות. לא יכולתי להסתובב, 
 תא כשעזבנומדורות. אחר כך,   ,מהצד  רואהובכי של תינוקות. שומע  אני

, אלה שהיו בשורות הפנימיות, סיפרו שלמדורות מהאנשיםהמחנה, אחדים 
להסתכל. נתנו לנו  עלינו  אסרוהאלה זרקו תינוקות. אולי זאת הסיבה ש

פקודות והוראות איך להתייחס אל עצמנו: אנחנו מהיום והלאה אסירים. לא 
 אחד קבלמי שיפר הוראות י כלאסירים.  -אמרו  רקהזכירו שאנחנו יהודים, 

  ו מוות. אשני עונשים: מלקות מ

 בין, קרשים לא צפופים בצריףהיו  ?מיטה זאת מהמיטה. בבערב נשכבתי 
תה המיטה שלנו, י, ועל זה היינו צריכים לשכב. זו הירווח היה לקרש קרש

ור. מיציתי, שתיתי בלי מזרן ובלי כלום. נתנו לנו מרק שצבעו היה ירוק שח
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 ביממות עלי עבר מה להבין מאוד התקשיתיאת כוס התרעלה.  העד תומ
  .האחרונות

וכולנו התפללנו.  שלנובבית הכנסת  עדייןהייתי  הקודמתבשבת ש זכרתי
, אליועולם שאנו לא שייכים  -פתאום הרגשתי שאני נמצא בעולם אחר 

בפרשת  בבית הכנסת קראנו שבתה רקחסד ורחמים.  כל בועולם שאין 
 אזנחושה". לא ידעתי כ"ונתתי את שמיכם כברזל וארצכם  -"בחוקותי" 

: "ונתתי את שמיכם ךיותר אפרש את הפסוק כ מאוחרששלושה ימים 
שלא יוכלו לחדור דרכו חסד ורחמים. כאן לא מרחמים, לא על  - " ברזלכ

עולם של גיהינום  -ולם אחר ילד, לא על תינוק, לא על טף, לא על זקן. ע
  נום עלי אדמות.יגיה של מטה,

 את גם איבדתי זה וביום סיוון חודש בראש נולדתי .סיוון חודש בראשזה  היה
כך הרגשתי למרות שלא ידעתי מה קרה להם, מה עלה  .שניהם את ,הורי

תגיד  !ריבונו של עולם"מרתי: א רקהרגשה פנימית כזאת.  לייתה יהבגורלם, 
מקבל ממך ליום הולדתי? ככה אתה צריך להתנהג עם  שאניזאת המתנה  ,לי
 נשארנו "שכך צריכים להיראות יהודים? ם ישראל? אנחנו כל כך גרועיםעַ 

 כדי, םעד יום שישי. ביום שישי בצהריים הפרידו אותנו מיתר האנשי במקום
 שהיהבשבת נסענו. קיבלנו לדרך לחם אחד ואותנו למחנה עבודה  להעביר

כיוון שהגרמנים  לכולנו שהספיקצריך להספיק לשלושה ימים. היה כד מים 
לקחו את הכד ומילאו  ,ליוו אותנו בנסיעה, כאשר הם עצמם רצו לשתות

  אותו.

שוב   .)kitlltzreben( ןבו למקום שקוראים לו קיטליצרהגענ השבועות בחג
 - להתנהג. דיסציפלין  ךלנו איך צרי הורועלינו הוראות, שוב  הונחתו

מלקות ומוות. סדר  - משמעת. זו הייתה מילת המפתח. מי שמפר משמעת 
היה לסדר את  צריךשלוש לפנות בוקר קימה, ב  :היה לפנינו שפרשו היום

בשעה ומפקד. אחרי המפקד, לעבודה  -"אפל"  חמש, בשעה ההלינ מקום
למיטה.  - תשע  ובשעהארוחת ערב  כך אחרמהעבודה.  נוחזר בערב שש

"מהיום והלאה אינכם בני אדם. אין לכם שם. יהיה לכם רק מספר. את 



23 

 

המספר כל אחד ואחד צריך לדעת. צריך להתרגל לזה. בן אדם שיקראו את 
. היו כאלה יקבל מלקות ,יצב מיד ולא יגיד 'יאהוול' (כן)יתימספרו והוא לא 

 .הזמן למדנו עםקשה מאוד להתרגל למספרים האלה, אבל  שהיה להם 
 28535שמהיום והלאה לא קוראים לי שמואל, השם שלי הוא מעתה:  הבנתי

. פסים'מת פיג מעין השהי בגדהמספר הזה היה תפור על הבגד,  !שמיזהו 
ברוחב של שניים  נוגילחו את ראש הקרקפתלהסתפר ובאמצע  מאתנו דרשו

שביל  - "מילכשטראסה"  ולבן והגרמנים קראו ל יהוחצי ס"מ. המקום ה
. כך על לחזורימים היינו צריכים ללכת לספר ו ארבעה או שלושההחלב. כל 

  .מכךלהימנע  ללהשתדמי שלא הלך, קיבל כמובן מכות. היינו צריכים 

שכונה  משקה. בבוקר, בקימה, קיבלנו מאוד דל היה במקום שקיבלנו המזון
כפות  שתי אליוליטר והכניסו  שלושיםקפה. לקחו כד מים שהכיל בערך 

. עד הצהריים לא נתנו התפריט כליה זה. זה היה הקפה. אינני יודע איזה קפה 
סלק בהמות. מי מ עשוי יהשהגרם מרק  800אוכל אחר. בצהריים קיבלנו  לנו

חצי, אמרו  אפילושמצא בתוך המרק סלק בהמות או תפוח אדמה אחד, 
גרם  20- וגרם לחם  220 - שחזרנו, חילקו אוכל כשהיה בר מזל גדול. בערב, 

  . בנמצא היה לא אחר אוכלמרגרינה. זה היה כל האוכל, 

בלי  ותלחיעל דעתכם מה זה  עולהלהתרגל לכל מצב.  אדם ה של טיבו
מתרגלים. התברר שלכובע  - מגבת? בלי מברשת שיניים ובלי מטפחת אף 

מש כובע להגנה מפני יש הואשימושים רבים.  להיות יכוליםשל האסירים 
כלים אחרים, זה בהשמש, מגבת, צלחת בזמן הצורך ומטפחת אף. אין צורך 

עצים  תיתעבדתי בכר אני בהחלט מספיק. העבודות שעבדנו בהן היו שונות.
ממטוסים פלטות קטנות שהכילו  זרקוהאנגלים  ביער. בזמן המלחמה 

עצים ויערות  במקוםדלק. היו נשכשהיה בא במגע עם השמש,  חומרפוספור. 
את העצים  לחטובצריכים  היינועד אין סוף וכל העצים האלה נשרפו. אנחנו 

זרנו מהעבודה חלק להסקה. כאשר חולתעשייה  שימשלסדר אותם. חלק ו
  חשבו שאנחנו עובדים במכרות פחם כי היינו נראים כמו כורים. 
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שלג כבד  ירד כבר. בליל ראש השנה בהורדת פסי רכבת לכך עבדתי  נוסף
ים. יעל הכתפ םתואת הפסים מהשלג ולסחוב א לחלץ . היינו צריכיםאצלנו
 הקרחהיה מלא פצעים ו גופנולגוף החם.  ונדבק והםקרח  יםהיו מלא הפסים

 וצירפופלוגת עונשין של ס.ס  למקוםגרם לדלקת. פעם הביאו  אליו שנדבק
 לי ידוע. אנשים אותם של םאותה ליהודים. אינני יודע מה עשו ומה היה חטא

 עם אסירים יהודים  יחדלעבוד  עליהם היהקיבלו עונש חמור עד מאוד: ש רק
בר נורא. מה עשו: חילקו אותם לשתי ד עבורם היהזה ועצים  תביחטב

. אנחנו, התחלפו כך ואחר ועבד חלקםו נחו חלקםשעה אחת  -קבוצות 
 שנתנו"טוב" ה באוכל הסתפקול הפסקה בלילעבוד  יםכיצר יינו, ההיהודים

כוח  ואוגריםשעה שלימה  נחים הםבעוד  , בפרךהעבידו אותנו  הם .לנו
זו עבדתי זמן  בעבודההיינו עייפים עד מאוד. ש להמשך העבודה. מיותר לציין

 השתמשנועבודה קשה מאוד.  - ריתת עצים בכרוב הזמן עבדתי קצר יחסית, 
גם  וכךאל היער נמשכה שעה  מסור יד. הדרךבמסור חשמלי ובגרזן, ב

ההליכה חזרה. הלכנו את המרחק הרב הזה ברגל. ההליכה הייתה קלה 
  . לגמרי עלינו ו. להתפלל אסרעצמה עבודהל יחסית

ס.ס  אישמחנה היה ה. מפקד במחנה שהייתה ררכיהההי את לכם אפרט
מפקד שקראו  גםיה ה עליהםסמל וסגנו היה בדרגת רב טוראי. נוסף  בדרגת

", זאת אומרת מפקד האסירים. הוא היה גרמני, אדם לאגראלטסטהלו "
הרג את אשתו ושני ילדיו. שחררו  - אינטליגנט. הוא היה אסיר שביצע פשע 

על  בעבראותו מבית הסוהר כדי שיפקד על היהודים. שמעתי וקראתי 
, חשבתי שזה דמיון םעליהכאלה וקראתי  דבריםסדיזם, אבל כאשר שמעתי 

מסוגל ה אדם איך לעצמכם וקיים במציאות. תאר אינושל סופר ודבר כזה 
היום ליהודים שיהיה  בבואלהרוג את אשתו ושני ילדיו, ילדים קטנים, יתייחס 

 פי על לזהות יכולנוממונה עליהם. כמובן שכאשר היה לו התקף, התקף כזה 
לעשות משהו נורא. בזמן  ווןמתכשעכשיו הוא  ידענועיניים שלו, במבט ה

מקל ב אותו והכה לו שהזדמןהתקף כזה הוא תפס את היהודי המסכן הראשון 
שוב התעלף. לאחר  והיהודישהתעלף. שוב לקח מקל, שוב הרביץ  שזהעד 

. עצמם על חזרו הנוראות והמכות שיתעורר כדישהתעלף, שפכו עליו מים 
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 את שהרג עד, המר הסוף דע המסכן היהודי את הכהשלא פעם ראיתי 
  .קורבנו

לא מתו מהמכות. מה עשה  הםאלה וקורבנות  של מזלם התמזללפעמים 
, הכניס אותו למטבח ואמר לו: "עכשיו תאכל הקורבן אתאותו סדיסט: לקח 

כמה שאתה רוצה". הייתה זאת מין התפרקות של סדיסט שנהג בחוסר היגיון 
 הכהכאשר תפס יהודי עומד ומתפלל, מוחלט והתנהגותו הייתה בלתי צפויה. 

מכות רצח והסביר: "אין לך על מי להישען. רק אנחנו האדונים כאן  אותו
 - ים אסיראל תאמין בשום דבר". זה היה היחס של מפקד ה ,ולא מישהו אחר

  . "לאגראלטסטה"של ה
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  'ה קראתיך ממעמקים

 גיליתי. וממנה, ניצלתי את הזמן להתפלל לעבודההלוך וחזור,  ךבדר
בהליכה אפשר גם לישון טוב מאוד. כאשר נתקלים באבן מתעוררים, ש

 לנו עזר הוא גם ההליכה קצבוממשיכים לישון.  המכשול את עוברים
עתי בעל דמה שי הזמן לתפילה, והתפללתי את  ניצלתיבדרך כלל  .להירדם

שיחה  לתיניהכלל  בדרךפה: קריאת שמע ותפילת שמונה עשרה. אחר כך 
למה מגיע  ,תגיד לי"עם הקדוש ברוך הוא. שאלתי את הקדוש ברוך הוא: 

 אולי הדבר הזה? מה חטאנו? למה אנחנו גרועים יותר מעם אחר?  כללנו 
   "לא רצינו לחזור לארץ ישראל?שבגלל 

 הרביאז לקדוש ברוך הוא.  אותוסיפרתי  על הרבי מקוז'ניץ.  סיפור ה ידוע
 ,להתפלל איך"אנחנו לא יכולים להיגאל כיוון שאנחנו לא יודעים אמר: 

 "!מתפללים איך יודע לאאבל בעצם הוא  שהוא יודע להתפלל, חושב יהודי
: הקיסר של רוסיה ניהל מלחמה עם הקשר אותוסיפור שהביא הרבי ב והנה

 לכך לב שםיורש העצר. חייל אחד  פתאוםשדה הקרב הופיע  ובאמצעהאויב 
להרוג את  בכוונתוחרב שלופה, ו החזיק בידואויב, ה ממחנה מישהו פיעהוש

לכך שחרב  וגרם, הבריח את אותו לוחם סלפני הסו החייליורש העצר. קפץ 
האויב החטיאה את המטרה. כך הציל את יורש העצר. אז קרא לו הצאר 

: "שמע חייל, אתה הצלת את יורש העצר. בקש מה שאתה רוצה ואני ואמר
יש לנו מפקד  .תבקש". החייל אמר לקיסר: "אני בגדוד פלוניש מה  לך אתן

". אמר לו ?שהוא אדם רע מאוד, אולי תוכל להעביר אותי לגדוד אחר
 צריך כמוך, למה אתה מבקש להעביר אותך למקום אחר?שהצאר: "טיפש 

   ."לבקש שאתה בעצמך תהיה הקצין הממונה היית

שיעבירו  ומבקשיםמתפללים  אנוהגים: כל הזמן אנו היהודים מתנ בדיוקכך 
 אנו ולכןאותנו ממלך אחד למלך שני. בארץ מסוימת טוב ליהודים, 

עביר אותנו לאותה ארץ. אנחנו לא יודעים להתפלל כמו שי' מה מבקשים
גאולה  אותנו יגאל"ה שהקב מבקשיםאנחנו לא  !שצריך, זוהי הצרה שלנו

ושוב פניתי לבורא  .הזה הרב הסבל את ובליםס אנחנו לכןאולי ושלמה, 
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 אתה רוצה להגיד, שהדור הזה אין גרוע ממנו? לנו מגיע" עולם ואמרתי: 
דברים כאלה? ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? אתה רוצה להשמיד את עם 

 עבור" :לו אמרתי. עצמי על הבורא עם לדבר התחלתי מכן לאחר "ישראל?
 עדשתיתן לי אוכל לשובע  ,ריבונו של עולם ,ני מבקש ממךיא  מיעצ

 ,ריבונו של עולםשתיתן לי עבודה קלה יותר.  אושתביא לנו את הגאולה, 
זה כל מה שאני מבקש. תהיה על ידי  !תן לי כוח לסבול :אני מבקשש מה כל

  יום.  בכלתה תפילתי יזאת הי !"לי לסבולזור תעו

עבדנו בזוגות. בן הזוג שלי היה יהודי מבודפשט, אדם מבוגר, קצת יותר צעיר 
. הוא היה יהודי מתבולל וכל הזמן בלבל לי את הראש: "אנחנו לא מאבי

, יםשנא שלושיםנשאר כאן, אנחנו נמות כאן. אתה רואה, גם היום מתו 
אנחנו נישאר כאן ולא נצא מכאן חיים".  ,הוחמיש עשריםאתמול מתו 

אני קודם כל  אבל, ואמונה תקווה בכלל אין לך: "אולי אמרתי לו כל הזמן
הגיע לארץ שהוא יציל אותנו, ואני רוצה ל מאמיןמאמין בקדוש ברוך הוא, 

עולם אחר  תראהמה לחפש בבודפשט,  לךמרגיש שאין  אתהישראל. אולי 
 אני, אדם אותו של שבחברתו. הרגשתי "אצא מכאןש ברור לי אבלשם. 

חולשה כללית. הבנתי שזו ההשפעה של בן  אותי תפשה, ליום מיום נחלש
  . מחברתוהזוג שלי. חשבתי איך אני יכול להתפטר 

, הוא היה בן גילי. יום אתוחד שהייתי ביחסים טובים מאוד שם בחור א היה
שאני בא  הצעיר לבחורחלה. אמרתי שלא הגיע, כנראה  ושל הזוג בןאחד 

שפה חוץ  שוםשלי לא ידע  הקודםכך עשיתי. בן זוג  ואכן, אתו לעבוד
 זוג בן ללאנשאר  לכןלא ידע, ו מילה אחת בשפה אחרת  אפילומהונגרית, 

. מנהלי העבודה שהיו אחראים על ביצוע העבודות, אתו לעבוד היה שיכול
  . משישים יותר בניהיו בדרך כלל גרמנים 

, תשובה שקיבל לאחרבן הזוג שלו.  נמצאמנהל העבודה שאל אותו איפה 
שדיבר אתי מילה נתן לי שתי סטירות לחי. אחר כך הוא  ולפנימצא אותי, 

. לך תסביר לגוי למה עזבתי שלי הראשון הזוג בן אתאותי למה עזבתי שאל 
י, ואני לא רוצה יאי אפשר. אמרתי לו שהוא מקלל את הור ממש -אותו 
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הטיף לו מוסר: "איך אתה לא מתבייש?  העבודה מנהללעבוד עם אדם כזה. 
אתה אדם מבוגר והוא יכול להיות הבן שלך. איך אתה מקלל את ההורים 

, "אתה יכול ללכת המנהל לי אמר?". "בסדר", בכללתה לא מכיר שלו שא
 בכל יום שעובר הרגשתי . "תעבוד עם הבחור שבחרת לך לדרכך ומעכשיו 

, ומי שלא היה שם לא יודע ולא יכול להאמין קשה .אליי חוזרים שכוחותיי
פיזי. היו הכוח לערך גדול יותר מאשר  לו שישאדם יש כוח נפשי  לכללהבין. 

לטים ממש. היו כדורגלנים ידועים, היה שם בחור אחד תלטים, אתבינינו א
, שלהם הפיזי הכוח למרותכל מיני מקומות. בשהיה מתאגרף. הכירו אותם 

ח נפשי להתמודד ולא נשארו בחיים. נראה שלא היה להם כ נפלו הם דווקא
   .הקשייםעם 

שתבוא כבר הגאולה "ותחזינה עינינו  התפללתי ,בכל יום תיתפיל עלחזרתי 
שומר ". "אליך ונשובה חדש ימינו כקדם ה' השיבנו", ו"בשובך לציון ברחמים

תה תפילה שבאה מעצמה, תפילה ישמור שארית ישראל". זאת הי ,ישראל
 שהייתה כפי משמעות. כאשר אומרים אותה היום אין לה אותה הלב מעומק

הבנתי את המילים  . "באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל' ה"קרוב  .בזמנו
מי  רקמשמעות רחבה מאוד.  להם הייתה ובשביליבעברית  בסידורהכתובות 

  יכול להבין. הוא  רקשנמצא במצוקה כה גדולה ונשאר לבד, 

כמעט כולם  - אנשים בחיים  שארונלא במקום שעבדתי, ברכבת, כמעט 
שעבדו שם לא החזיקו מעמד יותר מחודש  אנשיםשם.  עבדתימתו. שבועיים 

שישה שבועות. אחרי שבועיים הרגשתי פתאום כאב  היותר לכל אוימים 
יתן לי משהו נגד כאב יראש איום. הלכתי למרפאה וביקשתי מהרופא ש

לי  והי אכןאת החום ו מדדי ואמר שיש לי חום גבוה. יהסתכל על הואראש. 
 עניתיאתה לא מרגיש שיש לך חום?"  ?"מה :אותי שאל הואמעלות.  40.4

שאני  החליט הרופא"לא, בכלל לא. אני מרגיש רק שהעור שלי רגיש". 
נשאר בבית החולים כי צריך לבדוק מה יש לי. הייתי בבית החולים לא יותר 

קודם  שעבדתילא לאותו מקום  ךאהחזירו אותי לעבודה,  לאחריהםמיומיים ו
כי את מקומי תפס מישהו אחר. אותי החזירו למקום העבודה הקודם שלי, 

בית חולים בות בטוח. ו"זכות" החום ניצלתי כנראה ממבלכריתת עצים. 
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צריך היה   האנשים לאחד :ראיתי דבר איום ונורא ,ומייםי מאושפזשהייתי 
ושום תרופות ארגעה.  רפואייםשום אמצעים . לא היו שם הרגללקטוע את 

אני שומע קטעו לו את הרגל במשור פשוט, בלי הרדמה. את הצעקות שלו 
 בסוףהייתי קרוב לחדר הטיפולים.  . זה היה משהו איום ונורא. עכשיו עד

הוא היה הרוג. הוא אמר:  -הרופא לקח כיסא והתיישב על ידי הטיפול 
 לא אםתה לי ברירה, יבד באטליז, אבל לא היויותר מאדם שע"הייתי גרוע 

אינני יודע איך הדבר ושמעתי, ש מה לפי. "מת היה האדם זאת עושה הייתי
 טואלט בנייר חבשו הניתוח מקום אתבחיים.  נשאר אדם אותו יכול להיות, 

  .תחבושות היו לא כי

: הדבר היה וכך. ותבבלוט בעיה לי הייתה. ניתוח לעבור נאלצתי אני גם
לי  שנתןלי את היד והרופא חתך בלי  החזיקואנשים  שנישכבתי במיטה, 

נייר טואלט ב המקום, בלי כלום. עשה את הניתוח, קשר את ארגעה תתרופ
שזה לא יתלכלך". איך יכולתי להיזהר? כעבור יומיים הוציאו  היזהראמר: "ו

 לנקותיתה יאותי למחנה עבודה. העבודה שלי ה והעבירו החולים מביתאותי 
, אני לא יודע הזדהם לא הניתוח מקום. )שימושהבתי ( צואה מהלאטרינות

  אני לא יודע ולא מבין איך ייתכן שלא הזדהם. והתלכלך מאוד  המקום. איך

ד. זה היה משהו איום פקָ הִמ  -  "אפל"ה היה במחנה הקשים הדברים אחד
ממושך מאוד, לפעמים אפילו שעתיים. אסור  זמןוד ונורא. צריך היה לעמ

מכיוון  ,דקות עשר היותר לכלצריך היה להימשך  פקד לזוז. הִמ  היה
בדיוק כמה אנשים צריכים להיות בכל קבוצה. כל אחד ואחד  וידע שהממונים

 שהיא כל סיבהמ צריך היהכש ולפעמים ,הנתונים את מסרמראשי הקבוצות 
 הִמפָקד נמשך לפעמים זאת ובכל. דקות לעשר התקצר המפקד זמן, למהר

  לזוז.  היההזמן הזה אסור  בכלשעתיים ו

סח יבהשן וכיו ,שתי סטירות לחי "הטלאגראלטס"פעם אחת קיבלתי מה
אבל  המכות שלו, עצמתהדעת הסתכלתי בעיניים שלו. נפלתי על הארץ מ

מישהו נפל על הארץ ולא יכול היה כ המקרים ברובזאת היה לי מזל.  בכל
לפעמים דרס אותו עד ו בגוףבכל מקום  עליודרך  "לאגראלטסטה"הלקום, 
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 שהייתימוות. אזרתי עוז, קמתי על הרגליים וכך ניצלתי מדברים נוספים 
  עלול לקבל ממנו. 

רוצה להזכיר שבמחנה הזה  . אניכיפורים ביום במחנה לנו קרה מיוחד מעשה
 יהודים  מאות שמונהשבועות היו שם ה חגנו למחנה בעהיו רק יהודים. כשהג

הגיעו מהטרנספורטים  נוספיםיהודים  אלףמפולניה.  היוכמעט כולם  -
 אנשים הביאופעמיים  ולכןבמחנה  אנשים  ההונגרים. במשך הזמן מתו

, כל זאת כדי למלא מאות שש בקיץאיש ופעם  מאות שמונה, פעם נוספים
בכל המחנה היו רק  .אנשים מאות ושמונה אלףשתמיד יהיו  כךאת המכסה, 

  גויים.  שישה

יחלק את האוכל מוקדם  הפעםמפקד הבלוק ש לנובערב יום כיפור אמר 
וא אמר. הוא קם, ביקש ה - יותר כדי שנוכל לצום. "גם אני רוצה לצום" 

שלא  רבותשהרביץ לנו פעמים  כך עלשקט, ביקש סליחה מכל אחד ואחד 
בצדק. "נתפלל כולנו ביחד, כאן במקום. לא מעניין אותי מה יהיה הסוף, אם 

שהייתי במחנה זמן  לכ. אתכם להתפלל ההחלטה בגלל עונש ואקבלאסבול 
וצמתי. אני מרגיש שזה יהיה יום   -  יםמצוות יום הכיפור אתריכוז קיימתי 

  הכיפורים האחרון שלנו". 

ראש בתוך הצריף.  כיסוי ללבוש היהאסור ושאסור היה להתפלל  לציין יש
אם מישהו במקרה השאיר את הכובע שלו על הראש ונתפס, הוא קיבל 

 שכל הזו ההחלטה אתקיבל על עצמו  -מפקד הצריף  - מכות רצח. הוא 
כיסוי ראש בתוך הצריף. הוא העמיד שני אנשים בחוץ, באחד יוכל להתפלל 

יתנו לנו סימן ישמישהו בא,  יראויסתכלו. אם במקרה ש כדיהצריף,  על יד
להפסיק. אינני יודע מה קרה. שני הבחורים היו כנראה נרגשים מדי, אולי 

ום פתאולא שמו לב  הםביום כיפור,  שםמה שהיה  בכלנזכרו בבית ו
"עדין הנפש" זה שרצח את אשתו ואת שני ילדיו, הופיע.  ,"לאגראלטסטה"ה

וראה יהודים מתפללים, עומדים בתפילה.  פנימהנכנס  ,הוא פרץ את הדלת
 כיפורים יום אותו לפניתה שם טלית. ילקחו טלית, אבל הי מהיכןאינני יודע 
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אין לי מושג מאיפה . במחנה, לא ראיתי אף פעם טלית מספר אני שעליו
  .הביאו אותה

 כבר להתחיל רצה התפילה ובעל "כל נדרי" תפילתהיו באמצע  המתפללים
כשנכנס  בדיוקכל עדת בני ישראל" ל: "ונסלח ולומר התפילה את

"מיצען אפ"  יאוש את הפקודה:י מתוך. מפקד הצריף, נתן "לאגראלטסטה"ה
מה  "מה זה כאן? צעק: "הטסטאלהלאגר .שפירושה להסיר את הכובעים

 היהודיםואנחנו  ,השנה ראש: "היום יש לנו ענה צריףמפקד ה "קורה כאן?
לא מתפרעים, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא וביום הזה לא הוללים 

כל אחד  שנוכל לחיות.  ,יתן לנו חייםישנה טובה, ש לנויתן יש ומבקשים
בהסכמתי, קבענו הערב להתפלל בצוותא,  .נזכר בבית ביום זה אתנוואחד מ

סתכל. העבר בין השורות ו"לאגראלטסטה" ה גם בבית".  זאת כפי שעשינו
למי יש עיניים  בודקמה הוא מסתכל. פתאום ראינו שהוא  עללא ידענו 

  כזה. , הוא לא מצא אפילו אחד מדמעותיבשות 

יהודים. הוא לעל ידי עמד גוי שגם הוא בכה למרות שלא היה לו כל קשר 
שסקר אותנו וראה את  אחריידע מה זה יום כיפור והוא בכה אתנו. 

כובעים  -ההתרגשות של כולנו בזמן התפילה, נתן פקודה: "מיצען אוף" 
את אותו הדבר שאתם מאחלים לעצמכם.  ממשלמעלה. "אני מאחל לכם 

  יצא החוצה ולא עשה לנו דבר.ו" אמר, !חג שמח

 היה לא במחנהלהעיר  המושגאותנו.  העירו בוקר לפנות בשלוש כלל בדרך 
 שהיה מימכות. ב התחיל תמידצלצול פעמונים, זה ל התעוררנו לא. תענוג

. מרעש מכות שקיבל הראשון היהקרוב לכניסה  נמצאה ומיטתובמיטה 
להתעורר  רגילים היינו. כולם קמו, ואז האחרים התעוררו ומהצעקותהמכות 

מגיעה השעה   זהביום  והנה .בצריף היה שעון ,בשעה שלוש לפנות בוקר
נכנס  חמשבשעה  .שלוש, שלוש וחצי, ואף אחד אינו מעיר אותנו

צעקות ובלי מכות. אמר  ובליצפצופים  בליוציווה לקום,  "הטלאגראלטס"ה
 ,נמצא אינו המחנה שמפקד שמענו ושם "אפל". יצאנו ל"אפל"את ללנו לצ
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רבע שעה ואחר כך יצאנו כ נמשך המפקד. במהירותולכן נעשה את המפקד 
  לעבודה.

 שלנוממונים הבכל מקום ביקש מו, "לאגראלטסטה"בעבודה הופיע פתאום ה
 בערב, כי היום חג לנו. ולא להרביץ לנו נרצהש צורה בכללנו לעבוד  לתת

המשכנו להתפלל והדבר הראשון  יצא מן הצריף  הואכאשר הקודם 
" מכאן זה כל עדת ישראל ולגר הגר בתוכם...להיה: "ונסלח  שהתפללנו

מה קרה כאן? "הרגשנו שזה יום גדול בשבילנו, כאילו קרה לנו נס.  התחיל. 
  .עצמנו את שאלנו ?"לאגראלטסטה"ל קרה שינוי איזה

 שהיהלא נשאר כפי " לאגראלטסטה"ה הכיפורים יום של מעמד אותו מאז
 יום לפני נוהג שהיה כמו צורה באותהולא המשיך להרביץ  ,לכן קודם

רק למי שהגיע  - . שמנו לב שהוא לא הרביץ לאנשים חפים מפשע הכיפורים
 גדולהת ויאכזרב זאת לעשות המשיך ,הרביץ זאת שבכל למיעונש.  באמת

  ביותר, כפי שעשה בעבר. אינני יודע מה היה לו. 

שבוע יום שלם. רק ביום ראשון הפסקנו את העבודה ה ותעבדנו בכל ימ
. יום ראשון אחרי הצהריים היה מיועד לגילוח, לסידורים אחרים שתיםבשעה 

"היה ובמיוחד  -מוזיקה מאד  אהב "לאגראלטסטה"- הוגם למנוחה כביכול. 
 ל חזנות. הוא תמיד רצה לשמוע חזנות, וחזנים לא היו חסרים שם.עמשוגע" 

מהלב. הוא  הבאש תפילה הייתה זו, שירה סתם הייתה לא זו החזנים אצל
 ממשהוא  - , הם שופכים את לבם סתם שרים אינםהחזנים האלה שהרגיש 

ו, הרגיש את זה. הרבה פעמים קרה שבערב חיפשו את החזן, כי התחשק ל
כנס לחדרו ולהתיישב י, לשמוע חזנות. החזן צריך היה לה"לאגראלטסטה"ל

 והחזנות שונים שיגעונות לו היובאמצע הלילה.  זה היה אם אפילולפניו, 
  מהם. תאח הייתה
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   שחת אל ברדתי

וחמש  עשריםהקור היה עז והגיע עד  .הטמפרטורות ירדו החורף בתקופת
 בקור דבר לעשותודה אי אפשר היה מעלות מתחת לאפס. במקומות העב

להיות  נאלצוהכרחיות. החיילים ה העבודות  את  רק עשו העובדים. שכזה
כל  עבודה. ללקחו נשם וגם מנהלי העבודה צריכים היו להופיע. לא כולם 

פרדו מהאנשים שנלקחו לעבודה. גם אני הייתי ומצב גופני גרוע הכאלה שהיו 
צב גופני גרוע. היינו בשני צריפים נפרדים. לקחו לנו את בין אלה שהוגדרו במ

. זה בלבד כל הבגדים ולא השאירו לנו כלום, כל אחד קיבל שמיכה אחת
 עד שמונה היו במקום. בו להשתמש שיכולנו הרכוש - שלנוהיה כל הרכוש 

. כאשר מישהו צריך היה ללכת לשירותים, כולם את ששימשו בגדים עשרה
, צריך היה לחכות לבגד נזקק שמישהו פעם בכלי לצאת. לבש משהו כד הוא

  בתור וזה לקח זמן. 

תוכם וזה היה ליתה נוראה. היו אנשים שנשארו בשירותים נפלו יהדיזנטריה ה
עליו רק עור  שנותרואדם  -. נהפכנו למה שהגרמנים קראו "מוזלמן" פםסו

  . כשאכל טלווש שירד המזון ואת שלו הוושט אתועצמות ואפשר היה לראות 

רק  היה מזונו כלשנה. ארבעים צדוק לא אכל  יאגדה מסופר שרב במדרש
 אותה אתרזונו אפשר היה לראות איך הוא בולע  ומרובכל יום בתאנה אחת 

את הוושט של  ראינו עינינו במו . מאוד דומה היה במחנה מצבנו. התאנה
 - נו מומחים לגוף האדם וראינו את כל העצמות בולע. היי הואהאדם ואיך 

  ל. ואת הכ

בכלל  הואמפסיק לחשוב, אין לו על מה לחשוב.  הוא .חושב נוה"מוזלמן" אי
לא מסוגל לחשוב על דברים מופשטים, הוא אינו מבין אותם. הדבר היחיד 

לישון. אם לוקחים ממנו את  מקוםו  מים , אוכלשמעסיק אותו הוא האם יש 
  עלול לפרוץ בבכי.  אבלמתנגד,  אינוהאוכל, הוא בדרך כלל 
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"מוזלמן" מרגיש חולשה  :כשאדם מסוים הוא "מוזלמן" סימנים ברורים ישנם
. ייפול, הוא כלשהו במכשול בדרכובקושי הולך, אם הוא נתקל  הואכללית, 
 השלב לב.ב פגועל עלולזה  נפוחותנפוחות מאוד, וכשהרגליים  שלוהרגליים 

הבא של ה"מוזלמן" הוא המוות שנגרם מחולשה או מדיזנטריה. בדרך כלל 
במצב כזה.  הייתיכחודשיים. אני  -כך אמרו שם  -אלה יכלו לחיות כאנשים 

שישבו על ידי אמרו: "אתה כבר מתכונן  אנשים. נפוחות היוהרגליים שלי 
, שהרוסים הגיעיפה זה עולם הבא". פתאום מודיעים, אינני יודע מאל עבורל

 מהעניין אותו כלל. מכבשו את אושוויץ. ה"מוזלמן" לא שמח, זה לא 
איך הוא מבין  ?עבור המוזלמן "שחרור"היחידה שהייתה למילה  המשמעות

של דבר שלוקחים אותו מהמקום הזה  פירושואת המילה שחרור? שחרור 
וקחים אותו הביתה ושם יהיה מה לאכול ומעבירים אותו למקום אחר או של

  שום דבר אחר לא. -

 גםיכול להגיע  אחד יוםזה כחשבנו שדבר  ,כזה במצב אנשים כשראינו 
 להשתתף שמסוגליםבדקו מי האנשים  בוו נוסףמפקד  נערך ואז אלינו. 

ת שהרוסים מתקרבים לחזית, וכל אלה שמסוגלים ללכ אמרוצעדה. ב
 עםאת הצריפים יפוצצו ו והנשארים יישארו בצריפים בצעדה ישתתפו
  .ביחדהאנשים 

מה  לנואג לנו והסביר וד הואפנים כאילו  העמידשבא סגן המפקד הגרמני 
מיטות ומקבלים את אותו האוכל ה אותן. הוא טען שאנחנו שוכבים בקורה
אנחנו לא מוציאים אנרגיה, מצבנו ש יווןכשעובדים.  אנשיםשמקבלים  כמו

כל שבוע הוא שקל אותנו ודאג לכך בישתפר, נצבור כוח ונעלה במשקל. 
 הזו המזון שתוספת והסביר ,שכל יומיים נקבל חצי ליטר מרק סלק בהמות

 38.5שקלתי ש השקילות האלה ידעתי  בזכותמשקל. ב לעלות לנו תעזור
. כזהשקלו אותי ורשמו בכרטסת שמשקלי היה  השחרור לפניה ימים ק"ג. כמ

והיתר נשארו.  לצעדה נלקחו 800 מתוכםאיש,  1,800השחרור נשארנו  לפני
 בא אחד המפקדים  יום  באותו  .אוכל לנוזה היה ביום חמישי. לא השאירו 

הוא ספר  ,)"אפל"ל -באו תמיד למפקד ש (אלה היו האנשים מהוורמאכט
לדעת כמה אנחנו. המפקד שלנו העיז להגיד לו שכבר לא אכלנו  כדיאותנו 
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 הבטיח המפקד. מים מלבד ל פינוא דברהיום לא בא  וגם יומיים, לא אתמול 
  .אוכליהיה לנו  תמחרלש
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  מרוסיה" מושיעים"ה

  שמחה ותאזרני שקי פיתחת

ו הפגזות כבדות מכל הכיוונים. הבנו שהרוסים מתקרבים בליל שבת שמענ
שכל השמשות של  ,אלינו. בערך בחצות הלילה ההפגזות היו כבדות כל כך

לראות אם  כדילצאת מהצריף החוצה  כדאישאמרו שצו. היו נפהצריפים הת
הגרמנים נמצאים. אחרים אמרו שאם נצא יהרגו אותנו. בכל זאת היה אחד 

את החוצה ושאל: "הער וואכמייסטער, מה השעה?". הוא לא קיבל שהעז לצ
אני,  תה גדולה.ינמצאים עוד. השמחה הי אינם גרמניםהש הבנו וכךתשובה 

 -  מחר .הביתה אותנו ייקחו מחר" -  שהייתי "מוזלמן" אמרתי לעצמי
   הביתה".

, שאלנו "איפה? לאן? מה?" -  "!הביתה: "תלכו ואמרו הרוסים  הופיעובבוקר 
הפוך. הכיוון ל תלכוש  כדאי, אחדכיוון לאתם רואים שאנחנו מתקרבים כש"
כיוון שעלולה להיות  ,ממנהחזית, ואתם צריכים להתרחק ה הוא שלנוכיוון ה

  הצבא האדום ואז ודאי יהרגו אתכם". לנסיגה ש

הלכנו לחפש  אנחנוצבא, ו שלת נו היו מחנויבינתיים חיפשנו אוכל. על יד
, פגזים נפלו. אינני היריות נמשכו עדייןאוכל. במקום היו עדיין קרבות.  אצלם

. החיילים הרוסים שניפגעהסתובבנו בין הפגזים ולא פחדנו בכלל  יודע איך 
 -הם צעקו  .קומה זקופי, ואנחנו חיפשנו לחם לאדמההכניסו את ראשיהם 

 ונשיצאהזה מעיד  שהלבושחשבו בגדי פסים, ו לבושיםמשוגעים" כי היינו "
מחנות, חיפשנו ה לתוךלחם. נכנסנו  בית משוגעים. היו כאלה שזרקו לנומ

 היה. הדבר הטוב ביותר שאפשר למקומנו וחזרנובגדים, התלבשנו ו אוכל
כמות  הכנוהאוכל הטוב ביותר.  ההיזה  - לבשל היה מרק תפוחי אדמה 

את מה  לחוליםמרק תפוחי אדמה ונכנסו לבית החולים כדי לתת גדולה של 
שכן שלנו מאויהל שלא הכרתי. הוא שאל  שם. היה שנשאר לאחר שאכלנו 

אני  גם"אמר  והוא אויהל-אליאמשאטורשאני  לואמרתי  אותי מי אני, 
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אותו. אמרתי לו שהבאתי לו אוכל, הוא אמר: "לא בני,  הכרתילא  , "משם
אני כבר לא יכול לאכול". אמרתי לו שהוא מוכרח לאכול. לקחתי צלחת 

  . בידיים ממש לי נפטר הוא לצעריכדי לתת לו לאכול. 

וקבענו שביום ראשון  ,למחרת כי לא רצינו ללכת בשבת עדנשארנו שם 
צריך ללכת?  יםאת עצמנו איך הולכים? כמה קילומטר שאלנונתחיל ללכת. 

 כשנאלצנויתה משימה כמעט בלתי אפשרית. יהאם יש לנו כוח ללכת? זו ה
היה  מטר 30עד  25- יותר מ ללכת מהצריף עד השירותים, מרחק שלא היה 

 כהקילומטרים  נלךאיך  ועכשיו קשה לנו לעשות את הטיול הזה הלוך ושוב
 קטנהמצאנו עגלה  כלשהומקום בהלכנו. והלכנו, הלכנו  -לדרך יצאנו ?רבים
 עזהחפצים. שלג כבד ירד, קור  את אליהוהכנסנו  גלגלים ארבעה לה שהיו

 היההסבל מהקור  מה שנשאר מאתנו היה עור ועצמות,  שכלהיה. בשבילנו, 
כל בגד שתלבש לא יחמם  ,כזה בקור. אחרים של סבלם מאשר יותר רב

  אותך ולא יעזור לך, ובכל זאת המשכנו ללכת.
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   הביתה בדרך תלאות

ם. החלטנו שיהיה מה שיהיה שישה בחורי אתנושלי, אויהל, היו  העיירהמ
הדרך  אם על ,ורואים הולכים אנחנואנחנו נלך ביחד עד הבית ולא ניפרד. 

בלי כיסוי ראש, מתכרבל בשמיכה, בלי ו נעליים בלי גרבייםב בחור לועומד 
לקחו  הרוסיםהוא סיפר ש .ואות זהינו בקושי רי.יו זה היה -  בקור בגדים לגופו

החולים,  בביתאין מקום ש מפניאותו לבית חולים, ואתמול זרקו אותו החוצה 
לטפל בהם. הוא לא יכול ללכת כיוון שאין לו  ךוצרי רביםפצועים  נםיש

. אלינו להצטרף יוכל הוא איך להבין הצלחנו לאבגדים. הלבשנו אותו, אבל 
מבית החולים והוא חלש  שוחרר עכשיו רק ,הוא לא מסוגל ללכתש ראינו

ונלך לאט. אסור  בעזרתהאותו  נדחוףעגלה, להצעתי שנכניס אותו  מאוד. 
. לקחנו אותו. קודםאפילו  אומות בעוד שעה ל עלול הוא אחרתלהשאירו, 

לשתות והיה כל כך חלש, שלא היה מסוגל לדבר. נתנו לו לאכול  הבחור 
חמישה ק"מ מהבוקר ועד החשיכה, הלכנו  צעדנווככה הלכנו. ביום הראשון 

להאמין  יכולנוכל היום ונחנו מעט בדרך. זה היה הישג עצום, ובעצמנו לא 
 שהלכנוקבענו  וכךאבני הדרך  לפי המרחק את מדדנו. קורהזה  אכןש

  ק"מ.  חמישה

התחיל  יורי. עברנוהלכנו כך בערך שבוע ימים ואינני זוכר כמה ק"מ 
ורי יודע לדבר י. התברר לנו שהעגלה את אתנו סחב הוא גםולהתאושש 

אסור להגיד שאנחנו ש, כך נודע לו מגע עם חייליםב אהיה ב הוארוסית ו
אנחנו מסלובקיה, ש להגיד צריךרוס) -היה מקארפאטו עצמומהונגריה (הוא 

, הם עלולים להרוג אנחנו מהונגריהש לרוסים נספרבעיות. אם  יהיו לאואז 
אחד החיילים אמר ליורי: "אני לא ההונגרים היו אויבי רוסיה.  כי ,אותנו

  אהרוג אתכם מכיוון שאני רואה שאתם בעצמכם סבלתם מהגרמנים". 

, בדרך פגשנו בקצין. יורי שאל אותו: "מה כלשהו למקוםהגענו שהלכנו עד 
 שאנחנו מה כלים ברגל ולא יודעים לאן. הלאה? אנחנו כבר שבוע ימים הולכ

אוכל היה לנו מכיוון  לכיוון ההפוך מהחזית". ללכת  צריךש הוא יודעים
ל. היו לנו כלי ושנכנסנו לבתים ולקחנו. הגרמנים ברחו והשאירו את הכ
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ל. אחד הקצינים אמר לנו, שאנחנו חייבים להגיע ומיטה, בגדים, הכ
 עלול מישהו . אם לא נעשה זאת, הראשיתקדה למפ -לקומנדאנטורה 
עמיד אותנו למשפט על אי התייצבות לקומנדאנטורה. להלתפוס אותנו ו

עלולים לשלוח אותנו לסיביר וזה יהיה סופנו. לא נוכל להחזיק מעמד. 
  למפקדה. -סיור של חיילים ולקח אותנו לקומנדאטורה  הגיעפתאום 

יורי, אלא מישהו  זהלא היה  ק. וו. ד. וחקרו אותו.  לנ. הוכנס מאתנואחד 
רצו להעביר  אכןל, ווהכ גילהשהוא  התברראחר. חקרו אותו בגרמנית. 

יהודי. הוא אמר לנו שאנחנו  למזלנואותנו לסיביר. איש הנ. ק. וו. ד. היה 
מפקדה, שם נקבל ה נמצאת שבו למקום ),Hainau( צריכים ללכת לעיר היינאו

ללכת.  להמשיך ל יהיה בסדר. בלי האישור הוא לא מייעץ לנווואז הכ אישור
 ליעדנגיע   ,לדרך עכשיו נצא אם אבל ,עצמו לא יכול לעזור לנו כרגע הוא
יפשנו את המפקדה. חו הגענו להיינאו  אחר הצהריים. כך עשינו.  לשעותעד 

. סידרו לנו פתוחה המפקדה, 12 השעה ועד 9אמרו לנו שרק בבוקר, משעה 
 לאל היה שם, ואוכל. הכובית מפואר שהיו בו רהיטים,  בתוך  מקום לישון

נכנס רב סרן רוסי ושאל אם מישהו  לבית. ערב לפנות זה היה. דבר חסר
  .לדבר בשמנו התנדב . כמובן שיורייודע לדבר רוסית מאתנו

לו שאנחנו יהודים ממחנה ריכוז. הוא  סיפרמי אנחנו, ויורי  התענייןרב סרן ה
חיילים נוספים. הרב סרן אמר "אתם  שני הגיעודקות  עשריצא החוצה ואחרי 

את החפצים, אבל הם אמרו שנשאיר את  אתנו". רצינו לקחת אתנו תבואו
שם  היהיתה מלאה שלג. הרב סרן יהביאו אותנו לכיכר שה ום. ל במקוהכ

ניהם. לא הבנו אף מילה ידיברו בש נוספיםשלושה חיילים  הצטרפו ואליו
. ראינו שיורי מתחיל להיות עצבני. הוא אמר שהם רוצים וברימה שדמ

ל: וכהלהוציא אותנו להורג. אמרנו לו שיסביר מי אנחנו. הוא אמר שהסביר 
"שפיאנאז'ו"  במילה השתמשאמר משפט אחד ו הקצין אנחנו ומה אנחנו.מי 

 היינו לא .בצירוף ה"ברכה" הרוסית המסורתית הידועה )ריגול שפירושה(
  שגורלנו נחרץ.  הבנו ,תרגום צריכים
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הקבר  יהיה, ואמרו לנו שזה , אתים לחפירה, ומכונת ירייהםהביאו מקושי
אותנו  והשאירתחיל לחפור. בינתיים הלך הרב סרן לה לנו הורושלנו. 

מכיוון שיש  ,כאן לעבוד שאנחנו לא מסוגלים החיילים אחדבמקום. אמרנו ל
: "טוב! אני אביא השיבו עלינו ריחםחולים. הוא  אנחנולנו רגליים נפוחות ו

  ". במקומכם זאתיעשו ש חיילים, 

לקדוש ברוך  קראתי ששובעשו את העבודה. אני זוכר  הםו חייליםהביאו 
מה עשית לנו? בשביל סוף כזה נאלצנו לסבול כל כך? מה "לו:  מרתיהוא וא

יהיה? בשביל מה? בשביל מה ביקשתי ממך שתתן לי כוח לסבול? בשביל זה 
 באותו ייאני זוכר, שראיתי לפנ "?ה"מושיעים" בידישכאן תהיה קבורתי, 

עד ומילדותי  עליי שעברורגע, כמו בסרט נע מהיר, את כל ההתרחשויות 
 וספר כלשהו שאדם שעומדים להוציאב קראתי יותר מאוחראותו היום. 

 מהעברכל מיני דברים  גםי תלהורג, יש לו מין הזיות כאלה. אני זוכר שראי
  .הגיע סופנו ,לעשות מה איןסרט. ב כמו, ממש ממני נשכחוש

בצד שעובר  קציןאת עבודתם. פתאום ראינו  עשוהרב סרן הלך לו והחיילים 
ויורי התחיל להסביר לו  . צעקנו שיבוא אלינו. הקצין בא השני של הרחוב 

לא יודע מה שהוא עושה. אנחנו ו הוא כנראה שיכור,  ,בנו שטיפלשהרב סרן 
לנו ממנו מאוד, ואין לנו מושג למה הוא מציק שלטון הגרמני, סבל מתנגדים

. הוא הבין יהודיםלה על יאף מ הזכיר לאהסביר את כל הסיפור ו יורילנו. 
להרוג אותנו.  ירצואנחנו יהודים, ש ידעושאין צורך לדבר על יהודים. אם 

החיילים כמה שאלות  אתאמר שהוא לא יכול לעשות כלום. שאל  הקצין
, אחורהזר וחהוא  פתאום ,צעדים עשרהתקדם בערך הש לאחרוהלך לו. 

מר ביידיש: "חבר'ע, ו, ופתאום אמאתנוסתכל בעיניים של כל אחד ואחד ומ
אני הראשון שפתחתי את פי.  "תגידו, אתם יהודים? - זאגט, איר זייט יידן?

. התחלתי להסביר שקרה המפתיע מהדברהלם ב היוהאחרים קיבלו שוק,  כל
ר: "כן, הוא (יורי) סיפר את כל הסיפורים האלה, אבל למה הוא לו והוא אמ

, תדע שאם חששנו"לו.  עניתי "בשביל מה?"". ?לא אמר שאתם יהודים
. הוא אמר: "טוב, אני אדבר עם החיילים ואתם תוכלו ללכת". "תהרוג אותנו

 ,הסמוך בביתאמרתי לו: "חבר, אל תעשה חצי עבודה. אנחנו גרים כאן, 
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 מיד ולהסתלקאת כל החפצים שלנו  לקחת רוצים. אנחנו נו.תלווה אות
  אבודים". נהיה ואז  לחזורסרן עלול  הרבכי  ,מהעיר

הרב סרן.  הופיעהוא הסכים ואמר לנו ללכת קדימה. התחלנו ללכת ומולנו  
למקום,  ם אנחנו לא נחזור ראה שאנחנו צועדים, הוציא אקדח ואמר שאכש

 הצליח הואהוא יהרוג אותנו באמצע הרחוב. היהודי שלנו היה זריז יותר, 
"הם גרים בבית  יורי תרגם לנו:ואמר  היהודי הקצין ו את האקדח.ידהוציא מל

לאן ללכת. עכשיו, אם יקרה  להםהזה. הם הולכים לישון כי כבר ערב, אין 
 לנו אמר שלא נפחד ולא יקרה לנו כלום להם משהו, אני אהרוג אותך".

. כמובן שלא יכולנו להירדם ולא ישנו, אולי לפנות בוקר לישון ושנלך
נו שני חיילים איהצלחנו להירדם. חיכינו שכבר יהיה אור. יצאנו החוצה ור

הקצין היהודי שלח שני שומרים שישמרו ש הבנועל יד הכניסה לבית.  עומדים
ו נשלא יפגעו בנו. כשיצאנו מהבית שני החיילים הסתלקו. נכנס כדיו עלינ

  . )Lignitz(אמרו לנו, שאנחנו צריכים להגיע לעיר ליגניץ  שםלקומנדאנטורה ו
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  בליגניץ מתוקה נקמה

אוכל. כל מה שהם נתנו היה חצי ק"ג לחם,  כמעט הרוסים לא נתנו לנו
, ומזה אי אפשר היה לחיות. זה כל האוכל שחילקו - חתיכת בשר וכף סוכר 

יורי אמר שאנחנו נסתדר. הוא לקח סרט אדום של חיילים משוחררים 
להסתובב בכל מיני   יכולנוזה  ובזכות ,ישירות אזרחב שהיוהצבא האדום מ

ילכו קדימה, ש החברים מן םשנילאמר ויד במקומות. נוסף על כך לקח מקל 
. כל יום יצאנו מהמחנה, חיפשנו אוכל לחפש אוכל וילכו על הגב שק ייקחו

 לאזהות אותנו. איש ל נסותוהבאנו הביתה. לא עלה בדעתו של אף חייל ל
 דאגנו כך. יום בכל הזה המעשה על חזרנושאל מי אתה? מה אתה? כלום. 

הצלחנו  - היה לנו מכל טוב: קמח, אפילו קקאו שלא ראינו שנים רבותשי
. יום אחד מצאתי שתי קופסאות גדולות הכול לנו והיהבישלנו, ,אפינולהשיג. 

עם  יחדתלך אל המפקד לי: "תשמע,  הורהשל גבינות "קווארקלי". יורי 
גבינות "קווארקלי". הוא בטח שנים רבות לא  מאוד אוהביםאשר. הצ'כים 

הגבינה, ואנחנו יודעים  אתמצאנו זה. דבר אתו גרמנית ותגיד שכ דבראכל 
את זה". דפקתי בדלת של המפקד, נכנסתי והסברתי לו מה  הבאו שהוא

שנים לא ראיתי את החבר השני ואמר: "חיבק אותי וו התרגש הואהבאנו. 
לא  !. איפה מצאת?". למחרת בבוקר הוא הודיע ליורי: "אני אתכםכזו גבינה

יינו את השפה הסלובקית. כל יום ה ללמוד הצלחנו". בינתיים ותםאמסור א
 נתן באמת הוא. מיורי צריכים לדעת כמה מילים. מי שלא ידע קיבל מכות

בעיות. יום  להיווצרעלולות  תמידחייבים היינו לדעת את השפה כי  .מכות
אוכל, שמענו שמדברים הונגרית. הסתכלתי וראיתי שלושה  שחיפשנואחד, כ

. הם סיפרו שלקחו אותם בכוח וםבמקאנשים במדים של הוורמכט מסתובבים 
הם מסתתרים  עכשיו. הם ברחו מהצבא הגרמני ולהלחם מהונגריה לגרמניה

 דיבורים שמעו הם , והם מפחדים.לפיהם אוכל בא לאשכאן. כבר כמה ימים 
לתי אותם מאיפה הם שא .גרים הם שבו מהבית יצאו לכן ההונגרית בשפה
   ).Tatatvaros( אמר שהוא מטאטובארוש מהםואחד 
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מיד שהם  הבנתיפולקסדויטשה, גרמנים.  -ידעתי שזה איזור של שוואבים 
ובבית  יםשנא ושמונה עשריםהתנדבו והיו כנראה בס.ס. הם אמרו: "אנחנו 

הזה אנחנו גרים". נתתי להם חלק מהאוכל ואמרתי להם, שמחר אדאג 
לא שמעו את השיחה, רצו  שכלללהם אוכל נוסף. שני חברים אחרים להביא 

הביתה, לא   נלךשתיים,  תחאאמרתי להם: " להמשיך לחפש אוכל. 
ליורי מה שקרה. הוא רץ  סיפרנוו הביתה נונסע, "יותר אוכל היוםמחפשים 

 ידע כי אליהם תלווהה יורי .החוצה יצאנו ישר למפקדה והודיע מה מצאנו.
יורי  .אנשים ושמונה עשרים ספרו המפקדהחיילי  .הבית נמצא היכן בדיוק

כדי שנוכל לזהות  ליד הבית שגרנו,  םביקש ממפקד המשמר להעביר אות
   .תםאו

את תודתה של המפקדה הצבאית  לנולמחרת בבוקר ביקשו מיורי שימסור 
 ס. ס. - ה אנשיהמפקדה חקרו אותם והתברר שהם באמת  אנשי. ערנותנו על

   .בעיננו שראינו נקמה מתוקה זויתה יה

נה צבאי הפעמים לקחו אותנו לעבודה מחוץ למחנה. הגענו למח באחת
לעבוד במטבח ובערב החזירו אותנו. דיברנו בינינו קצת ולחטוב עצים 

. היה שם חייל שידע בשפה שולטים לא שאנחנוהבחינו  מידסלובקית, אבל 
להבחין בין שפות ואמר שאנחנו מדברים "ווענגיערסקי" זאת אומרת 

 חזורל לנו אפשרו לאיום העבודה  בסיוםעל כך למפקד.  דיווחהונגרית. הוא 
   .הביתה

חיילת שראתה שאנחנו  אלינו הגיעההתיישבנו בפינה בחדר האוכל. פתאום 
מי אנחנו. אמרנו שאנחנו יהודים. היא ידעה לדבר  אותנועצובים ושאלה 

 ,הונגרים שאנחנו יגלו שאם אנחנו חוששיםש  להסיפרנו ו קצת יידיש, 
הצבא הרוסי וייקחו אותנו לסיביר. היא הלכה  יתייחסו אלינו כאל אויבי

הסתובבה ימינה  היאחשש אמת.  - חזרה אמרה שהחשש שלנו כשו לברר
לא הלכה  החיילתלילה.  חצות כבר הייתה השעהושמאלה וחיפשה מפקד. 

את המפקד  ששכנעה ועד ,חזיר אותנו למחנהתש מכוניתלישון עד שמצאה 
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שראתה כוסי. היא שמחה לא פחות מאתנו אויבים של הצבא הר שאנחנו לא 
  מסתלקים.  אותנושעלינו על המכונית. היו לה דמעות בעיניים כשראתה 

 בזמןעוד  היה. זה נוסף מעניין סיפור לנו היה ליגניץ את שעזבנו לפני
 שמוצאו מי כללחם. יוהיינו צריכים לה משוחררים היינו לא עדיין - המלחמה 

 בני עם שנמנה מי כלוסיביר. ל נלקח - הרוסי העם לאויב שנחשב מעם היה
. "אתם מסלובקיה, התנדבו ללגיון הצ'כי" לצבא נלקח הרוסים של הברית

להופיע בפני  נאלצנו ,ברירה הייתה לא ,לעשות היההורו לנו. מה אפשר 
מתורגמן מיידיש לרוסית ומיידיש  של בתפקידהמפקדה. יורי הופיע 

דיברנו  שמע אותנו. יורי היה המתורגמן. שסרן   מקוםב היהלסלובקית. 
 ל בסלובקית.והכו 'וכו שלנולידה ה, מקום מנואמרנו את ש - סלובקית 

חייל  היותך בשל"אני מברך אותך  :לי יד הושיט. הסרן עברתי את הבחינה
תפקידך כמו שצריך". יורי  את למלאלך שתוכל  מאחלשל הלגיון הצ'כי ו

 כלשהי שאלה, הסרן, המפקד שאל. פתאום נוסףבחור  הופיעי יתרגם. אחר
מהמילים שלה  חלקש כיוון  ,בסלובקית אותה להסביר היה יכול לא שיורי

 יתה לו ברירה והוא דיבר הונגרית. ילא הכרנו. לא ה

ה ואני מכיר את הסרן אמר לו: "אתה מדבר אתו הונגרית! אני הייתי בהונגרי
 מידו לא בא במבוכה " יורי!מסלובקיה ולא מהונגריה האלה האנשים השפה. 

היטלר פקד על  1939-שבתה זוכר בוודאי א, אדוני, אמר לו: "תשמע
 ,האלה הבחורים זמן באותולהונגריה.  משטחהצ'כוסלובקיה להעביר חלק 

דיברו יידיש. הם למדו בבית ספר  הוריהםהיו ילדים קטנים. הם יהודים ובבית 
, לא הרבה. כאשר ההונגרים נכנסו סלובקית מעט לדבר יודעיםו סלובקי 

 הזדמנות להם הייתה לא ולכןלסלובקיה אסור היה בכלל לדבר סלובקית, 
א משתמשים שפה של מהריודע שילדים שוכחים  הרי. אתה בשפה להשתמש

הונגרית". "אם זה ככה, אז זה ב תבה. אני מדבר אתם סלובקית מעורב
  אמר הסרן.  - בסדר" 

יתכן שאנחנו צריכים להגיע ינסענו. צריך היה להגיע לצ'כוסלובקיה. אמרו ש
לעבור דרך סלובקיה כי הדרכים היו משובשות  היהלפראג, אבל אי אפשר 
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קאטוביץ הנמצאת בסביבות אושוויץ. חזרה דרך  נסענו בגלל ההפצצות. 
אולי ש חשבנוהמון זמן. בדרך ירדנו וחיפשנו,  נמשכהבלילה ו הייתה הנסיעה

סיפר לנו שהוא היה ש יידיש דובר. פגשנו חייל רוסי נוספיםיהודים  נמצא
מה היה  לנווסיפר    מבודפשט באיץ. הוא וובשחרור אוש -באושוויץ 
. אנחנו לא שם כל מה שקרה עלעמדנו ולא האמנו. הוא סיפר  באושוויץ.

אבל לא אמרנו  ובוהים תוהים עמדנו .לכת רחיקוהגרמנים ה מהכ עדידענו 
יהודים, אתם לא ה אחיישאנחנו לא מאמינים. הוא פרץ בבכי מר ואמר: "

 ?איומיםו רעיםדברים  אני רוצה לספר לכםש חושבים אתםמאמינים לי? 
הלוואי והייתי יכול לספר לכם דברים טובים, אבל אני מוכרח להגיד לכם מה 

 יהודי פגש. אם תמצאויאין לכם משפחה, אין לכם עם מי לה !מחכה לכם
שמות של ערים בהונגריה  גם". הוא הזכיר תשתוממו אז ,בעיר זו או אחרת

  מציאות אחרת. ב עצמנו את מצאנו. בהן ביקרש

נמצא איזה  אולייתה לנו תקווה שי, לפני שפגשנו את החייל הרוסי, הקודם
שהו. כל התקוות נגוזו. היינו ימ - קרוב או שאר משפחה, אולי אחד מההורים 

, אבל פתאום הודיעו לנו שבסלובקיה )Homonna(צריכים להגיע לעיר הומונה 
  .ים דרך שאטוראליאואויהלשאנחנו עובר

אויהל, אם יהיה לנו מזל. הגענו לאנחנו יכולים לברוח ש למסקנה הגענו
. ארזנו את החפצים שלנו אנשיםהמוני  בו שהיו למקוםלתחנת הרכבת, 

אחד מהחברים שלנו ירד מהרכבת. שגילה קצין רוסי  ,השיירה מפקדוירדנו. 
הכניסו אותנו ו אספו את כולנו מידו שהיו בשיירה את החיילים   מידהוא גייס 

קרא ליורי ואמר לו: "את האנשים האלה  הקצין. התוא וסגרואחת קרונית ל
באמצע המלחמה. אני חושב  שערקונעמיד למשפט צבאי, הם עריקים 

  העונש שלהם". ועצמם מהב יבינושאתה לא צריך להגיד להם. הם 

הפעם הייתי  גםמה לעשות, אבל  יותראין ו תקווה אפסהגמרנו, ש היה נראה 
מלא תקווה שהעונש שתוכנן לנו לא יקום ולא יהיה, לא יתלו אותי, אני לא 

מעמד היינו ארבעה חברים.  באותויתה לי הרגשה כזאת. י. הלגרדום אגיע
כשלקחו אותנו  שעברנובאותו מסלול עוברים  אנחנו :שלושה פרצו בבכי
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 כברשיצאת  חושבכאשר אתה  !הייתה הרגשה איומה זולאושוויץ, 
 בלי ,באותה הרכבת ףאעובר באותה הדרך, אולי  פתאום אתה ונום, ימהגיה
יתה לי י. העשתונותייכל זאת לא איבדתי את ב !גרדום לך ומחכה הורים

. הרכבת נעצרה הרבה פעמים והיינו כבר הטובל הכולהפעם  גםהרגשה ש
יורי ירד ). legenyemihalyi( מיהאלי - "מ מהכפר ֶלֶגנ'הק כשלושים שלבמרחק 

. הוא אמר שאין שם נעול הקרוןאם  ותו. שאלנו אקורהכל הזמן לראות מה 
   !סתם סגור. חצי צרה וןהקרמנעול, אלא 

לי רעיון! השגתי  יש , אמר יורי: אל תפחדו.חושך עדיין כשהיהלפנות בוקר, 
הדלת  אתהרוסי יהיה שיכור ואז אבוא, אפתח לכם  שהקציןוודקה. אני רוצה 

  ואתם תברחו. 

צריכים לברוח לפני  שאנחנו ידענושכל הלילה לא ישנו. התכוננו.  כמובן
, שהוא אמר יוריכל פעם בבלילה עצרה הרכבת כמה פעמים.  .לייעדשנגיע 

שיכור כלל. הקצין הרוסי בא  אינו הרוסי הקציןלא יודע מה לעשות כי 
בעצמו באמצע הלילה לבדוק אם אנחנו נמצאים. הוא דפק ואנחנו היינו 

לוודא שאנחנו נמצאים ושאף אחד  כדיקולות  ארבעהצריכים להזדהות ב
  טוב.  -" חראשוהוא אמר: " הבדיקה אחרילא ברח.  מאתנו

. שמענו שעובדי הגיעיורי לא ש לב שמנולפנות בוקר לא ידענו מה קרה, 
קרונית וצעקנו. ה עלרכבת מסתובבים בחוץ ומדברים הונגרית. דפקנו חזק ה

 עלינושמישהו בצחוק סגר  וסיפרנולהם בהונגרית  ענינו ,כשהם שאלו מי זה
כי אנחנו רוצים  את הדלת לפתוח לנו םבטוב ושיואילקשנו ובי  ,את הקרונית

  ואנחנו ירדנו.  פתחו הםלרדת. 

. האור להופיע התחילנכנסנו לחורשה כבר כשתה חורשה. יבקרבת מקום הי
, כנראה איכר. אמרתי לו, שאנחנו רוצים להגיע אחדפתאום ראינו אדם 

שם. ל שנגיע עד לעבור צריכים חנואנכמה ק"מ  שאלתילשטואליאאויהל ו
ק"מ. "אנחנו רוצים שתיכף  וחמישה עשריםבערך  הוא שהמרחקהוא אמר 

 שכרעם עגלה. אתה תקבל את שכרך,  לכאןומיד, תוך חמש דקות, תגיע 
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עגלה, אתה  כאןטוב יותר ממה שאתה חושב. אם תוך חמש דקות תהיה 
אמר: "מה? כל כך ו התפלאהוא  .חדש כמעטהיה  המעילתקבל מעיל". 

  .לידנויתה יחמש דקות והעגלה ה עברוהרבה אני אקבל?". לא 

ולא היו לנו 'כוסלובקיה מצצריכים לעבור את הגבול  היינו נסענו לאויהל. 
תעודות או מסמכים מזהים, כלום. לא קיבלנו תעודות. עצרנו לפני הגבול, 

ואף אחד לא  אותםלבשנו  -"מדי" האסירים  -"מדים" שלנו הוצאנו את ה
  ל.לאן אתם הולכים? מה אתם עושים? כך הגענו לאויה -שאל שאלה 
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  !ישראל ארץ - היעד

  יציאה לקראת הכנות

. אמת היורוסי  שמוצאוהחייל היהודי מ ששמענוהדברים  אותםמובן שכל 
יהודים, לא  4,500דית מנתה ויפה. הקהילה היהו גדולהיהדות  באויהליתה יה

 שבו המקוםשל הגטו היהודי,  האזור. כל ונהרס נחרבל ו, הכזכר מהם נשאר
 יכולנו המקומות לאותם כששבנו. ונעלמו נמחקו האחריםכל המקומות וגרנו 

 את שאלו הם - בעין יפה  חזרתנושהם לא רואים את  הגויים בעיני לראות
בשקט ואמרו  שדיברו אנשיםם קולות . שמענו פה וששבנו למה עצמם

 חוץ כלפיגדול יותר ממספרם של היוצאים.  ,שחזרו למקום ,היהודים מספרש
  '. וכד עלינו עבר מה אותנו ושאלופנים חייכניות  לנו הראו הם

יתה מוכנה י, והאליוללכת  שנוכל מקום לנוארגנה  במקוםהקהילה היהודית 
, בדירה, בבית ובכל דבר אחר. : בכסףצריכים שהיינו דבר כללעזור ב

עכשיו גויים. הם פינו לנו  גרו, ההוריםבית בבית יש לי.  - אמרתי תודה רבה 
אחד החדרים, סידרו לנו מיטות ואמרו שאנו יכולים לבוא  את ,לארבעתנו

שאנחנו לא רוצים שום  היהודית הקהילה לאנשיבכל פעם שאנו רוצים. ענינו 
לעלות לארץ ישראל, ואנחנו כבר  הואאנחנו רוצים ש יחידה הדברדבר. 
, )Laudon( לחפש את רחוב לאודון לבודפשט. נסענו לבודפשט לדרכנו יוצאים
כל מה שעבר עלינו ואמרנו  את"בני עקיבא". סיפרנו  סניף. שם היה 7מספר 

פשוט  דברשאנחנו מעוניינים לעלות לארץ ישראל. קיבלנו תשובה שזה לא 
ישנן  שבבודפשטאמרו לנו  סכנה.  כךיש בו פנוי מקום איןיש בעיות, כל כך, 

 לארץ לעלותכנראה  נוכל יותר ומאוחרתארגן לה לנו וכדאירות הכשָ 
  . בבודפשט שארינ נתייםיב ,ישראל

י היה גרוע. לאנשים לא היה מה לאכול. אותי הכירו, כ  בבודפשט המצב
שמעתי ועוד לפני המלחמה. התעניינתי בסניף  "בני עקיבא"- ב עסקןהייתי 

 םלילדיהרוצה להקים בשאטוראוליאאויהל מעון  ,טארקש ששמובחור  על
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שואה. כסף יש לו מספיק. אבא שלו היה בעל אחוזה והוא עצמו היה, ניצולי 
רציתי  השלטונות הקומוניסטיים. אחרי המלחמה, מפקח של הבולשת מטעם 

 ).שם היו בלבד, כי אין כאן ילדים (שני ילדים  זאתלשכנע אותו שלא יעשה 
הוא לא רצה, אבל בסוף  בהתחלה הכשרה. במקוםלו שנקים  הצעתיו

  .ול יהיה בסדר באחוזה שלושהכו . הוא אמר שידאג לעבודה השתכנע

בכלל וחשבו  לילא האמינו . לסדר שם את העניינים שטלבודפשוב נסעתי 
לא ש חשבו הם .שלי המצאה הוא הילדים מעון ועל שטארק על שהסיפור

 של צאצאיוהוא מ האם. כך כל עשיר אדםדבר כזה,  בנמצאיכול להיות 
 הםבסוף לאמרתי להם: "תאמינו לי, אני לא משקר".  .שאלו רוטשילד?

נכונים. שלחתי  אכן שסיפרתילברר אם הדברים  ההנהגה חברישלחו אחד מ
 ייסדתיבעצם  שאני  קרה. כך בבודאפשטשאני נשאר  והודעתילהם מברק 

. עברתי בהונגריהההכשרה החקלאית הראשונה של "בני עקיבא" את 
להקים  הזדמנות הייתה פעם בכלעליתי ארצה. ש עדמקומות הכשרה  שמונה

: טענה" עקיבא"בני  הנהגת הזמן הגיעו פליטים חדשים. כלכי  נוספת הכשרה
". המצפון לא נתן לי סיוןיארצה כי לך יש נ ולעלות לעזוב"אתה לא יכול 

  ם. כאילו אני מפקיר את האנשי  ,אעזוב שאם הרגשתי, אותם לעזוב

 שלראש המון, יושב ומיכאל סולל הצטרפנו :שעשינו מבצע להזכיר רוצה אני
י", ויחד ראש של תנועת "המזרחהושב יגם  שהיההתנועה הציונית בהונגריה 

 אותם ולשכנעיהודים  נםיש בושצריכים ללכת לכל מקום  קבע. הוא פעלנו
לעלות  כיםצרי םמה לחפש בגולה, ה הםאין ל - םלהישאר יהודי רצונם אםש

  לארץ ישראל. 

 אםימים. הלכנו לכל מקום, אפילו  שבוע במשךבמבצע השכנוע  השתתפתי
למצוא יהודים.  כדיברגל   ללכת היה וצריךרחק רב היה מדובר במ

 שהגענובעגלה עד  וא ברגל הלכנו, בודדגר יהודי  כלשהיחווה שבכששמענו 
 אי -יכולנו לדבר אתו ישירות על עלייה ארצה  לא. נידחת חווה לאותה
הציוני ומתוך  לקונגרסשקל  שלתרומה  עלהתחלנו לדבר  אלא ,היה אפשר

  .לארץ עלייהועל  הבעיותכך הגענו לשוחח על 
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לארץ ישראל. היו  עלייה שלמבצע כזה  עליהודים שלא ידעו  שפגשנומובן כ
 אחריםרע". היו נולדתי כאן ואני נשאר כאן עם הטוב ועם ה" כאלה שאמרו:

שאמרו: "לא חשוב מה אעשה ולאן אלך, כאן אני לא רוצה להישאר". אבל 
יתה הצרה הגדולה ביותר, אמרו: "אני רוצה ירוב רובם של היהודים, וזו ה

להגיע לארץ ישראל באמת ובתמים, אבל כרגע אני רוצה להרוויח עוד קצת 
  כסף". 

. 1956-ב ארצההגיע וגריה בהונ פגשתי באחד מאלה שהיה בעל נכסים 
 כל זהלי: "אתה רואה אותי. בחולצה הזאת באתי,  סיפרכשפגשתי אותו הוא 

  ". יותר לא ,רכושי
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  גבולות הברחת

. פליטים חוקית לא דרך הייתה זויצאנו מהונגריה דרך הגבול האוסטרי, 
. השלטון תחנת מעברכ ששמשהבאו מרומניה להונגריה,  רביםיהודים 
 ו. אספמעבר בתחנת שמדובר בתנאי, זמניתקבל אותם ל הסכיםההונגרי 

, אתם היינו אנחנו גםכדי להעביר אותם הלאה.  בבודפשטאותם בבית חולים 
ועברנו את הגבול במכוניות משא. אסור היה לדבר במשך כל הנסיעה. בדרך 

על אותה מכונית  . הם עלו במקרהשרצו טרמפ מבודפשטעלו שני שוטרים 
לא ידעו לדבר יידיש שהנוסעים היו כאלה  מבין. אנחנו נסענו בהמשא ש
  לשתוק.  ונאלצו

בהונגרית וביקש  יהדלת ואחד השוטרים פנה אלי לידאני זוכר שישבתי 
מקום לשבת. אמרתי ביידיש שאני לא מבין בכלל מה הוא מדבר כי אני 

השוטר, אל תדבר אתם. הם לא "אדוני  שוטראמר ל הנוסעיםמרומניה. אחד 
יודע הונגרית, הם לא מבינים, הם כולם  אינומהונגריה ואף אחד מהם 

 לא נכשלנוש שמחנוירדה לנו אבן מהלב.  ,מרומניה". כשהשוטרים ירדו
חולים העד הגבול. הגענו לווינה, לבית  להגיע והצלחנו ,בדרך בלשוננו

   למקום. לעבור ממקום נאלצנושם אספו אותנו. ורוטשילד 

אזור היתה מחולקת לארבעה אזורים: יבלילה. אוסטריה ה היוהנסיעות  רוב
 והמעבר האזורים בין קשר היה לאקאי. יאמרהצרפתי והאנגלי, הרוסי, ה

צריכים לעבור בלילה. על יד  שהיינו הסיבה הייתה זו. נאסר לשני אחד מאזור
האמריקאי ולא  באזורהיינו  .האמריקאי לאזור הרוסי מהאזורשטייאר עברנו 

שכך  כיווןכך נדמה לי.  -ובין החלק השני  בינויתה רציפות טריטוריאלית יה
שני  ותמורתהיינו צריכים לעבור דרך האזור הרוסי. היינו כמה מאות אנשים, 

אפשרו לנו לעבור בלילה. החיילים לא ראו  שנתנו לרוסים,  משקהבקבוקי 
  אותנו וכך הצלחנו לעבור. 

מחנה ריכוז.  היהיינו בשטייאר, מקום יפה מאוד. לא רחוק מהמקום שגרנו ה
חזר אלינו הזיכרון הנורא של מחנות הריכוז. הגענו לזאלצבורג, אחת  שוב
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, מקום יפה )Salfelden( הערים היפות באירופה. אחר כך היינו בסאלפלדן
קיבלתי חום  )Gnadenwald(היינו בגנאדנוואלד כשמאוד גם הוא, מקום נופש. 

היה יהודי מפולניה  הרופאמלא כתמים.  שגופי ראהגבוה. הרופא בדק אותי ו
גרמנית לא  אפילוהשתוממתי ש פולנית. מ חוץ אחרת שפהלא ידע לדבר ש

מחלת ילדים. הוא  -ידע. תירגמו לי אחר כך שהוא אמר שחליתי בחצבת 
  מעלות.  40.4 ימדד לי חום והיה ל

ה יהיינו צריכים להמשיך בדרכנו. לא ידעתי מה יה מכן לאחרשלושה ימים 
מסוכנת ואני  , המחלה שחליתי היאללכת יכול לא שאני קבעאתי? הרופא 

גבוה שהיה לי גרם להזיות. כולם עזבו אותי החייב להישאר במקום. החום 
בחדר.  אתי שנשאר, צבי בשםונשארתי לבד. היה לי חבר אחד, חבר טוב 

. כולם הלכו שם שהיואף אחד מכל החבר'ה  זיהיתים הגבוה לא בגלל החו
. הוא יותר מאוחר כך עלוצבי סיפר לי  זאתנו נשארנו. לא ידעתי ישנ ורק 

  לא ישאירו אותי כאן.  החבריםאמר לי שלא אפחד כי 

, י. קמתי על רגליבמסעלצנו שוב להמשיך , נאנוספים ימים שלושה כשעברו
התחלתי ללכת. כל היום ומקל ב נעזרתיללכת ולא הייתי מסוגל.  ניסיתי

"מ צריך ללכת בשלג על קכמה  התעניינתי. להליכההלכתי, כדי להתרגל 
מ"ההגנה" שאלו אותי אם אני  ק"מ. חמישהרק ש תשובה קיבלתיההר? 

מסוגל  היהא הראשונים ביןללכת  מסוגל ללכת. אמרתי שאם יתנו לי
בחור ל אמרו. אני זוכר שממני מרוצים מאוד הם היו דבר של בסופוללכת. 

  בבוקר היוםרק  ממיטתו: "תראה, הוא חולה שקם בדרך שהתעכבאחד 
  "!יפה זה לא !. באמתמאחורנשאר  אתההולך קדימה ו  וכבר
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   ?ואראה נא אעברה

 אלינועצרו אותנו, אבל התנהגו  אמנםהגענו לגבול האיטלקי. האיטלקים 
לא  בכללוטיפלו בי ו ושתייה אוכלהביאו לי  שאני חולה,  להםאמרו כשיפה. 

ריכוז  בושהיה  מקום ),chiare(הרגשנו שאנחנו עצורים. הגענו לעיירה קיארה 
 יותר לכפר אביאטה מאוחר. משם העבירו אותנו ייהעלל שחיכו  בחוריםשל 

)abiate,(  בסביבת מילאנו)milano.( היה בעל בית חרושת בשם מאייר  במקום
 לחפצים וגםאוכל ל גם לנושלו, דאג  השטחשהעמיד לרשותנו את כל 

עלינו על ספינת דייג  ).Venezia(. אחר כך העבירו אותנו לוונציה נחוצים
כמו  הצטופפנואיש על הסיפון,  שמוניםו מאתייםינו טון. הי 110ששקלה 

על קרשים. מעטים היו  ונאלצו לשכב  ים במחלת חלו רובםסרדינים. 
לראות  נוראהיה חולים.  ינוהבריאים בינינו, אני ושני אנשים נוספים לא הי

 היו הקשים והתנאים שם הייתהשהצפיפות  :הדייג ספינת עלש המראהאת 
כך  כל -ים ב ששטהכמו קליפת אגוז  מרחוק נראית הייתה הספינה. נוראים

משהו,  לנושאם יקרה  שחששנומהחוף, כיוון  מדי. לא התרחקנו תהיקטנה הי
  .באסון ייגמר זה

 הספנים יןהספנים נבהלו ממנה. ב אפילוסערה איומה ש התחוללהלילה אחד 
 לינבהלו. הם סימנו  זאת בכלבים ו סערותאו הרבה רי ים" ותיקים שהיו "זאב

בידיים שאני יכול להיות ימאי טוב, כי אני לא חולה במחלת ים. כשהספינה 
תקועים  היינו המצב היה נואש ביותר:) Otranto(הגיעה קרוב לאוטראנטו 

למקום  באמצע הים, לא יכולנו לזוז לא קדימה ולא אחורה, בקושי רב נכנסנו
 ועברנו מיםי עשר ארבעההמשכנו הלאה בדרכנו. המסע נמשך ומוגן 

  ים. ב מאוד קשים טלטולים

 קרבאניות  שתיקיבלו אותנו "בזרועות פתוחות".  האנגליםחיפה  העירלפני 
טון. ביקשו שניכנע, שלא נילחם.  110 שמשקלהנגד ספינה  יצאו אנגליות

, אנחנו רוצים להגיע רק עד חיפה במלחמהניין שאין לנו שום ע להם הודענו
חוף, כי זו ארצנו וזו מדינתנו. הם רצו לדעת מאיזו ארץ באנו. לושם לעלות 

 לנו ואין, בעולם שונות מארצות שבאהשאנו שארית הפליטה  להםו נמסר
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יתה התשובה. שתי יה - . נולדנו בארץ ישראל בה להתיישב אחרת ארץ
שברו את הספינה בקלות כאילו מדובר ונייה אניות הקרב התקרבו אחת לש

  תה לנו ברירה אלא לעבור לאנייה אחרת. יבקליפת אגוז. לא הי

הביאו אותנו עד נמל חיפה והעבירו אותנו לאניית גירוש בשם "אמפייר 
בין קפריסין לארץ ישראל.  פעלושרייוול". היו שם שלוש אניות גירוש 

היה  במחנהקראו לו מחנה קיץ. המצב  ,ריסיןבקפ 55העבירו אותנו למחנה 
 ותגדר שובבמחנה ריכוז הייתה שוב חוויה קשה.  שהיו אלה לכלאיום ונורא, 

רגשות  םשעוררו בנו תחושות קשות, אות מראות -תיל, שוב מגדלי שמירה 
 שלא ,היחיד היה ההבדלשהיו לנו במחנות הריכוז באירופה התעוררו שוב. 

במיוחד.  נוראה הייתה התחושהם ששמרו בחוץ. בערבים ראינו את החיילי
 התקיימו במקום. לנו שהיו הקשים מהזיכרונות להינתקבכל זאת  יתיסני

השתתפתי ו , שונים ולנושאיםספרות לסמינריונים להיסטוריה כללית, 
לי סבלנות  הייתהכי לא  הצליחלא  בחוגים להשתלב הניסיוןבחוגים אלה. 

 החלטתי זאת בעקבות. שםוראיתי מה נעשה  בחוץהסתובבתי  לכך.
  . "הגנה"ל -לשורות המגינים  להצטרף

 מיאיך לצאת. ואותנו איך לברוח  לימדו, ייםהיו אימונים צבא "הגנה"ב
שהתאמן ועבר את המבחן יכול היה להשתתף במבצע הבריחה. היו אימונים 

קלים. פעם, במוצאי שבת, אמרו לנו שאנחנו עוברים  היו  אלם ש וחיינו רבים
תיל. היינו שלושים ושנים בחורים. בחוץ הלגדר  עדאת הגדר. הביאו אותנו 

  ירד גשם. 

, כזהש דברלא העלו על דעתם  הבריטיםעברנו מתחת למגדלי השמירה. 
לא הסתכלו לא שמרו ו הם. השמירה למגדלי מתחת לעבור יעז שמישהו

ל חתכנו ולמרות הכו , הפעילו זרקורים שממנו באנו. כל הלילה  לכיווןבכלל 
ליעד, חיכה לנו  כשהגענושלושה ק"מ.  של מרחקחילה זאת הגדר ועברנו ב

איש עלייה ב', נתן לנו סיסמה, ואמר שמעבירים אותנו לכמה ימים לבית 
. חייל אנגלי צבאי מחנה דרך במכונית ועברנאריזה של אחד הפרדסים. 

שאנחנו הפועלים שלו.  ענההנהג ושאל את הנהג הקפריסאי מי אנחנו, 
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. עברנו דרך חשדם את שעוררולא ראו שום דבר  מההסתכלו פני האנגלים
  המחנה הצבאי והגענו למקום הבריחה. 

יתה יאיש עלייה ב' ה  לו שנתן ההסיסמ .אוכל לנוהביא אחד יווני  ,בלילה
. אמנם יפה אלינושזה שם של בחורה. הקפריסאים התנהגו  לו"ברכה" וסיפרו 

 ידענו זאת בכל, אבל כראוי אלינו שיתייחסו כדיהם קיבלו כסף מ"ההגנה" 
. כמונו מאסר שנות שלוש של עונש בללק עלולים הם אותם יתפסואם ש
יו ה, הם רצו לעזור ליהודים וזאתסיכון הזה לא היה כדאי להם. למרות ה

 שאליו בקפריסין מהפרדס. המחתרת לאנשי לסייעל ומוכנים לעשות הכ
היו צריכים להעביר אותנו באחת האניות הרומניות או  ,כשברחנו הגענו
  לקיות לארץ ישראל.האיט

. בבוקר בלילה אכלנו כלל בדרך אוכל, לנו הביאו עדייןביום רביעי בלילה 
, הגיעשהביא לנו אוכל לא  השליחאכלנו ארוחת בוקר. ביום חמישי בלילה 

ביום חמישי  .לא היה לנו מה לאכולשבת. שלושה ימים ובגם ביום שישי  כך
בלילה חלמתי חלום וסיפרתי אותו לצבי, החבר שלי. חלמתי שחזרנו דרך 

הוא אמר לי שזה שטות. עמדתי על  .הגדר למחנה ושם הייתה שמחה גדולה
   דעתי ואמרתי לו שזה מה שחלמתי.

, שקיבל אותנו. הוא הודיע שיש לו "הגנה"-במוצאי שבת הופיע איש ה
בווין, שר החוץ של שאחת טובה ואחת רעה. הבשורה הטובה היא בשורה 

ממשלת אנגליה, הודיע שהוא מוכן לחסל את המחנות בקפריסין, ומוכן 
הקפריסאים נמצאים ש הייתהלהסכים שהיהודים יעלו ארצה. הבשורה הרעה 

וץ לקפריסין. חעלול לקבל תגבורת מ האויבחוששים ש הםצבאית ו פעילותב
 לאלצאת.  יםבלוקאדה (מצור) מסביב לקפריסין, ואנחנו לא יכוללכן עשו 

 אמר  "ההגנה" איש .הגדר דרך מחנההייתה לנו ברירה, אלא לחזור ל
דבריו אנחנו יכולים לחזור  ולפי. הגדר תהיה פתוחה, בעיה התהי לאלחזור ש

 איתנו היה. למחנהלחזור  -איום ונורא  דברזה היה  בשבילנו. בזחילה בקלות
כלים.  לותיל, אבל לא היו  ותשהיה מומחה לחתוך גדר -חייט  - "שניידער" 

. אליווהוביל אותנו  להיכנסהוא ידע בדיוק את המקום שממנו היינו צריכים 
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נתיים י. בצבעותהא בעזרת אותהסגורה, והוא התחיל לפתוח  הייתה הגדר
  יריות מכל הכיוונים.  שמענואותנו,  ואותנו. אספ ווגיל השומרים באו

כל הלילה. קיבלנו מכות רצח. הפשיטו  למשךהכניסו אותנו לבית הסוהר 
סוף ינואר, שפכו מים על הרצפה והתחילו בנו ערומים באמצע החורף, אות
איך באנו, מה עשינו, איך חזרנו, מתי יצאנו? היו  אותנו שאלו. אותנו רקולח

 טענואותנו.  יתפסואיך להתנהג ומה לומר במקרה ש מוקדמותלנו הנחיות 
 לנו אמרוגרמנית.  אוצרפתית  אנגלית,  יודע  אחד מאתנו לאאף ש בפניהם

גרמנית יכול להבין אותנו.  שיודעיידיש מכיוון שמי בדבר שנלא רצוי ש
, פנה תורי כשהגיע. בנפרדנחקר  כנראה שהמתורגמן ידע גרמנית. כל אחד 

 הונגרית. הוא המשיך בגרמנית ב לו עניתיו המתורגמן בגרמנית  יאלי
 לו ברור. הוא אמר לי בגרמנית, שעלא יד הוא  עברית גםעברתי לעברית. ו

אני יודע גרמנית, אבל אני לא רוצה לדבר. לא קיבלתי מכות רבות, ש
חזקות באמת.  מכותלא יותר. אחרים קיבלו  - קיבלתי רק פנס אחד בעיניים 

  .שקיבל המכות מעצמת ימים שבוע במשך חולה היה מאתנו אחד

נודע מה שקרה  מכן לאחרמיד  .למחנה אותנו ובילווה בבוקר שחררו אותנו
 זמן באותואיך קרה שלא פתחו את הגדר.  לחקורומינו ועדת חקירה  לנו

הייתה שמחה גדולה במחנה בעקבות  ,הגדר את לעבור צריכים שהיינו
שצריכים לפתוח את הגדר  כך שכחו ומשום ,הבשורה שמשחררים את כולם

  לחזור. שנוכל דיכ

גסיסה של האריה האנגלי, ל הסימן כנראה, ,היו שקבלנו והמכות החקירות
 היינוביקש להתנקם ביהודים. אנחנו  - הארץ גבולות את בעזו נהיפש לפניש

 לא. המעשה פרטי כלאת  להםסיפרנו ועיתונאים  הגיעוהקורבנות. למקום 
דיעה והאנגלים. למחרת סוכנות רויטר ה אלינואיך התנהגו  להזכירחנו שכ

לחזור  האסיריםרצו כשמחוץ למחנה.  אלשקבוצת אסירים מקפריסין ברחה 
 והם החיילים את, הזו הגרסה לפי, הכו האסירים, פגשו קבוצת חיילים. למחנה

 שדווחה זו הייתה, ומהימנה ידועה סוכנות, רויטר סוכנות. בחזרההכו אותם 
   .מהיהודים חוץ ,לדיווח האמינו וכולם הסיפור על
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 אחד סיפור, רבות עליו לספר שאפשר בתולדותיי פרק הייתה קפריסין
לא הסכימו לשחרר בקלות מקפריסין בחורים בגיל צבא,  האנגלים :אזכיר

בן שלוש עשרה שנראה  נערכדי שלא ילחמו כנגדם בארץ. היה מקרה של 
שרצה להשתחרר מקפריסין, אבל האנגלים חשבו שהוא  כבן שמונה עשרה

הסכימו  לא הנעראת  אך שוחררה האם כבר בגיל צבא והפרידו אותו מאמו.
 אלה היושהנאצים  לאנגלים. כאשר קרה המקרה צעקנו ואמרנו לשחרר

הרבנות של  מטעםאבנים. היה שם רב   יהםעל. זרקנו כך אלינוהתנהגו ש
לנו: "חברים, אספו אבנים. עכשיו נמצאת כאן ועדה  אמר והואארץ ישראל, 

 על היום לסדראפשר לעבור  אי .כזה מקרה שיקרהיתכן ישל האו"ם. לא 
אתן . כאשר כה מחפירה צורהשנעשה ב ,לילד אם בין הפרדה של מעשה

הוא ש וראינו לאמוכך עשינו. החזירו את הילד ותזרקו אבנים".  ,לכם אות
  עשו מיון קפדני יותר. ו לקח האנגלים למדו יותר מאוחר. למכונית נכנס

הגענו לארץ. ו, סבל ונדודים עלינו לאנייה "גלילה" תלאות רבות לאחר
אדמה רק בטון נראה במקום. רציתי  סביביירדנו מהאנייה לא ראיתי כש

. ויתרתי על אדמה הייתה לא שדרכתי מקום באותו אבללנשק את האדמה, 
"שהחיינו - ו בעיניים פנס, םיבעיני דמעות .הארץ אדמת את לנשק הרצון

 וקיימנו והגיענו לזמן הזה!"

  סוף.
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דים מימין ) עומ1925משפחתו של סבא ז"ל מצד אימו. ה'תרפ"ה (

קלמן קלנר הי"ד (דוד), מוגדו קלנר הי"ד (בת דודה),   - לשמאל 

אברהם יעקב  וינברגר ז"ל (סבא), יצחק צבי אדלר הי"ד (אבא) 

 - צלובה קלנר הי"ד (דודה), רחל קלנר הי"ד  -יושבות מימין לשמאל 

תינוקת (בת דודה), אסתר וינברגר ז"ל (סבתא) חנה אדלר הי"ד 

  לר (נשר) ז"ל תינוק. (אמא), שמואל אד

 מרדכי וינברגר הי"ד (דוד) ומשפחתו –חסרים 
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 לפני העלייה ארצה
טה איטליה אאבי

 1947דצמבר 

 

 "ישמח משה" ורעייתו באויהל -קברו של ה
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הפליגה ב  SILVIA STARIKAהמעפילים "ל'ה גיבורי גוש עציון" ספינת 
פליטי שואה, בניהם שמואל נשר, נעצרה  274מוונציה, ועליה  16.1.1948

משם גורשו  1.2.1948בחופי חיפה. ע"י אוניות הגירוש הבריטיות ב 
  בקפריסין. 55המעפילים למחנה 
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השתלטות הבריטים על ספינת המעפילים "ל'ה גיבורי 

 1.2.1948גוש עציון" 

ש "למדריכים בקפריסין קאראולוס ע ןסמינריו

 פנחס רוטנברג
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סבא שמואל ז"ל עם סבתא שושנה שתחי' ביום 

)1950חשוון ה'תשי"א ( 'חתונתם יח  
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) 1967(בחתונה של אבי ולאה גרין 
העליונה י משמאל בשורהשנ  

 עם סבתא שתחי' בניר גלים
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 במילואים בתעלת סואץ

ביום העצמאות משפחת נשר בפיקניק 
 יחד עם סבא וסבתא ברקוביץ'
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 בחתונה של יצחק ונחמה

 בפורים עם הנכדים בניר גלים
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ה'תש"ס –עם כל הילדים, הנכדים והנינה   

חשוון ה'תש"ן הארבעים במסיבת הפתעה ליום הנישואין  


