
 פרציקוביץ אהרן' דר /*  הפגישה

 יידיש.ב אפריקאידרום  , עיתון"צייטונג אידישע נעראאפריק"ב 1948 ביולי פורסם
 

 איבד הוא. הגטו גדרות מאחורי אחרים יהודים ילדים כמו, אמו עם יחד הוכנס כאשר - אדיק - העשר תאח בן היה הוא

 . היהודי הגורל עם התמודדות למלחמת והושלך הילדות משחקי, משחקיו את, חדרו את, החמה מיטתו את

 כמו. לחם תפרוס או אדמה תפוח מצאה האדמה לפני מתחת וממש אטומה חומה כמו אותו כיתרה האם דאגת

 או למרתף אותו דחפה ומיד יחידה-בנה את סיכנה ראש מתקרבת סכנה ומריחה שמועה כל תופסת הייתה, לביאה

 הסופות אותן מכל להינצל אדיק הצליח אמו של התמידית והדריכות מתפשרת הבלתי לערנות תודות. אחר מחבוא

 .כמוהו אלפים בלעו אשר

 ללא קאדי התגלגל שקוע וחזה נפולות כתפיים עם, ורזה גבוה. לגובה אדיק צמח בגטו השהייה שנות שושל במשך

 ולכן גילו את יסגיר שלו והביישני הילדותי שהחיוך פחד מלאת הייתה אמו. הגטו של העקלקלות בסמטאות מטרה

 בשורות דהיצע תוך מבטו את מנמיך היה, העבודה קבוצות עם מהגטו יצא כאשר. גברים בין ושוב שוב אותו דחפה

 .מבוגרים גברים של

 . (ביידיש )בן זקונים "יניק'מז"ה – ביותר הצעיר אדיק היה שלנו הריכוז במחנה

 יצק הוא שלו הקטנות הילד בידי. המחנה של בעניוהט בבוץ שלו הגדולות העץ בנעלי נדד כבר הוא עשרה-ארבע בגיל

 גופו התחיל כך בסערה צעיר עץ כמו. מסביבוהבוגרים ש היהודים לכ כמו ומקור מרעב וסבל תערובת רבבע, בטון

 האסירים בגדי. ..נמס הנער איך ראיתי יעיני לנגד. במחנה הסבל חיי של הכבד העומס תחת להתכופף הצעיר

 חוסר של בהבעה, עמוק צער מלא במבט התכסו שלו העגולות הילד ועיני המצומק גופועל  נתלו בקושי שלו הרחבים

 . וויתור אונים

, החדר בפינת והמתין עמד ובביישנות נוע ללא. החולים בית ביתן לתוך ,צל כמו, אדיק השתחל ומקפיא קר בערב פעם

 אונים חסר כך כל לי נראה אשר לנער נמשכתי, השוטפת העבודה את סיימתי כאשר. ושתק המיטות אחת על נשען

 ולא יתלונן לא, הכלים אל נחבא, כך שם יעמוד, אלי לו אקרא לא ואם מבוגר של החוצפה רק לו שחסרה ידעתי. ואבוד

 מחטים כמו דקר שלו המאולץ החיוך. וחייך הצידה ראשו את היטה, מרגיש הוא איך לשאלתי. לו חסר מה אפילו יאמר

 שחייו מיד ראיתי אני אבל. מצבו את הבין לא עוד בכלל עשרה-הארבע בן הנער. ממילים, יותר הרבה, יותר וסיפר

 . הדק עורו על רק תלויים הצעירים

 .נסבל בלתי - המוות עם ילדים נלחמים איך להביט - מבוגרים סובלים איך לראות קשה

 הקיימים בתנאים לעשות ניתן אשר כל את למענו לעשות והחלטתי המחנה של החולים חדר בתוך אותו השכבתי

 . הריכוז במחנה

 דק בעור מצופות היו שלו הדקותו הילדותיות העצמות. דבר ממנו נשאר לא שלו האסירים מבגדי יצא הוא כאשר

 . ומוגלה פצעים מלא היה אשר, ושקוף

 ...האחרון ברגע ממש החולים לחדר נכנס הוא

-היום לשאלתי. יותר בהירה בצורה והביטו לרווחה יותר נפתחו עיניו אך, השמין לא אמנם אצלנו שבועות כמה אחר

 .... הזה מהעולם כבר היה החיוךאך , מבויש בחיוךשוב  השיב מרגיש הוא איך יומית

 וארץ שמיים. גרמניה כבישי של ולרוחב לאורך הפליטה שארית את הוליכו, האחרונים המלחמה שבועות מהלךב

 ...אדיק של עקבותיו את איבדתי ואני התערבבו

 ...וגועשות ארוכות שנים שלוש חלפו

 .הראשונה ההפוגה ימי 28-מ אחד , שבת יום ...אביב בתל 1948 יוני

 התאחדו האנשים, התחזקה העיר, ההיפך. אביב-תל אנשי את מוראלית שברו לא מצריםה של הקשות ההפצצות

 כאילו, אביבית התל הטיילת לאורך אדם בני המוני נשפכים וכבר אחד שקט יום. בעתיד בניצחוננו יותר עוד והאמינו

 התכלת עומק את במבטם בלעו או החול על השתזפו, הים אוויר את ריאותיהם מלוא נשמו וזקן צעיר. דבר קורה לא

 רגל יכולה שם, שלנו הים חוף עם שמח אחד שכל לך נראה האדם המוני על תביט אם. ארצנו של הים חוף לאורך

 . בבטחה לצעוד יהודית

. אביב בתל חופשה קצת לתפוס, השונות מהחזיתות הגיעו עתה זה אשר יהודיים חיילים תראה שתביט כיוון לכל

 חופשה שבוע על וחלמו המשלטים בשוחות או ערביים בכפרים, הללו האמיצים החיילים, הם ישבו שבועות במשך

 . החזית של ומהמתחים המלחמה מחוויות קצת הם משתחררים אביבי התל החוף לאורך, כאן. אביב בתל



. גופי בכל חום העביר קל ורטט גבריות זרועות שתי של חזק חיבוק פתאום הרגשתי, אדם המון בתוך נדידה תוך, כך

, למטה עד מלמעלה אותו וסקרתי במקצת הרחקתיו כאשר. בביישנות וחייך חייל בבגדי כארז בחור עמד ממולי

 בצחוק ופרץ השיב" כן" ,מפי צעקה פרצה?!" אדיק. "אותו הכרתי הביישני החיוך לפי ,החיוך אותו. מאובן נשארתי

 . ביישני

 ללחוש אדיק התחיל שתיקה של ארוכות דקות אחרי. הים מרחבי לעומק מבטינו את והפנינו, שתקנו, זרועות שלבנו

 הלחימה לקראת בגיוס התחילו כאשר", "בגרמניה המתנתי שנים שלוש. "לשפמו מתחת ומקוטעים קצרים משפטים

 הגבול על ומגן בגליל אני יושב עכשיו", " צרפת בחופי ללחימה והתכוננו התאמנו", "להירשם ראשון הלכתי בארץ

 ".המדינה של הצפוני

 להישאר היה טוב. אמיצים בחורים. נהדרת, יפה ארץ, "משיב הוא" מאוד מרוצה" ,אותו שאלתי?" מרוצה אתה"

 "...בחיים

 . מסתחרר שהראש כזאת במהירות היהודי העם תולדות גלגל סובב האחרונות השנים שלוש במשך

 . אביב תל של ימה בשפת והמרחב השמש, לחופש עד והשמדה עבדות, הריכוז מחנות, מהגטו

 !!! עצום מרחק איזה

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 . 1989-ב נפטר ,ם"רמב החולים בבית ויולדות נשים מחלקת מנהל - פרץ אהרון פרופסור - פרציקוביץ אהרן' דר

 של דורות והכשיר האוויר ממקימי המערך הטכני בחיל היהשנה,  35 במשך בצה"ל שירת - ןוּבר   סא"ל עדי - אדיק

מיו האחרונים המשיך לכתת ועד לי הביטחון במערכת עבד פרישתומטוסי החיל, לאחר מערכות ו לתחזוקת טכנאים

 מי וכלערב גיוסם, חיילים במחנות צה"ל  נוער בני אלפיהעביר הרצאות בפני ו הארץרגליו לאורכה ורוחבה של את 

 .גורלו של עם ללא מולדת ועליהודי  לעם מדינת ישראל חשיבות על אוזן שהיטה

הועבר עם  ,כניסת הנאצים לקובנה עם, 1941בקיץ בקובנה, ליטא.  1929בדצמבר נולד כאדוארד )עדי( פורצקי  עדי

מעט היהודים שנותרו בגטו מערבה, נשלחו  רוסיםכוחות השלוש שנים, עם התקרבות העבור ככ משפחתו לגטו,

חלק ממחנה ריכוז דכאו ג שהיו עבודה קאופרינהפולין והגברים למחנות שב הנשים למחנה עבודה שטוטהוף

עם . יתנאים, בבניית בונקרים לצבא הגרמנ-בתתעם כל המבוגרים בעבודות פרך, עדי יחד שם עבד , שבגרמניה

שלושים כעדי שרד בכוחותיו האחרונים ושקל  ,מוותההוציאו הגרמנים את האסירים למצעד  ,התקרבות בנות הברית

  .1945 ע"י בנות הברית באפרילק"ג כאשר שוחרר 

לאסירה שנפלה, ירה המלווה נרצחה במצעד המוות משטוטהוף, כאשר חשה לעזור  -אליזבט רובין  -אמו של אדיק 

 הגרמני בשתיהן.

, לשנות את 1947ב עם אביו החורג החליט בליל הצבעת האו"ם, בכ"ט בנובמבר "לארה למרות שכבר היה בדרכו

קורס מפקדים לאחר ו)גיוס חוץ לארץ(  גח"לל . עדי הצטרףמסלולו ולהגיע ארצה כדי לתרום למאמץ המלחמתי

( והשתתף 9, הצטרף לחטיבת "עודד" )חט' ')ד עם תעודות מזויפות )עלייה 1948באפריל  הגיע לחופי חיפהבצרפת 

 בקרבות לשחרור הגליל.

הוא  ...ם, עשרה נכדים ושבעה ניניםילדי שלושהולו ו. לרעייתו חי חיים מלאים, רובם כאדם חופשי בארצ וןּבר   עדי

 .2011בנובמבר  22-נפטר מוקף בבני משפחתו ב

       
   2010 אפריל – בי"ס יסודי משגב -פני כתות ו' בהרצאה     1943 דצמבר -קובנה  גטו - הפועלים במטבח למרק בתור  

 ( סמויה)צולם ע"י צבי קדושין במצלמה 

 . וןּבר   עדי ידי על( בעיניים דמעות עם) חופשית בצורה * תורגם

 , בנו של עדי.נעםהרון פרץ היה הרופא המיילד של פרופ' א -



 סיפורה של שרשרת
 

 השואה של יהודי אירופה התרחשה תוך כדי מלחמת העולם השניה.
בזמן שהגרמנים כבשו את ארצות אירופה והשליטו את שלטון הטרור שלהם, הם גם נכנסו 

, אביו החורג, סבתו ושתי (יואל) אבישם גרה אמו של אז ברומניה, לעיר ששמה צ'רנוביץ, 
 (.14-בת ה , ויונה16-בלה בת האחיותיו )

 
בתחילה הגרמנים ריכזו את כל היהודים ברובע מסוים בעיר, ויצרו שם גטו, כפי שנהגו 

לעשות בכל עיר שנכנסו אליה. היהודים הצטופפו משפחות שלמות בדירה קטנה, כי לא היה 
 מקום לכולם.

 בשלב מסוים הגרמנים העבירו הודעה כי כל היהודים חייבים להתייצב במרכז הגטו עם כל
אסף כל מה  אביהתכשיטים, דברי הערך, הכסף וכלי הכסף שברשותם. אביו החורג של 

לא  אבישיכל בסדין גדול והלך להתייצב במרכז הגטו, אולם היו מספר תכשיטים שאמו של 
אף קטנה )פעם -ובזמן שבעלה התייצב במרכז הגטו, היא ארזה במטפחת –הסכימה למסור 

 טישו...(:אף היו עשויות בד, ולא -מטפחות
, שרשת פנינים עדינה בכחול לבן, לה היה הסבתא של אבישרשרת פנינים ושעון זהב של 

שרשרת זו הייתה יקרה לה  – , משובץ יהלומים קטניםמחובר תליון עם שעון זהב כחלכחל
( בעת חתונתם, אביו של אביבמיוחד משום שזו הייתה מתנה שקיבלה מבעלה הראשון )

היה בן שלוש, ואח"כ היא נישאה  מגיפת השפעת כשאבי)הוא נפטר מוהזיכרון היחיד ממנו 
. איתה אחיותיו של אביועגילי הזהב של  ה,וסיכה שליהלום שתי טבעות  -בנוסף שוב(. 

אף מספר תכשיטים, ובאותו לילה הן -בדירה הייתה חברה, שאף היא הסתירה במטפחת
אמו של אשי התיבות של שמות , רD.Pבראשי תיבות )המטפחת שלנו סומנה . ןאות סימנו

(. את כל המטפחות עם התכשיטים שמו בצנצנת זכוכית, סגרו Diana, Pinkas) -ובעלה  אבי
 אותה היטב, והטמינו אותה ברצפת המרתף.

 אף אחד לא ידע על הפעולה הזו.
 

לאחר מספר ימים, במצוות הגרמנים, הוצאו כל היהודים מהגטו ונשלחו למסע רגלי, שנמשך 
 )מי שנשאר(.סניסטריה נבטריים, בגשם ובקור, עד שהגיעו למחנה כחודש

את המסע הקשה הזה, אך מיד כשהגיעו למחנה כולם חלו אמנם שרדה  אבימשפחתו של 
. סבתו ואביו החורג של אביראשונים בטיפוס )מחלת מעיים קשה(, וכתוצאה מכך נפטרו 

 תילתה לבתה הבכורה )לימים דוד, אך ממש לפני כן היא גישל אביגם אמו אח"כ נפטרה גם 
בגטו. גם החברה שלה מהגטו נפטרה, וגם היא של התכשיטים במרתף בלה( על המחבוא 
 על המחבוא בגטו. , מרים, סיפרה לבת שלה

 
רעב  היו התעללויות, –אחיותיו של אבי )בלה ויונה( שרדו את תקופת המחנה בקושי 

 .ולשרודחו להתגבר ומחלות, אך כנראה בשל היותן צעירות הן הצלי
עם תום המלחמה, יונה, שהייתה עוד ילדה, הועברה במשלחת של ילדים עם הצלב האדום 

שנים קודם, עוד לפני המלחמה(,  10-)שכבר הגיע לארץ כ אבילארץ ישראל, ושם פגשה את 
 והוא כבר דאג לה.

 
כדי לנסות למצוא את המטפחות , בלה חזרה לצ'רנוביץ עם הבת של החברה של אימה

שבמחבוא. את צ'רנוביץ כבשו הרוסים מידי הגרמנים, ואומנם הם לא היו נגד היהודים, אך 
הם היו נגד כל מי שהיה לו רכוש, ולכן בלה וחברתה מאוד פחדו לחפש בשם הקומוניזם 

עם  בגלוי את רכושן. הן מצאו את הבית בגטו, והיו יורדות למרתף בשעות החשיכה, ורק
הצנצנת אצבעות הידיים, כדי לא להקים רעש, ניסו לחפור בכל מיני מקומות כדי למצוא את 

האמהות לא אמרו להן איפה בדיוק במרתף הן החביאו  –, אך ללא הצלחה עם התכשיטים
 את המטפחות, וזה היה מרתף ענק!

 
 



שתמצא היא בלה כבר ממש התייאשה, לא היה לה כסף ואוכל והיא קיוותה שאת התכשיטים 
 תוכל למכור ולקנות לעצמה משהו לאכול ואולי אפילו כרטיס לאוניה כדי לעלות ארצה.

היא חלמה כי סבתה  1945בלה. בפברואר דודתי והנה קרה אירוע מוזר, שעליו סיפרה לי 
אליה  הרובל ואל תדאגי, בכל עת שתצטרכי, אתן לך". למחרת בא 600אומרת לה: "הא לך 

בחלום, ואמר לה: "מרים, מדוע אינך הולכת לקחת את לה הופיע  האבילה ש הואמר חברתה
וחפרו שוב באדמת המרתף. היה זה בעיצומו של החורף,  וחברתההדברים?" הלכו, בלה 

האדמה הייתה קפואה ועבודת החפירה התקדמה לאיטה. שני ימים חפרו ושוב לא מצאו 
ובה כל חבילות התכשיטים, כפי דבר; רק ביום השלישי נתקלו בצנצנת ליד דלת המרתף, 

 הוטמנו.ש
אם אקדים את המאוחר, מן התכשיטים שמצאה בלה במרתף, את השעון של סבתה היא 

, את ההיא החזירה לאחותה מכרה בבוקרשט כדי להשיג אמצעי קיום, את העגילים של יונה 
 וםת היהלוטבעאחת מאת . לחברה טובה שדאגה לה בארץהעגילים שלה היא נתנה במתנה 

קנתה לעצמה כרטיס לאוניה שהפליגה ארצה. את שאר התכשיטים היא ו, היא מכרה
החביאה בסוליות הנעליים שלה, ואחרי טלטלות רבות הגיעה ארצה, נעצרה ע"י הבריטים 

סוף הבריחה את הסנדלים עם התכשיטים לקרוב משפחה מחוץ לגדר המחנה, ולבבעתלית, 
 דאג גם לה.המשיך ובן , שכמואביסוף עם -שוחררה ונפגשה סוף

יישארו אצל שנותרו חשב , שמכיוון שהוא כבר "מסודר" בארץ, עדיף שהתכשיטים  אבי
 , ואכן כך היה.אחיותיו

 
את השרשרת היפה עם תליון  לאימי, הביאה בלה כמתנה אבי עם אימיאך ליום חתונתו של 

 רועים מיוחדים.יהייתה עונדת אותה לא ואימיהשעון, 
 
את השרשרת הזו כמתנה, ומאז גם אני ממשיכה מהורי קיבלתי  – 40בת  אניכשהייתי ו

רועים משפחתיים, ואז אני מרגישה שכאילו כל ירועים חגיגיים, ובמיוחד לאיועונדת אותה לא
 משפחתי, גם אלו שאינם כבר בחיים, אך שבזכותם אני פה, חוגגים יחד איתי.

 

 תרי צ'מקה   
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זאב שרון )תומס 
)סבא של קרן,  שוורץ(

ניצן ואורן סבן, אבא של 
 תמר(

בבודפשט,  1935-נולד ב
עלה  3כשהיה בן  בהונגריה.

מנת להכין -אביו לא"י, על
את עליית המשפחה. אולם 

מיד  המלחמהבשל פריצת 
הוא ואמו  –מכן -לאחר

הונגריה, והקשר בנותרו 
 .עם האב נותק

 :להלן סיפורו
חמה הייתי "בתחילת המל

. הקטעים שזכורים לי 4בן 
הלכו הם חוקי הגזע, ש

לכן, בין השאר,  .והתהדקו
)ומאותו יום לא היה לי  5י לקרוא בגיל לימדה אות. למזלי הטוב אמי כלל ספר-ביתל כתיללא ה

 יממנ םהשכנים התעלהילד של לשחק בשום מקום, וגם  י. אסור היה לרגע משעמם אחד בחיים(
היו לי מעט מאוד חברים שניתן היה להגיע אליהם, כיוון שגם את התנועה  חיים.עלי את ה הוהקש

 שלנו התחילו להגביל. 
, כאשר הגרמנים נכנסו להונגריה, התחילו לרכז את היהודים לבתים מיוחדים, 1944לקראת 

, בגטאות. אמי ואני ניסינו לברוח. לאמי היו מכרים גויים באיזשהו מקוםם תוולאחר מכן ריכזו א
אפשר היה לשוטט ברחוב. ירדנו למקלט עם -בדיוק כשהגענו הייתה אזעקה ואי. נסענו אליהםו

שם שומר הסף, אשר הכיר את אמא, מסר אותנו למשטרה ולקחו אותנו לבית אבל האחרים, 
בית מאולתר בתוך  ולקחו אותי משם לבית חולים יהודידיזנטריה אני קיבלתי בבית הסוהר  סוהר.

עם חולה אחר  יבשל חוסר מיטות השכיבו אותיותר בבודפשט בשם "בית לחם". הספר הגדול ב
המשכתי לשכב אתו לילה שלם. יהודי זקן וחולה מאוד, שמת במהלך הלילה, ו –באותה מיטה 

 בדרך נס הבראתי מהמחלה והסתלקתי משם. 
רי שוטטתי בכל מקום אפש, והסתובבתי כעשרה חודשים לבד. 8בקטע הזה בקושי מלאו לי 

שיכולתי להגיע אליו. הייתי קצת בגטו, הלכתי קצת לגיוליה באצ'י )קרוב משפחה גיבור מלחה"ע 
, שבתחילה היה פטור מחוקי הגזע(, והלכתי לדודה אחת שלא הייתה יהודיה. אף אחד מהם I-ה

לא יכול היה להחביא אותי להרבה מאוד זמן, ורק נתנו לי קצת לאכול. בחלק מהזמן שוטטתי עם 
אני זוכר שהייתי רוכב על הפגוש של החשמלית, ואני  .נוו מזון כדי להחיות את נפשניחד גנב, חבר

זוכר איך שהייתי אוסף זנבות של סיגריות כדי לעשות מזה סיגריות ולתת לאחרים, וזוכר שהיה 
גם מסתלק מהגטו כיוון שלא היה  ייתילעתים הקשה להשיג מזון והייתי הרבה פעמים רעב מאוד. 

אה והראש ופתאום ראני מרים את , כאשר זחלתי בחור מתחת לחומהבאחת הפעמים  לאכול.מה 
הייתי משוכנע שהוא מתכוון להרוג אותי. במקום להרוג אותי הוא עזר מעלי חייל הונגרי עם נשק. 

כלל -. את שנת הלילה בחורף הקר של הונגריה, הייתי מעביר בדרךלי לצאת ונתן לי פיסת ריבה
  יתונים שדחפתי לנעליים. ע של בית מידות, ואת הרגליים חיממתי בעזרת דודים-בחדר

ברחה מהשיירה וחזרה לקראת סוף המלחמה הצעידו את אמי בשיירת המוות לווינה, אך היא 
רעב גם אז חלקנו היה  לבודפשט. היא הגיעה לגטו וחיפשה אותי, ולגמרי במקרה נפגשנו שם.

גטו. בילינו רוב הזמן בתוך מרתף, באחד הבתים במלחמה את השבועות האחרונים של המתמיד. 
רובה של -ורסה שנייה, כאשר רובכאני על ישבה על כורסה אחת ו יהמרתף היה מוצף במים. אמ

 , ואז ידעתי שניצלנו.זאת עד אשר פרצו חיילם רוסיים לתוך הבניין הכורסה מתחת למים.
ידי גוי אחד שקיבל אותה -תה תפוסה עלמייד אחרי זה חזרנו לדירה שלנו, לבית שלנו, שהיי

במתנה. גם הוא היה פליט מאיזה מקום. בקטע הזה הגו'ינט והאונר"א עזרו מאוד לילדים יהודים 
נטושים, עזובים, ילדים שההורים שלהם לא יכלו לקיים אותם. חודשים אחדים היינו במוסד 

. גם שם ידענו עוני "שגד"בשם כלשהו בבודפשט, ולאחר מכן לקחו אותנו לאחת מערי השדה, עיר 
את סוף החורף של  –רב, לא פעם ולא פעמיים הייתי גם שם רעב. כדי להמחיש כמה לא היה כלום 

 גמרתי בלי נעליים וכך הסתובבתי יחף ממש בחודשים האחרונים של החורף. 44/45
באירופה. היו  1945נמשכה עד קיץ  עודהמלחמה  גם אחרי המלחמה לא היה פשוט לעלות לארץ:

מיליונים של פליטים, מיליונים של חיילים שהסתובבו חופשי, מיליונים של עקורים והתנועה לא 
כך חופשית. הרוסים השתלטו על הונגריה, כך שגם מהונגריה לא היה אפשר לצאת -הייתה כל

 חופשי. 
. משם העבירו אותנו בלילה האחרון בתנועת נוער יהודית, ושם למדתי קצת עבריתהייתי  "שגד"ב

, לסנטריון גרמני שהפכו אותו "אנסבך"לווינה, ומווינה המשכנו לגרמניה, לעיירה בשם  1945של 
במשך שנה וחצי. זו תקופה שזכורה לטוב, כיוון שזו ישבנו למחנה של נוער יהודי. במחנה הזה 

ם בקבוצות של בערך בני אותו גיל, הייתה התקופה היחידה שהייתה לי ילדות יפה. היינו מאורגני
כך לגרעין הראשון של -חלק מאלה שניהלו לנו את החיים הפכו אחר) ומעלינו נער יותר מבוגר

. עשינו הרבה פעילויות חברתיות, למדנו קצת עברית. למדנו דברים רבים בלי ספרים, (קיבוץ פרוד



י בית הספר. רוב הלכו לאיבוד בלזאת זה עשה לי משהו לעומת השנים הללו ש-בלי שום דבר, ובכל
קצת קודם אמי ואני עלינו לארץ   באוניה אקסודוס, אבל 1947-החברים שהיו לי שם עלו לארץ ב

 לנו.  בעזרת הסרטיפיקט שאבי שלח
 
 

 )סבתא של תמר( אליזבט )פרנקל( שרון
 רביים.לאחר שבעלה עלה ארצה, התפרנסה מתיקון ותפירת ג. 1926-, והתחתנה ב1905-נולדה ב

בכלא, הוצאה לצעדת המוות הידועה מבודפשט לווינה למחנה  )זאב( תומסלאחר שהופרדה מבנה 
 נורה. –ק"מ(. ההליכה הייתה בשלג, מי שנפל או נעמד , כמו גם מי שניסה לברוח  300-השמדה )כ

מעולם, היא הצליחה להימלט מהמחנה וחזרה ברגל לבדה  בדרך כלשהי, עליה לא הסכימה לספר
 ודפשט.לב

בתקופה זו המלחמה התקרבה לסיומה, ובגטו היו הרבה הפצצות ויריות. אליזבט סיפרה כיצד 
 כאשר כדור פגע בחברתה, והיא מתה בתוך ידיה. והיא אוחזת ביד אישה אחרת, הלכה 

 .בחדר הדודים בו התחבא לאחר שיטוטים ומאמצים רבים היא זכתה למצוא את בנה זאב
אזניים, ומכיוון שלא טיפלה בה שמיעתה נחלשה, ובישראל היא -תדלקסבלה מ לפני המלחמה

  ., מבלי שהספיקה ללמוד עבריתהתחרשה לחלוטין
 .עמוס –את בנה השני בארץ ילדה  1949בשנת 

אף התחרשותה הצליחה לשמור על קשר חם ואוהב עם נכדיה, והיא זכורה לכולנו כאישה -על
 חכמה ודעתנית.

 .עד היום( 7)ויש  מניניה 3-נכדיה ו 6זכתה להכיר את 
 .89, והיא בת  1994נפטרה בשנת 

 
 

 על".-האוויר, ובהמשך קברניט ב"אל-( היה לטייס בחילזאב )"שרון" בפי כל מכריו
על" החלה להפעיל טיסות ליעדים -כאשר עלה מסך הברזל מעל מדינות מזרח אירופה, ו"אל

והפתיע את מגדל הפיקוח בשפה  היה הקברניט בטיסה הראשונה שנחתה בבודפשט, –חדשים 
 ההונגרית.

"השמחה הייתה גדולה כי לגבי זו הייתה באמת סגירת מעגל. עזבתי את הונגריה בגיל לדבריו: 
ברניט על מטוסי סילון קתשע, תשע וחצי, כילד פליט, והנה עכשיו אני חוזר כטייס עברי גאה: 

 מתקדמים. זו הייתה תחושה באמת טובה".
)וכן רועי,  נכדים: תומר, רון, אורן, ניצן וקרן  5-לטל, תמר, מיכל ודניאל, וילדים:  4–זכה ל

 .שאותו לא זכה לראות(
 , כשהוא עוד במלוא אונו.70.5, בן 2006נפטר ממחלה בשנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עם ילדיו, נכדיו, אשתו, אחיו ומשפחתושרון           
     

 
 .טאחיה ואחיותיה של אליזבמ שבעה  :לא זכו

עם הכיבוש הנאצי נשלח לא עמדה לו, ו I-שתהילתו ממלחה"ע ה –גיולה באצ'י  – ניהםובי
 יה ומת בדרך.נלגרמ



 לאה. דודתימזיכרונותיה של 
 
 1942במאי  3
 

 מסיבה נערכה בבית שמול באמסטרדם.
 .5הוא בן -מזג האוויר האיר פנים, השמש זרחה, ולמנדל'ה )מנחם( יש יום הולדת

 אחיו הגדולים ערכנו לו מסיבה בגינה היפה שהייתה לנו אז. -אנחנו
שואה( והבאנו גם קוסם. היה שמח הזמנו את כל החברים היהודים שלנו )שמאוחר יותר נספו ב

 ונחמד.
 באמצע המסיבה בא אביו של אחד הילדים ולחש לאבינו משה סוד באוזנו.

 פתאום החלו להגיע הורים נוספים לקחת את ילדיהם הביתה, ודיברו ביניהם בלחש כדי שלא נבין.
 במחנות. ברחוב, נתפסו יהודים, ואנשים קיבלו צווי התייצבות לעבודה -אך הבנו כי בחוץ

 
 קיבלו צווים. 16-ולנה בת ה 18בני בן 

 
אבא משה הלך לשכנים הקתוליים לספר להם את החדשות הרעות, והשכן הציע לו לא לשלוח את 

 הילדים.
 אחד אחד, למקום בטוח, למחבוא. -הוא יביא אותנו

 למחרת צריכים היינו להיות בתחנת הרכבת, כל אחד לחוד, ולא להכיר איש.
 ללא מזוודה. -הטלאי הצהוב וללבוש שכבות של בגדיםלהוריד את 

 
 הנסיעה לאי שם מבלי לדעת לאן, ולכמה זמן.

 
 שנים. 3כך התחלנו את תקופת המחבוא שנמשכה 

שלי, ונשארו בבית אבא משה ואמא יטקה עם הילד הקטן בן  האחות אחרי כמה ימים הצטרפה גם
 מנחם. -5-ה

 גם אותם הביאו אחר כך.
 .הש כאשה )כי ניכר בו שהוא יהודי( ואמא יטקה נראתה כגויאבא משה התלב

 לא הרגישו שהוא ילד יהודי. -בילד הבלונדיני הקטן
 כולם בלי טלאי, בלי שם, בלי מזוודה ובלי להכיר אף אחד.

 
בערך, שלא היו להם ילדים ורצו  40לאבא ולאמא נמצא מחבוא אצל נוצרים דתיים מאוד, בגיל 

 דתם. בגלל -לעזור ליהודים
 אדון ברוקלאר, היה מנהל בית ספר דתי מאוד ואשתו הייתה ממשפחת אצולה. -האיש

 הם עשו זאת לשם מצווה וחובת הדת.
 אבא ואמא נכנסו לבית עם הילד הקטן, מנדל, ועמדו מול הזוג.

בעל הבית עמד נדהם ואמר" אנחנו יכולים לקבל רק אנשים מבוגרים ללא ילד, הילד יכול לסכן 
".אותנו ו  לכן או שהילד ילך, או שכולכם תלכו

"גברת טובה, תני לי  מנדל שמע, החזיק חזק בידיהם של אבא ואמא וניגש לאנשים ללא בכי ואמר: 
להיות עם ההורים. איני צריך לאכול כלום, רק מה שנשאר. ואני אהיה בשקט, אשב לשחק רק על 

 בבקשה". -המיטה. אל תשליכו אותי מכאן
 

האנשים שמעו זאת ולא יכלו להקשיח את ליבם, והתירו לו להישאר. הם החביאו אותו עד החופש 
 הגדול בעליית הגג.



ואוברול כפרי, כמו כולם, ואמרו ילדים שיחקו בחוץ קנו לו נעלי עץ ביולי, בחופש הגדול, כשכל ה
 שהוא ילד שבא מהעיר, ממשפחה, ונתנו לו לשחק עם הילדים האחרים ברחוב.

" ובערב, במחבוא, היה ילד יהודי קטן על יד אמא ואבא, מ "יאן נדל'ה, ברחוב היה גוי קטן בשם 
 בעליית הגג.

 אבא משה לימד אותו עברית ותפילות, בפנקס קטן שמצא, וגם לימד אותו חשבון.
הילד הזה ראה גם כל בוקר שאבא נכנס לארון והניח תפילין )שהגויים לא ידעו שיש תפילין בבית, 

 ד שמא ידרשו להשליכו(.מפח
 

 שנים ארוכות. 3כך עברו 
 

רק  -. הגיעו הקנדים ויצאו הגרמנים. חזרה לאמסטרדם. בתים שבורים. משפחות לא היו1945
 אנשים בודדים, אומללות ומחלות.

 כשהלך בפעם הראשונה לבית ספר יהודי, אך היה זה בית ספר מאוד משונה. 8מנדל'ה היה בן 
 .10ם אחדים מכל הגילאים, מפני שלא נשארו ילדים. כך למד עד גיל רק כתה אחת של ילדי

 
הגיע עם הוריו לארץ ישראל, למד וחי עם הרבה אהבת הארץ, אהבת עם ישראל, שנים  10בגיל 

 טובות עד שנפטר, ללא עת בט"ז באדר התשמ"ב.
 

 זוהי ההיסטוריה , בקצרה, של ילד קטן יהודי בזמן היטלר.
  
 

 

את  ,"שםויד "צא בן דודי "ההיסטוריון המשפחתי", בעזרת אנשי לפני כשנתיים מ
  ., המציליםנכדתם של הזוג ברוקלאר

, לטקס הענקת "אות המורחבת מהמשפחה אנשים 20-של כנסענו משלחת 
 חסידי אומות העולם", בשגרירות הולנד בהאג. 

. ז"ל אני נסעתי בהתרגשות רבה עם בני תומר, ששמו השני מנחם, על שם אבי
לעבודת השורשים, כתבה דודתי את הסיפור  אגב, בעקבות התחקיר של תומר

 שקראתם.
 

גם  איתם אנחנו בקשר אמיץ מאז.אנשים מקסימים הכרנו את הנכדה ומשפחתה. 
 הם נוצרים אדוקים ועושי חסד..

זכינו לביקור בכפר שבו המשפחה התחבאה, שהפך בינתיים לעיר. ראינו את 
 .מבפנים. ושמענו עוד סיפורים מרגשיםהבתים עצמם, חלקם אף 

 
 תם ולא נשלם
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 הגרוש

באחד הימים הועבר צו שעלינו לאסוף את כל מה שבידנו, יוצאים לדרך. שורה ארוכה של קרונות משא 

הופיעו, קרונות להובלת סוסים. הקרונות סומנו במספרים שונים ומשונים. הספקנו להוציא את אמא מבית 

 החולים כדי שתתלווה אלינו.

תחנת הרכבת היתה מלאה חיילי ס.ס. חמושים. צעקות, קללות, דחיפות, גידופים היו מנת חלקנו. היו 

כאלה שניסו לברוח אך מיד נורו ע"י הקלגסים. לא היתה ברירה אלא להיכנע לגורל ולהכנס לקרון. למזלינו 

אחותי המבוגרת  התרמילים היו כבר ריקים ולא תפסו מקום. השתדלנו להשאר יחד עם השכנים מהבית.

מכולנו, שרה,  עברה יחד עם ארבעת בנותיה לקרון אחר כדי להיות יחד עם בעלה שנלקח מבית החולים. 

לא ראינו אותה יותר. הקרון היה מלא עד אפס מקום. את המקומות ליד קירות הקרון נתנו לזקנים כדי 

וקים בהתארגנות שלא שמנו לב שיוכלו להשען. אנחנו, הצעירים התחלפנו מידי פעם. היינו כל כך עס

שהקרון נסגר ובאותו הרגע נלקח החופש מאיתנו. המחנק היה נורא. אך היינו עוד חיים ואדם חי חייב 

לעשות את צרכיו. הגרמנים דאגו גם לזה והכניסו דלי גדול ששמש למטרה זו. בתחילה השתמשו בו רק 

שלא יכלנו להתאפק יותר. תפקידים שונים  הילדים הקטנים אך כעבור יום השתמשו בו כל היתר מכיוון

נוצרו במעמד זה. האחד היה ממונה על ניקיון הכלי, אף שהגרמנים לא מיהרו לפתוח חריץ בכדי לרוקן 

אותו. הרצפה כולה היתה מלאה מי שופכין והריח הרעיל אותנו. האשנב בחלון הציל את חיינו. לפי תור 

ילו אוויר לנשימה הוקצב לנו. האנשים החלו לריב ולהתווכח על היינו מתרוממים כדי לשאוף אוויר צח. אפ

כל סנטימטר בקרון. הילדים בכו מרעב ומצמא. בן אחותי היה יושב על ברכיה של אמא, בוהה מסביבו ואינו 

מבין דבר מן המתרחש סביבו. הזקנים ישבו על הרצפה עייפים ושבורים. נסינו לנחם אותם, אך לשוא. הם 

להם הגורל. האוכל הלך ואזל. הבושה הלכה ונמוגה. התחלנו להסיר מעלינו את שכבות ידעו מה צופן 

הבגדים שלבשנו. הרכבת עצרה מספר פעמים. מבעד לסדקים ראיתי אנשים, נשים וילדים מסתובבים 

 חפשי, צוחקים ושמחים באין מפריע. במוחי ניקרה שאלה אחת: מדוע אין גם אנו בין המאושרים?

רכבת הדהד במוחי. פתאום ראיתי שלט שהכריז שהגענו לגבול הפולני. ברגע שאבא שמע שקשוק גלגלי ה

מפי את בשורת איוב זו, אמר בכל רווי דמעות: "זה הסוף, עלינו לומר את תפילת שמע ישראל". מימי לא 

 -ראיתי את אבא בוכה. מבטו עבר מאחותי אלי וממני אל הנכד הקטן שנח על ברכי סבתא, וכאילו אמר



בל לי עליכם, עודכם צעירים ויכלתם עוד לחיות. כבש את פניו בידיו ובכה כתינוק. אחותי ואני ניסינו ח

 לנחמו אל הוא בשלו: "הכל נגמר ילדים". הזקנים פרצו בבכי וצעקו בקול "שמע ישראל".

השלמנו עם המצב בלית ברירה. כשפתחו הצוררים סדק בקרון שמענו שמספר אנשים קפצו מהרכבת אך 

 כולם נורו במקום. ציפינו בכליון עיניים לקץ הגואל. 

מים, לאוויר צח הייתה גדולה מאד. סוף סוף נעצרה רכבת העינויים. השמחה הייתה רבה.  הכמיהה לקצת

קיוויתי שהדלת תפתח לרווחה ואשתחרר מהמועקה והמצב המביש.  לא היה אכפת לי מה ייפול בגורלי, 

שמחתי שהקץ מתקרב ובא. הדלת נפתחה ואוויר צח הכה בפנינו. רק אז נוכחנו לדעת שמספר אנשים 

 ו מהסיוט הזה לפני ימים ספורים.  הורידו את הגוויות מן הקרון.נגאל

לעיננו התגלה מחנה גדול ורחב ידיים. על שער המחנה הייתה כתובת מאירת עיניים: "העבודה משחררת". 

מרחוק ראינו אנשים הולכים לעבודה, ממש אידיליה... נאמר לנו שהגענו למחנה עבודה, הצעירים יעבדו 

 יפגשו עם הזקנים.  ובכל יום ראשון

פתאום הופיעה קבוצת אנשים לבושים בבגדי פסים, נכנסו לקרונות והחלו לזרז אותנו. צוו עלינו לרדת 

במהירות ולא לקחת עמנו דבר, מכיוון שאת החבילות יביאו אחרינו במשאיות למחנה. בין האנשים הבחנתי 

ם היו מסומנים לפי ארץ מוצאם(.שאלתי אותו באדם שנשא על דש מעילו תווית של יהודי הולנד. )כל היהודי

 ."בירקנאו-אושוויץ"מה שם המקום שהגענו אליו והוא ענה לי: 

עמדנו נדהמים. חיילים גרמנים צצו מכל צד, הכלבים נבחו נביחות עזות. הילדים בכו, המבוגרים צעקו. 

ד"ר  ,הכירו יותר מידי(עתה החל מחזה שלא אשכחנו לעולם: רופא בחלוק לבן ) שמאוחר יותר הספקנו ל

מנגלה הידוע לשמצה , עמד ליד מכונית הצלב האדום. קמה בהלה בהמון. החיילים בקור רוחם שיסו בנו 

את הכלבים והשיירה החלה לנוע לכיוון שער המחנה. שם הרופא בחלוק הלבן חרץ את גורלנו בתנועת 

נצטוו ללכת ברגל. אמא החזיקה בי חזק אצבע. הילדים הקטנים והמבוגרים הועלו על המכוניות והצעירים 

וניסתה להסביר לרופא שאני חלשה ועלי לנסוע אתה, אך פתאום נזרקתי הרחק ממנה ושמעתי את מנגלה 

יים דומעות כאילו הבינו אומר: היא עוד צעירה ויכולה לעבוד. אמא, אבא, ואחותי רחל נפרדו מאתנו בעינ

 נכנסת למחנה ומאז נעלמו לעולם. הספקנו לראות את שורת המכוניות .שזה הסוף
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 עליית הנוער

ברור היה לי שרק דרך אחת תציל אותי מהתמוטטות והיא עבודה מעניינת עם ילדים, ועלייה לארץ 

 ישראל, לארץ האבות ולחיות בה כאדם חופשי.

. לבודפשטעברתי את הגבול )ישבתי כמה ימים בבית סוהר בשל גניבת גבול(. הגעתי להונגריה, 

בבודפשט פעלה הסוכנות היהודית. שליחים שוטטו בכל רחבי הונגריה לחפש פליטים וילדים. מיד 

 . "הכשרה"נכנסתי ל

גם בתקופת הגרמנים. בעלי יצחק  שפעלה במחתרת בבודפשט היתה תנועה ציונית ענפה מאד 

הציל הרבה יהודים היהודית ובמחתרת  היה חברגרוס, שהתחתנתי אתו לפני שעלינו ארצה, 

 . הכרנושם  .היה למדריך של ההכשרה בה הייתי גם אני לאחר המלחמהמהגיטו בבודפשט. 

הקבוצות האלה מההכשרות לאט לאט היו עולות ארצה, אבל הדרך לארץ היתה ארוכה מאד. אני  

 ( שבהונגריה. Segedשבאו מהעיר סגד )עבדתי בבית ילדים 

מעניינת. בחורים ובחורות מוכי גורל כמוני, שעדיין לא הצליחו עבודת ההוראה הייתה מאד 

. הייתי מרוצה מעבודה זו אך העברית להשתחרר ממוראות השואה החלו ללמוד ברצון את השפה

רצוני היה ללמד ילדים משארית הפלטה. בקשה זו ניתנה לי. ילדים אלה היו יתומים שרק בדרך נס 

ת וחשדניות. חלקם נלקחו בכוח מידי משפחות נוצריות ניצלו מידי הקלגסים. עיניהם עצובו

שהחזיקו אותם במהלך המלחמה, ואחרים הוצאו ממנזרים או מתוך איי מפולות. עולם שלם של 

 נפשות צעירות הנראות בצורתם החיצונית כזקנים. חלק מהילדים לא ידעו דבר על משפחותיהם. 

זובים. לא קלה הייתה מלאכה זו. לא פעם עם סיום המלחמה החלה פעולת האיסוף של הילדים הע

קרה שהילד עצמו לא רצה לעזוב את הוריו המאמצים, או את המנזר. ילדים שהוצאו ממנזרים 

כרעו ברך מידי יום והתפללו למריה הקדושה. הצלב היה תלוי בסתר על צווארם או שמור מתחת 

 לכר. 

איכר בכפר נידח. הילד גדל כרועה אחד הילדים, בעל ראש גדול ובטן נפוחה הוצא בכוח מידי 

אווזים. כשאימו נשלחה למחנה ריכוז, הצליחה להוציא אותו מעבר לגדר התיל והשאירה אותו 



לחסדי שמיים. הדבר היה ביום שוק שבו איכרים רבים באו העירה עם סחורתם. אשת האיכר, 

דל הילד אך לא שהייתה עקרה, ראתה את הילד, לקחה אותו בסתר והביאה אותו לביתה. שם ג

פעם רעב ללחם. מידי יום ביומו יצא עם האווזים, מקל בידו ותרמיל עם לחם על שכמו. הוא עשה 

את מלאכתו בנאמנות אך לא פעם בכה לבו הקטן בראותו ילדים בני גילו משחקים שמחים ועליזים 

הודי בזמן שעליו מוטלת עבודה יומיומית. בתום המלחמה הלשינה אחת השכנות על הילד הי

שהוחזק בבית האיכר. לאחר קשיים רבים שוחרר הילד. ימיו הראשונים בבית הילדים היו קשים 

ביותר. לא היו לו כל הרגלי אוכל ושינה, הכל היה מוזר בעיניו. בקושי הרגלנו אותו לישון במיטה 

י ולאכול ליד השולחן. לא פעם, כאשר הייתי מתעוררת בלילה ועוברת בין מיטות הילדים היית

 מוצאת אותו שוכב על הרצפה.

גם אצל הילדים האחרים היו קשיי הסתגלות. שנים לא חיו ילדים אלה כבני אדם. רבים מהם גדלו  

בבונקרים, אחרים חיו במחבוא ושם הורגלו לא לדבר בקול רם, לא לצעוק ולא לבכות. חלק גדול 

תי יושבת עם הילדים מהילדים באו מבתי יתומים שם התאכזרו אליהם. שעות על שעות היי

 ומאזינה לדבריהם. כמובן שהיה צורך לרכוש קודם את אמונם בכדי שישפכו את ליבם. 

מאוחר יותר פגשתי בסוג אחר של ילדים, ילדים שגדלו בין פרטיזנים ביערות. הם קראו לעצמם 

היה  "ילדי היער" ומפיהם שמעתי סיפורים מסמרי שיער. ילדים אלה לא ידעו אהבת אם מהי. קשה

להם להאמין שאנו רוצים רק את טובתם. כחיות קטנות ונרדפות הסתכלו בנו במבוגרים, כאילו 

 שוקלים בלבם האם אין בתוכנו אויב המבקש את רעתם. 

הלילות היו לילות סיוטים. הבכי, הפחד מפני החושך, חלומות הזוועה שחלמו, כל אלה הכבידו 

מורים והמחנכים לא היו משוחררים מפחדים אלה. מאד על עבודתנו. על אחת כמה וכמה שרוב ה

גם לי קרה שהתעוררתי מחלומות בצעקות, כאשר זיעה קרה מכסה את גופי. היו לילות שלא 

העזתי לשכב לישון והייתי נרדמת בישיבה, בתקווה שכך לא אחלום, אך זה לא הועיל. ניסיתי בכל 

מי. קשה היה לי למלא את מקום האמא כוחותי להתגבר ביודעי את כובד האחריות המוטלת על שכ

לילדים כאשר גם אני כה הייתי זקוקה לה. אך כשראיתי את עיניהם המתחננות של ילדים אומללים 

 אלה ביקשתי כוח ועוז להחזיק מעמד. 

 העלייה לארץ ישראל.   –בכיליון עיניים חיכו ליום המיוחל 



ו בגדים חדשים, נעליים חדשות, באחד הימים התבשרנו שהרגע הגדול הגיע. הילדים קבל 

 בבוקר,   1946ישראל. בינואר תרמילים והשמחה הייתה רבה.יחד יצאנו לדרך לארץ 

 עם כל הילדים. יצאנו מבודפשט 

כשהגענו עם הילדים לתחנת הרכבת, במטרה לעזוב את הונגריה ולהמשיך לכיוון ווינה, בירת 

שוב מרמים אותם. רק לאחר שידולים והבטחות  אוסטריה, פחדו חלק מילדים לעלות לרכבת, שמא

הצלחנו להעלותם. כאן החלה צרה חדשה. הוסבר לנו שאנו עוזבים את הונגריה כ"פליטים 

אוסטרים" ולא כתושבי המקום, אלא שהילדים לא שלטו בשפה הגרמנית. היה עלינו להסביר להם 

בכל רגע  היינו עלולים להכשיל ר להם לדבר, לא לצעוק, לא לבכות, ולא לענות על שאלות. ושאס

 את בריחתנו ויחד איתנו עוד מאות פליטים אחרים שרצו לעזוב בדרך זו את הונגריה.

עד מהירה הפך הקרון לקרון שינה. השכבנו את הילדים על הספסלים ורובם נרדמו. אך היו גם 

תע ם רווי התרגשות ומתח נרדמתי.  לפוכאלה שהחשד כרסם בלבם ולא נרדמו. לאחר י

התעוררתי לקול שירה ובכי. לתדהמתי ראיתי את אחד הילדים שותה להנאתו מבקבוק וודקה 

שהיה בתרמילי. בקבוק זה היה מיועד לשחד את שומר הגבול במקרה שיעשה לנו צרות. למזלנו 

 הצלחתי להרגיע את הילד השתוי ועם עלות השחר עברנו בשלום את הגבול. 

בירו אותנו לגרמניה. לו ידעתי שיהיה עלי לחכות עוד שנתיים באוסטריה שהינו זמן מה ומשם הע

על אדמה ארורה זו לא הייתי מסכימה. לחיות בין גרמנים, לשמוע את שפתם, להעלות שוב 

 זיכרונות קשים, לפתוח את הפצע שלא הגליד ולא יגליד לעולם. 

קטנים ופגשנו ילדים ידן. המחנה היה בתוך היער. שוכנו בבתים י, שבבאושאוהגענו לכפר בשם 

נוספים שהגיעו ממקומות שונים. פתחנו במקום בית הספר עברי. הילדים חולקו לכיתות לפי רמת 

 ידיעותיהם. כמובן שחלק מהם לא הספיקו לבקר כלל בבית ספר בגלל המלחמה.

לאחר מספר חודשים יצא בעלי עם חלק מקבוצת הילדים באניה "אקסודוס" ואני נשארתי עם 

 Popendorfלמחנה פפנדורף ) הועברו ו הקטנים בהמבורג. כמובן שהם גורשו חזרההילדים 

דרר צרפת מנמל מרסיי. הגענו  כל הילדים עלינו יחד עם בסופו של דבר  .לא רחוק מהמבורג( 

גבה' . ידענו שבזה סיימנו את דרך הנדודים. כל הדרך ספרו "ילדי אקסודוס" נאוניה 'בלארץ ישראל 

 כשראינו את אורות חיפה פרצנו בשירת התקווה.חוויות. 



 

 

 

 



מוריס  גליק, 
ילדות 1939 - 1952

 (Eugene) שמי מוריס. נולדתי באנטוורפן, בלגיה, ב-9 באוקטובר 1939. הוריי הם יהודה
גליק ושרה שטאובר. שניהם מטרנסילבניה שברומניה. בשנת 1929, כשאבי היה בן  17, 
היגר לבלגיה, כמהגר עבודה. בתקופת המשבר הכלכלי הגדול של שנות השלושים החל 
את ואנדנסטוק,  הכיר  כך  לקצבים בבלגיה.  אותם  ומכר  כבשים מרומניה,  מעיי  לייבא 
סיטונאי תבלינים בבריסל. ב-1938 פגש אבא את אמי לעתיד. הם התחתנו באנטוורפן, שם 

נולדתי ב-1939. הוריי דיברו יידיש, וקראו לי מוישה׳לה. 

מפחד הגרמנים,  אתי  יחד  ניסו לברוח,  הוריי  הגרמנים לבלגיה.  פלשו  מאי 1940  בחודש 
אבל נעצרו בגבול ואולצו לחזור לאנטוורפן, הגזירות ורדיפות היהודים מאז רק הלכו וגברו.

ואנדנסטוק  משפחת  אל  הוריי  אותי  שלחו  בן שלוש,  כמעט  כשהייתי  באוגוסט 1942, 
בביתם  בן משפחה.  כאל  אליי  והתייחסו  סוף המלחמה,  עד  אותי  הסתירו  הם  בבריסל. 
דיברו צרפתית. מהר מאוד התחלתי גם אני לדבר צרפתית. את היידיש שכחתי לגמרי, וגם 

שכחתי שהיו לי פעם הורים משלי. 

רק פעם אחת פגשתי, אצל ואנדנסטוק, חייל גרמני. זה היה מאוד מפחיד. אבל האיש לא 
חשד שאני יהודי. הייתי אז בלונדיני עם עיניים כחולות, דומה לילד אארי, גרמני טיפוסי. 

הוריי נעצרו בביתם באנטוורפן בתחילת אוקטובר 1942, ונשלחו לאושוויץ. אמי מתה שם 
בדצמבר 1943. אבי עבר מספר מחנות ריכוז, ולאחר ׳צעדת המוות׳ הגיע למחנה בוכנוולד. 
צבאי  חולים  לבית  הוטס  חולה מאוד,  באפריל 1945.  האמריקאים  ידי  על  שוחרר  שם 

בבריסל. מיד כשהגיע התקשר לואנדנסטוק, וביקש לפגוש אותי. 

המפגש עם אבא היה טראומטי, עד כדי כך שאיני זוכר דבר ממה שקרה עד שאבא הבריא. 
אז עברתי לגור אתו, בדירה שכורה קטנה, לא רחוק מבית ואנדנסטוק. כשאבא חזר לעבוד 
סופי  את  מבלים  והיינו  אותי  אוסף  היה  שישי  בימי  אותי לפנימייה.  הכניס  באנטוורפן, 

השבוע יחד בבריסל. 

שם אישה-חיילת זרה.  לנו  חיכתה  כשחזרנו הביתה,  מרץ 1946,  בחודש  שישי אחד,  יום 
ואבא  היא  כך  אחר  אותי חזק-חזק.  וחיבקה  ״מוישה׳לה״  לי  קראה  כשראתה אותי, 
התחבקו, דיברו ובכו. למחרת הודיע לי אבא שהאישה הזאת היא אמא שלי, הלן, שרק 

עכשיו חזרה מן המלחמה. אני מאוד שמחתי, כי עכשיו היו לי גם אבא וגם אמא משלי. 

באפריל 1947 נולד אחי הנרי (צביקה), ועברנו לדירה יותר מרווחת, ברובע אוקל בבריסל. 
בקיץ 1949 נסעו הוריי, עם אחי הקטן לביקור בארץ. אותי שלחו לקייטנה לחוף הים. על 

אחת הגבעות ילדים הפילו אותי, הפשיטו אותי, והשאירו אותי שם לבד, עירום ומבויש.  

מורה  עם  שם  למדתי  עברית  בפתח תקוה.  לגור  ועברנו  לארץ  עלינו  מרץ 1950  בחודש 
פרטית, עולה חדשה מצרפת. יחד עם העברית אימצתי גם את המבטא הצרפתי שלה. 

אז  שהייתה  מראש העין,  רחוק  לא  צדק (מגדל אפק),  במגדל  מחצבה  הקים  אבא 
אבא  יצא  לפני בר-המצווה שלי,  חודשיים  באוגוסט 1952,  רובם מתימן.  מעברת-עולים, 
לבלגיה, בניסיון לגייס כספים להמשך פעילות המחצבה. משלא הצליח לגייס את הכסף 
להישאר  ביקש  להרוויח יפה,  והחל  ומכיוון  בתיווך יהלומים,  לעסוק  החל  הדרוש, 

באנטוורפן עוד זמן-מה. הזמן-מה הזה נמשך כמעט עשרים שנה. 



למרות שאבא לא היה נוכח, בר-המצווה שלי הייתה מאוד שמחה. אחרי שכל האורחים 
עזבו וגם אחי הוזמן לישון אצל הדודים בעיר, נשארנו רק אמא ואני בבית. אז אמא סיפרה 
לי שהיא לא באמת אמא שלי, אלא אחותה של אמי, שרה, שמתה במלחמה. הייתי בהלם. 
באותו לילה היו לי חלומות וסיוטים אבל למחרת קמתי, חיבקתי את אמא ואמרתי לה 

שהיא אמי האחת והיחידה. 

אני  גם  שנת הלימודים,  בתום  לאבא באנטוורפן, ובקיץ,  הצטרפו  וצביקה  אמא  כך  אחר 
הצטרפתי אליהם. 

 *  *  * 

בחודש מאי 1994, באולם האירועים הגדול של בית העירייה העתיק של בריסל, הוכרה 
היחידה  של ואנדנסטוק,  הבת  אומות העולם. אממה,  כחסידי  ואנדנסטוק  משפחת 
שהייתה עדיין בחיים, קיבלה את תעודת ההוקרה מידי שגריר ישראל ונציג יד ושם. אני 
שלנו בארץ.  אורחת  אממה  הייתה  שנה  באותה  בבתי הבכורה, נטלי.  עם  לטקס  הגעתי 

נפגשנו עוד מספר פעמים, בבלגיה ובארץ, עד למותה של אמא ב-2006.  

בנה היחיד של אממה נפטר ב-2009. לאחרונה חידשתי את הקשר עם נכדיה של אממה, 
וארבעת  אשתו  וסנדרין (Xavier, Sandrine). קסבייר,  קסבייר  של ואנדנסטוק.  ניניהם 

ילדיהם היו אורחינו בארץ באוקטובר 2017, ומאז אנחנו שומרים על קשר. 

והסיפור לא נגמר. 
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