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פתח דבר

חשיבות זכירת השואה

כללית ,זכירת המאורעות ,כל המאורעות שעברו ועוברים על עם
.1
ישראל ,היא מן הדברים המציינים את ייחודו של עמנו" .זכור ימות
עולם" ציווה לנו משה רבנו (דברים ל"ב ז')  .ואם ציווי זה חל על כל מה
שאירע לנו בדרכנו ההיסטורית הארוכה ,קל וחומר שזה חל על מאורע
כביר בהתרחשותו ובתוצאותיו הטרגיות כמו השואה.
עם ישראל קושר תמיד את ההווה שלו עם עברו .כל השנה היהודית
.2
היא רצף של זיכרונות העבר .ראה ערך חגים.
אנו מצווים" :זכור ואל תשכח!" .חובה עלינו לציין את יום
.3
הזיכרון לשואה ,שבהיקפה הכמותי ובאכזריותה המפליגה עלתה על כל
פורענות שבאה על עם ישראל לפניה ,כשם שאנו מציינים ימי זיכרון,
שהטרגיות שלהם ,היתה פחותה בהרבה מתוצאת השואה.
כנגד הניסיונות הרבים ,המרושעים והנפשעים של שונאי-ישראל
.4
בעולם כיום ,להכחיש את האמת ההיסטורית של התרחשות השואה
במימדיה האיומים ,מצוה וחובה עלינו שלא לחדול לזכור ולהזכיר את
השואה.
חובה עלינו לשמר את עדויות ניצולי-השואה ,באשר הן עדויות
.5
ממקור ראשון .הם ההוכחה הניצחת לקיומן בעבר של קהילות ישראל
הרבות ,ברחבי אירופה ,שהיו וברובן הגדול אינן עוד.
מתוך נחישות והבטחה לדורות ,כי מאורע כזה לא יישנה ,עלינו
.6
להזכיר לעצמנו ,ולציין בפני אומות העולם את זוועת השואה ,את רצח-
העם שבצעו בשיטתיות ,חיות אדם .מדינת ישראל לא תרשה יותר שכך
יקרה לבניה.
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מפת אוקראינה

מחוז הולדתי ליד לבוב

חודרוב
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פרק א
ילדותי
נולדתי ב 1926 -בעיירה חודורוב שבפולין ,בחבל גליציה ,על יד העיר לבוב.
משפחתי מנתה תשע נפשות .אבא יצחק ,שהיה סוחר עצים ,אמא בלומה
שהייתה עקרת בית ושבעה ילדים :אחותי הבכורה אסתר שהייתה כבר נשואה

והתגוררה עמנו עם בעלה ,אחותי חנה (אנדה) ,אחי יוסף (יושי) ,אחיותי שרה
ְבצ'נְבקֹו (על שם
ורחל ואני ,ברוך ,שהייתי תאום לאחי קופל .גרנו ברחוב טָטרָטס ֵׁש ב ֵׁש
המשורר האוקראיני הדגול) בבית מספר  .26הבית שלנו היה קטן ,בנוי מבולי
עץ מדופנים בתערובת של קש וחומר .היו בו בסך הכל שני חדרים .חדר אחד
שימש חדר שינה להורים והחדר השני שימש כמטבח וחדר אוכל ,ובו ישנו כל
הילדים .היינו משפחה אדוקה אורתודוקסית .שמרנו באדיקות על כשרות
 14עברו עלי
והפרדה מוחלטת בין בשר וחלב .כל שנות ילדותי עד גיל
בחודורוב .משפחתי הייתה בין המשפחות היהודיות היחידות שהתגוררו ברחוב
שאוכלס ברובו על ידי אוקראינים .אבא קנה את הבית ברחוב הזה היות שכלל
מגרש גדול מאוד ,שבו מיקם את בית-המסחר שלו לעצים.

ברחוב שלנו גרו משפחות של פולנים ,אוקראינים ומספר יהודים חרדים .מצד
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אחד של ביתנו היה שכן יהודי ,ושכן אוקראיני מצד שני .יחסי השכנות בינינו
ידעו עליות ומורדות .השכן היהודי היה איש אמיד ,נוקשה ,קמצן ובעל עין
צרה ,והשכן האוקראיני היה איכר קשה יום ,בעל גוף גדל מימדים ,אנטישמי
בכל רמ"ח איבריו ,לאומני ,שונא יהודים ,אך אתנו שמר על יחסי שכנות
קורקטיים .זכורני שפעם רב עם אבי כי ערימת עצים חרגה אל גבול נחלתו.
הוא נטל מעדר והיכה בו את אבי בראשו .גם מהשכן היהודי לא רווינו נחת ולא
פעם נתגלע ריב בין אבי לבינו.
החיים היהודיים בעיירה התנהלו על פי מסורת ישראל .הייתה היררכיה ברורה:
בראש הקהילה עמד הרב ,ולצדו סייעו הדיינים ,השוחטים והמורים בישיבות.
בעיירה היו מפוזרים בתי כנסת רבים של חסידויות שונות ,ומכולם בלט
ה"שיל" ,הוא בית הכנסת הגדול שנחשב לאחד המפוארים בגליציה .הוא נבנה
מעץ ,תקרתו וקירותיו עוטרו בציורים מפוארים שנעשו בידי צייר יהודי ,שחזר
לאחר שירות כחייל במלחמת העולם הראשונה ועבר דרך העיירה .במיוחד בלט
בתקרה ציור הזודיאק – הוא גלגל המזלות וכן היו בו ציורי חיות שהוזכרו
בתנ"ך.

דגם
בית
הכנסת
הגדול
בחודורוב
ה'שיל'

בית הכנסת המצוייר בחודורוב:
בית הכנסת בעיירה חודורוב שבגליציה (בחלקה המזרחי הנמצא כיום
באוקראינה) נבנה מעץ ב ,1651 -ובשנת  1772עיטר אותו ישראל בן מרדכי
ליסניצקי בציורים .מבחינה אדריכלית המבנה דומה לטיפוסים המיוחדים של
בתי כנסת מעץ ,שנבנו במזרח אירופה במאה ה .17 -קירותיו ותקרתו של בית
בצ ְבעֹונִ יּות עשירה ותוססת ,בהתאם
הכנסת עוטרו בנושאים רבים ומגווניםִ ,
לסגנון שאיפיֵין את האמנות העממית המקומית.
בית הכנסת נשרף על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה .הוא שוחזר בחלקו
בבית התפוצות בתל-אביב ,בעזרת צילומים שבוצעו בראשית המאה ה.20-
מתוך אנציקלופדיה – מקרא גשר – אמנות יהודית
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השיל היה מתוחזק בידי עשירי העיירה .התפללו בו ידועי העיירה ובו התקיימו
טקסים ממלכתיים ,כמו ביקור ראש הממשלה הפולני או רבנים גדולים מערים
אחרות.
גם אני ביקרתי בו לא פעם עם אבי ,ואלה היו אירועים מיוחדים בשבילי .אני
זוכר את הפעם הראשונה שהלכתי ל"שיל" .הייתה זו נקודת ציון דרך עבורי,
שהשפיעה על עתידי בעולם האומנות .נדהמתי למראה הציורים .יופיים השאיר
בי חותם משמעותי .אז החלה משיכתי לציור .הייתי מצייר על מחברותי ומעטר
את דפיהן בכל מיני איורים .בכל מקום ציירתי .כל דף נייר שנזדמן לידי זכה
שיתכסה בציור כלשהו.
כשנתגלעו מחלוקות בין החסידויות השונות היה זה הרב הראשי של חודורוב
שהיטה את הכף .הרב הראשי היה מייעץ ליהודי העיירה בכל נושא .דעתו היתה
נחשבת בכל ענין ולא היה חולק עליה .הוא ייעץ בענייני מסחר ,פתר בעיות
משפחתיות וכמובן עסק בכל נושאי הדת.
נוסף על כך היה בחודורוב בית מדרש שבחלקו שימש לתפילה ובחלקו האחר
שימש ללימוד תורה על ידי מלמדים (תלמוד תורה) ,ובו למדתי אף אני עם אחי
התאום קופל.
סדר יומנו לא השאיר מקום לבטלה .בבוקר למדנו בבית הספר הפולני עד שעות
הצהרים .לאחר מכן רצנו הבייתה לארוחת צהרים .בשעות אחר הצהרים למדנו
בבית המדרש לימודי קודש .בבית הספר לימדו אותנו בשפות הפולנית
והאוקראינית ,ובו למדו תלמידים מכיתה א' ועד סוף תיכון.

מבחינת לימודים ,לנו ,הילדים היהודים ,היו יותר אפשרויות ויותר זמן ללמוד.
הבדל זה נבע מסוג העבודה בה עסקו היהודים לעומת זה של הגוים .הגויים
הכפריים עבדו בשדות או במקצועות חופשיים קשים ,וילדיהם לקחו חלק ניכר
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בעזרה להורים במקום להשקיע את זמנם בלימודים .היהודים בדרך כלל עסקו
במסחר ובמקצועות פשוטים יותר ,המאפשרים יותר זמן פנוי ללימודים .הדגש
על החינוך היה רב בקרב היהודים .היה זה הבדל ניכר שעורר את שנאת
הגויים .תמיד ראו שהתלמידים הטובים יותר היו היהודים.
אנו ,התלמידים היהודים ,סבלנו מאנטישימיות הן נפשית והן פיזית.
האוקראינים והפולנים נשאו את האנטישמיות בקרבם מדורי דורות .המעודדת
העיקרית הייתה הכמורה בכנסיות האוקראיניות והפולניות כאחד ,היא זו
שהציתה את האש והיא זו שליבתה את הקנאה ,השנאה וההתנכלות.
זו האווירה בה גדלנו .לא יכולנו לעבור את הדרך אל בית הספר וממנו בשקט.
תמיד היו היתקלויות עם התלמידים הגויים .הביטוי "ז'יד פרשייבים",
שפירושו "יהודי מצורע" ,היה שגור בפיהם .החינוך בבתיהם הביא לשנאת
יהודים ,ועל כן הציקו לנו כל אימת שהזדמן להם .אוי לו לילד יהודי שהיה
מהלך לבדו .מיד היו נטפלים אליו ,חוטפים את כובעו ,מרוקנים את תכולת
תיקו ולוקחים כל מה שליבם חפץ :אם זה כריך ,או כלי כתיבה ,או כל דבר
אחר שמצא חן בעיניהם .על כן היינו הולכים תמיד בקבוצות ,כך הרגשנו
בטוחים יותר .השתדלנו גם לשמור על מרחק מאותם פושעים צעירים.
ההבדל בין היהודים לגויים היה ברור כשמש .הוא ניכר בלבוש ,בהתנהגות,
ובמראה .גם העיסוק של היהודים במסחר צרם להם .כל אימת שנזקקו
לשירותיו של יהודי היו נרגנים והקנאה נמהלה בשנאה.

עיקר המסחר בעיירה נוהל בידי יהודים ,שהיוו גם את כוח הקנייה החזק.
במרכז העיר הייתה כיכר מרכזית ,ופעם בשבוע נערך בה שוק .כל האיכרים
הגויים מהסביבה הגיעו עם עגלותיהם העמוסות בתוצרת חקלאית ,ומכרו את
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מרכולתם :ירקות ,פירות ,תרנגולות ,חזירים ,ואף סוסים ופרות .כל תושבי
העיירה לקחו חלק במסחר .האיכרים קנו מסוחרי העיר מוצרים שלא יכלו
לייצר כמו סוכר ,מלח ופריטי לבוש.
מדי שבוע הלכו הורי עם אחד מאיתנו לשוק .אני זוכר שהתנהגות היהודים
נראתה לי חצופה ,וכך נראתה גם בעיני הגויים .היהודים למשל הקפידו לבדוק
את התרנגולת החיה לפני קנייתה .היו ממששים את בטנה ,את רגליה וכנפיה,
הופכים אותה מצד לצד ועל גבה ,ובעזרת אצבעם בדקו אם יש בקרבה ביצה.
גוי לעומת זאת בוחן את התרנגולת בעיניו בלבד ומחליט אם לקנות אם לאו .די
לו אם התרנגולת ניצבת על רגליה כדי שתתאים לצרכיו .הבדל זה עורר את
חמתם של האיכרים ,אך הזעם הגדול היה מתעורר בעיקר למראה היהודים
האוחזים את התרנגולות שקנו ברגליהן כשראשן מוטה כלפי מטה .הגוי לעומת
היהודי מוליך תרנגולת כשהוא אוחזה תחת בית שחיו .האיכרים שגידלו את
התרנגולות במשקם היו רגישים לרווחת העופות ,ולכן התעצבנו למראה
היהודים שכאילו מזלזלים בהן.
סיבה נוספת לרוגזם של המוכרים הגויים היתה מנהגם של היהודים למשש
ולברור את הסחורה בידיהם ולהתמקח ארוכות עד שקנו.
היו גם מקרי רמאות ומסחר לא הוגן .לדוגמה ,כשגוי היה נכנס לחנותו של
יהודי לקנות מגפיים ,הכניס היהודי מגף קטן לתוך מגף גדול .הגוי ,שחשב
שהמגף הקטן מונח שם בטעות ,סבר שזו מציאה ובמחיר שנקבע יקבל שני
זוגות מגפיים ,אך מיד כשבא לשלם "תפס" אותו המוכר "כאילו ברמייה",
ושלף את המגף הקטן .כך נאלץ הגוי לשלם על מגף אחד סכום גדול יותר ממה
שהיה משלם בדרך כלל .גם לסוחרי הבדים היהודים היה חלק לא קטן ברמיה.
בעת המדידה של הבד היה המוכר מושך את הבד כך שבעצם הגוי שילם על
פחות ממה שקיבל .היו לסוחרים הממולחים כל מיני טריקים על מנת להונות
את הגויים .מובן שגם הסוחרים הגויים לא טמנו ידם בצלחת וחיפשו דרכים
לרמות את היהודים בכל הזדמנות ,כך שהרמאות במסחר הייתה הדדית.
השידוכים נעשו בידי שדכנים בין תושבי העיירה היהודיים .ובין יהודים שדרו
בערים וכפרים בסביבה הקרובה או הרחוקה יותר .חלק מן הצעירים המשכילים
מצאו את בני זוגם בכוחות עצמם.
ליד העיירה זרם נהר ועל גדתו הייתה תחנת קמח .הנהר היה מקום בילוי ורחצה
לכל תושבי העיירה ,וכמובן גם הוא היווה מוקד להתלקחות אנטישמית .על כן
הייתה הפרדה ברורה :היהודים במקום אחד והגויים במקום אחר .הגויים היו
מתנכלים ליהודים בזמן שרחצו בנהר .הילדים הגויים היו צוללים מתחת למים
וצובתים את היהודים באשכיהם במטרה למנוע מהם את המשך הילודה .מובן
שכל התקריות הללו לוו בצחוק ובלעג בהמי.
הנהר שימש גם כמקור לדייג ולמי שתייה .היה בעיירה אדם שתפקידו היה
לשמש "נושא מים" (וואסרטרייגר) .הוא היה מגיע לנהר עם סוסו ועגלתו,
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ממלא חבית מים ,מסתובב בין הבתים ומוכר את המים לכל דורש .לנו לא היה
צורך בכך ,משום שלשכן האוקראיני שלנו הייתה באר והוא הרשה לנו לשאוב
ממנה מים ללא תשלום.
היינו משפחה חסידית .אבי יצחק שנולד ברוזדוב היה חסיד בעלז ,אמי בלומה
שנולדה בגריידינג חבשה פיאה .אנו כאמור היינו שבעה אחים ואחיות :אסתר
הגדולה ,ואחריה לפי הסדר :חנה ,יוסף ,רחל ,שרה ,והתאומים :קופל ואני,
ברוך.
אף שהיינו תאומים לא ניכר הדבר בכך .קופל היה גבוה ממני ורזה .מראהו
כשל יהודי טיפוסי .פניו חיוורות ,אפו נשרי ,בגדיו היו תמיד נקיים ומסודרים.
הוא היה תלמיד שקדן וחרוץ ,אהב לקרוא ומיעט להסתובב ברחובות .אני
לעומתו הייתי שד משחת' .א-וילדע חיה' ביידיש' ,שייגץ' קטן ,נמוך קומה,
מרושל ,שובב ,סקרן ופרא אדם .לא פחדתי להסתובב ברחוב ואף לשכניי
הגויים הייתי נכנס כדי לשחק עימם.

בית כנסת בחודורוב

ביתנו התנהל באווירה חסידית .ספרי קודש רבים שאבי ירש מאביו מילאו
אותו .בכלי קודש מכסף שימשו אותנו בשבתות ובחגים .יום יום התפללנו בבית
המדרש ,ובשבתות אבא שימש בו שליח-ציבור .עם ביקורו של רב גדול בעיירה
שלנו הלכנו להתפלל ב"שיל" כדי לחלוק כבוד לאותה אישיות רמת מעלה.
אבא סחר בעצים .הוא מכר עצים לבניין ,לגדרות ולהסקה .דודי יהושע ,אח של
אבא ,גר אף הוא בחודורוב ,ואף הוא היה סוחר בעצים .מאז שאני זוכר את
עצמי לא היה ביניהם כל קשר פרט לקשר של תיעוב .אף פעם לא הבנתי על מה
הסתכסכו .כל שידעתי היה ,שהדוד יהושע היה סוחר עצים מצליח והתעשר
ממסחרו ,בעוד שאבא התקשה בעסקיו ולא פעם פשט את הרגל .אבא היה איש
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ישר והגון ,והגינותו לא תרמה להצלחתו .הוא היה מוכר בהקפה ,ובעלי החוב
הגויים לא תמיד "זכרו" לפרוע את חובם בזמן ,אם בכלל .אבא היה רחב לב
ועשה הנחות לעניים ,דחה פירעון חובות ולא נשה בחייבים .הנה כי כן הייתה
הפרנסה בצמצום ובדוחק .העסק הלך והידרדר .אחיו יהושע סירב לסייע לו,
ועל כן שרתה השנאה ביניהם.
המצב בבית היה קשה ,אך אבא התאושש ופתח עסק חדש ,הפעם לבניית
צינורות בטון גדולים שנועדו לדפן בארות מים .אלא שגם בעסק הזה הוא
נכשל ,ושוב פשט רגל והסתבך בחובות .בצו בית המשפט הוחרם כל הציוד של
המפעל ואבא נותר ללא כל ,אבל עם חובות.
בצר לו פנה אבא לאחד העשירים בעיירה ששמו באר ,וזה הסכים לייסד
שותפות עם אבא .הם השקיעו כסף ובנו מחסנים גדולים לאחסנת עצים ולוחות
עץ מנוסרים במידות שונות .בחזית העסק נבנה משרד ,והמסחר התנהל סוף
סוף בצורה טובה .היות שאבא היה מומחה לעצים ,הוא נסע להרי הקרפטים
לבחור עצים בעצמו .את העצים היה שולח בקרונות רכבת.
באחת הנסיעות האלה לקרפטים חלה אבא בדלקת ריאות ונפטר שם .הייתי אז
בן עשר .כך נשארנו יתומים ללא מפרנס ,וחיש הפכנו לעניים ,שכן ,העסק
התמוטט וחדל לפעול .אמא החליטה לגדל ירקות במגרש הצמוד לביתנו .השכן
הגוי שלנו חרש את האדמה והדריך אותה בתורת החקלאות .היא החלה לגדל
ירקות ,בייחוד תפוחי-אדמה ועגבניות .את אלה מכרה ,ומהכסף התקיימנו
בדוחק .גם אנו הילדים תרמנו את חלקנו בעבודת המשק ,ושוב  -בהדרכתו של
השכן.
אחותי חנה (אנדה) שהייתה תלמידה מצטיינת ולמדה באוניברסיטה לימודי
מתמטיקה ואת השפה הגרמנית ,מצאה דרך לפרנס את עצמה ואף לעזור
לפרנסת הבית בשיעורי עזר שנתנה .היא לימדה גרמנית בעיירה ,והרשויות
סידרו לה דירה בעיר עם חימום מרכזי .לנו לא היה חימום בבית ,ועל כן קופל
ואני התגוררנו עימה חליפות ,והיא דאגה למחסורנו .למזלנו הרב היה לאמא
קרוב משפחה אמיד שגר בארץ ישראל ,הוא ניהל סניף של בנק פלשתינה .היא
פנתה אליו במכתב וגוללה בפניו את מצוקתנו הכלכלית .הוא תמך במשפחה
בכך ששלח לנו סכום כסף שהספיק לאמא לפתוח מכולת קטנה במבנה המשרד
שהיה במגרש שלנו ,ועוד נותר מעט כסף לקניית עז ,שאת חלבה שתינו .בכך
תרם קרוב זה תרומה גדולה לרווחתנו הדלה.
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פרק ב
טרום המלחמה
בשנות השלושים התעוררה בעיירתנו תנועת הציונות בדמות בית ספר ללימוד
עברית .כמו כן קמו תנועות ציוניות כגון :השומר הצעיר ,בית"ר וגורדוניה.
אחותי חנה שהייתה ב'שומר הצעיר' משכה איתה את אחי יוסף וכן את אחי
התאום קופל ואותי לקן של התנועה .בקן של ה'שומר הצעיר' ספגנו ציונות
ולמדנו שירים ישראליים בעברית .הלב שלי נהה אחר ארץ ישראל ,אז
פלסטינה .שמענו את הסיפורים המופלאים על חידוש ההתיישבות בארץ
הקודש ,על הגאולה הקרבה ,על עַם השב לארצו לאחר אלפיים שנות גלות,
החופש וההרפתקנות .כל אלה הרשימו אותי מאוד ,ולכן אהבתי את הפעילות
בתנועת הנוער .באותו זמן נערך מרד של צעירים יהודים ,חדורי ציונות ,שרצו
לעלות לארץ ישראל .הם היו נחושים לשנות את אורח חייהם .גם תנועת
'השומר הצעיר' וגם התנועות האחרות הכשירו אותנו לעבודה פיזית ,שכן
היהודים עד כה לא התנסו בכך .הכשרה זו אפשרה ליהודים לעלות ארצה
ולהצטרף לקיבוצים על מנת לבנות את הארץ .המשטרה הפולנית לא ראתה
בעין יפה את התופעה הזו ,וכך גם ההורים היהודים .מבחינתם התנועה הציונית
נגדה את רוח האמונה היהודית ,לפיה יש לצפות לבוא המשיח ואז תהיה גאולה
שלמה ועימה קיבוץ גלויות לארץ ישראל .הרבנים התנגדו לעלייה ארצה
והטיפו לחכות למשיח .אני הייתי עדיין ילד צעיר ,ולכן לא הספקתי לעבור
הכשרה ,אבל העובדה שהייתי ב'שומר הצעיר' סייעה בידי ונתנה לי את האומץ
לעשות את הדברים שהייתי עתיד לעשות .משהגיעו הגרמנים והחלה התקופה
הקשה מכל ,חדלו הרבנים מלהתנגד לעלייה ארצה ,אך לרוב זה היה כבר
מאוחר מדי .אגב ,רוב מורדי הגטאות היו אנשים שהיו בתנועות הנוער ,שהגיעו
מרקע פטריוטי ולא משיחי.
באותה תקופה הייתה במקומותינו התעוררות של חזון קומוניסטי בין הגויים
וגם בין היהודים .המשטר הפולני דיכא אותם והכניס את הפעילים לבתי
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הסוהר .הקומוניסטים התנגדו לדת ,ולכן ברור שהכנסייה נלחמה בראש
הנלחמים כדי לעקור אותם מן השורש.
באותה תקופה של סוף שנות השלושים פרחה האנטישמיות ורבו ההתנכלויות
ליהודים .הייתה הסתה מצד השלטונות ומצד לאומנים אוקראינים .גזרות שונות
הושתו על היהודים.
בשנת  1938הייתה הפרדה בין יהודים לגויים גם באוניברסיטאות ,היהודים
ישבו בצד שמאל של הכיתה והגויים בצד ימין .השנאה וההסתה היו בכל מקום.
הגיעה אלינו שמועה שאנטישמים פולנים אינדקים זרקו סטודנטים יהודים
מחלון רכבת בשעת נסיעתה .ההשפעה ההיטלריסטית הייתה מורגשת בכל
פולין .הגויים האנטישמים השחיזו סכיניהם וחיכו להזדמנות לחסל יהודים ,על
פי הבטחת היטלר להשמיד את כל היהודים .הגויים העניים ציפו להשתלט על
בתים של יהודים ועל רכושם ,וזו הייתה בשבילם הזדמנות יוצאת מן הכלל
להיפרע מהיהודים המצליחים ולשפר במקביל את מצבם הכלכלי .על חנויות
היהודים נכתב "אל תקנה אצל יהודים" ,ושאר דברי נאצה.
לפי החוק הפולני ,בהגיע בחור לגיל מסוים עליו להתגייס לצבא .גם היהודים
התגייסו ,אך כמובן לא בחשק רב .היו ניסיונות רבים מצדם להתחמק מזה .דרך
אחת הייתה לחתוך אחת מאצבעות היד כדי שלא להתגייס .השיטה הזו קוממה
אותי ,אך נראה שהייתי צעיר מדי ,ולא הבנתי עד כמה קשה לחייל יהודי לחיות
בין חיילים גויים .יחד עם זאת היו בצבא הפולני קצינים יהודים ובעלי תפקידים
בכירים .באווירה זו חגגנו קופל ואני את בר המצווה שלנו בבית הכנסת ,בלי
אבא.
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פרק ג
מלחמת העולם השנייה
תחת שלטון הגרמנים
המלחמה פרצה בשנת  1939ואני בן  .13אחי יוסף שהה בעיר גורודנקו
בהכשרה של 'השומר הצעיר' ,במטרה לעלות לארץ .הוא מיד שב הביתה.
בעקבות הפצצת חודורוב בידי הגרמנים ,כל משפחתי ברחה לעיירה הקטנה
רוזדוב .שם מצאנו מקלט לשבוע .בחזרתנו לחודורוב נתקלנו בשיירה של
גרמנים .הם עצרו אותנו ,וקצין אחד לבוש מדים גרמניים מגוהצים ירד
מהאופנוע שלו וניגש אלינו .הוא שאל לאן מועדות פנינו ואני צחקתי מהאופן
שבו דיבר .הוא קרב אלי ,אחז בצווארי ,שלף את אקדחו וצעק לעברי" :הימל
הונט" ,שפירושו כלב משמיים .רעדתי מפחד ,וכך גם בני משפחתי ,אך הם
חששו להתערב ונאלמו דום .הייתה דממת מוות לכמה שניות ,ואז הרפה ממני
הקצין ופנה אל האופנוע שלו .היה לי מזל גדול שלא הרגני .המשכנו בדרכנו
לחודורוב.

קצין גרמני מאיים עלי באקדחו( .כל האיורים והפסלים הם מיצירתו של ברוך וינד)

האוקראינים הנציונליסטיים בחודורוב שהיו משוכנעים שהגרמנים יכבשו את
כל פולין ,כולל אוקראינה המערבית ,הפגינו את הזדהותם אתם בפרעות ,וארגנו
תהלוכות עם סמלי קדושים ,דגלים בצבעי כחול-צהוב (דגל האוקראינים) ,סמל
הטריזוב (שלוש השיניים) בעוד הם מזוינים בקלשונים ובחרמשים ,מוכנים
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לערוך פוגרום ביהודים .בראש התהלוכה הלכו הכמרים ,שהלהיבו את
הבנדיטים של סטפן בנדרה ,חמליניצקי ופטלורה ,גדולי המנהיגים האנטישמיים
האוקראינים שהנהיגו את הפרעות בשנים קודמות .המפגינים צעקו "מוות
ליהודים" ו"מוות לפולנים" ,שרו שירים לאומניים כמו "אנחנו זוכרים שלוש
מאות שנה את מה שעבר על העם האוקראיני בכלא הפולני ,מוות לפולנים".
התהלוכה עברה ברחוב שלנו ,כי רוב התושבים ברחוב היו אוקראינים
לאומנים .היה זה מחזה בלהות ,ולילד יהודי בן  13האירוע הזה היה מפחיד
ביותר .גם אימי לא נשארה אדישה .פחדנו ממה שמחכה לנו ,נזכרנו בפוגרומים
שהנהיגו פטלורה ובנדרה וחששנו שזוועות אלה יחזרו על עצמן .בזמן
התהלוכה האִיום היה מפורש .הכפריים האוקראינים התאספו מכל הסביבה .הם
באו יחפים בלבוש כפרי מרושל .גרונם ניחר מצעקות .אחוזי אמוק כאילו חיכו
להטיח בנו את כל מטען העוני הכבד שסחבו על גבם במשך שנים .הם היו
מלאים שמחה ותקוה כי ציפו לקבל מהגרמנים עצמאות .אנו הסתגרנו בבתים,
נעלנו את הדלתות ,הגפנו את החלונות ורק הצצנו בפחד וברעדה מבעד לחרכי
התריסים.
בסופו של דבר השמחה האוקראינית הייתה מוקדמת מדי והתחלפה באכזבה.
במקום הגרמנים נכנסו הרוסים לאוקראינה וכבשוה (סתו  .)1931הכמרים וכל
המנהיגים האוקראינים הנציונליסטיים ירדו למחתרת.
את היהודים כניסת הצבא האדום מילאה שמחה גדולה .הרגשנו כאילו המשיח
הגיע .הקומוניסטים שוחררו מבתי הסוהר וביניהם גם קומוניסטים יהודים
שישבו שנים רבות .הקומוניסטים ,יחד עם פקידים וקצינים סובייטים ,תפסו את
השלטון והנהיגו משטר קומוניסטי .הם צדו את הנציונליסטים האוקראינים,
העשירים והקולאקים בעלי האדמות ,ושלחו אותם למחנות כפייה בסיביר.
בשטחי הכיבוש הסובייטי של אוקראינה המערבית החילו את המשטר והתרבות
הסובייטים .הוקמו בתי ספר פולנים ,אוקראינים ויהודיים בהם למדו בשפה
הרוסית .בבית הספר היהודי למדו בשפות היידיש והרוסית .למדנו את סיפורי
שלום עליכם ואהבנו את מנדל ואת טוביה החולב .הלימודים בכל בתי הספר
ובאוניבסיטאות היו חינם ,גם ליהודים ,היות שבעיני הסובייטים היהודים היו
שווי זכויות על פי חוק ,והיו יהודים שהגיעו שם לעמדות די בכירות .נוסף על
כך התקיימה תרבות פנאי נרחבת .היו פעילויות ספורטיביות שונות ,ובלטה
במיוחד תנועת ה"קומסומול"  -תנועת נוער קומוניסטית לילדים פיונרים,
צופים .הייתה זו תקופה נוחה יחסית ליהודים ,שוב לא סבלו משכניהם הגויים.
היינו מצטטים מפרקי אבות של חז"ל" :הווי מתפלל לשלומה של מלכות
שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו" אבות ג' ב'.
באמצע שנת  1941גן העדן של היהודים נגמר .ב 22-ביוני ,ואני בן  ,15בהיותי
ברחוב ,נודע לי שהגרמנים תקפו את ברית המועצות .מהרמקולים שברחוב
נשמע קולו של מולוטוב ,שר החוץ של ברית המועצות ,שסיפר לעם על בגידת
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הגרמנים שהפרו את ההסכם החתום עימם לבלתי תקוף זה את זה .מסביב
פאניקה ,מתיחות והתרוצצויות .פעילי המפלגה הקומוניסטית וחברי הקומסומול
נקראו לנקודות התייצבות במשרדים ממשלתיים .ניירות ,מסמכים ותיקים
נארזו בצורה חפוזה .בני המשפחות של קציני הצבא האדום שהתגוררו בעיר,
כמו גם פקידי הרשות ,ביקשו לנוס מזרחה לכיוון רוסיה .אנו הילדים יצאנו מן
הבתים ,התגודדנו על המדרכה שליד הכביש הראשי וניסינו לנחש על פי כיוון
תנועת כלי הרכב הצבאיים את המצב בחזית .לפי דעתנו ביום הראשון ואפילו
ביום השני היה איזון בתנועת כלי הרכב לחזית ואליה ,אך יותר ויותר ראינו את
תנועת הנסיגה של הצבא האדום .בכביש חלפו חיילים מובסים ,פצועים ,עייפים
ומאובקים.
על ידינו עמדו אוקראינים ששמחו לאידם של הרוסים ואמרו זה לזה" :ברוך
השם ,נפטרנו מהרוסים החולרות האלה" .היהודים מהעיירה שלנו העמיסו את
מיטלטליהם על עגלות וברחו מזרחה ,לכיוון רוסיה ,אך רובם איחרו את הרכבת
והושגו על ידי הגרמנים .האוקראינים נקמו ביהודים הנודדים ושדדו אותם .את
זעמם הרב כלפי הרוסים כילו ביהודים .היו שמועות על פוגרומים פה ושם,
התעללויות ,שוד וגזל וכמובן גם רציחות .האוקראינים לא ראו בעין יפה את
צידוד היהודים בשלטון הרוסי ולכן היתה זו שעה כשרה להיפרע מהם .אף אחד
לא ציפה שהגרמנים יבואו כל כך מהר ,הם התקדמו בבליץ .הגרמנים נכנסו
לחודורוב והרגו המון חיילים של הצבא האדום שהיו מוטלים על הארץ מתים
לצד סוסיהם.
כשהגרמנים נכנסו לעיירה בהמוניהם .הם שרפו את ה'שיל' שהיה המוקד
המאחד לכל היהודים בעיירה .מובן שלפני ההצתה האוקראינים בזזו את המקום
והוציאו ממנו כל דבר שניתן לשמש כחומר בעירה לשם הסקה .היהודים ניסו
לנחם זה את זה ,ואבות סיפרו לילדיהם על יונים לבנות שהתעופפו מעל ה'שיל'

בעת בעירתו במטרה לכבותו.
כדי להשפיל את היהודים עוד יותר הגרמנים הכריחו את הרבנים באיומי נשק
לרקוד ברחוב עם ספרי תורה ,ואלה מתוך פחד שמא יהרגום נאלצו לעשות
כרצונם.
מיד לאחר כניסתם לעיר ,הגרמנים הכריחו את היהודים לענוד סרט שעליו מגן
דוד .יהודים בעלי מקצועות שנמצאו חיוניים לצבא הגרמני ענדו סרט שעליו
מגן דוד בצירוף האות  Aשהעניק להם אפשרות לנוע מבלי שיציקו להם יותר
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מדי.
התפרסמה פקודה להקים "יודנראט" .האנשים האינטליגנטים הם אלה
ש"התנדבו" להיות יודנראט .מדובר באנשים שלא עבדו עבודה פיזית מימיהם
כגון עורכי דין ורופאים .למשטרה היהודית צירפו גם את הקצבים ויהודים
גברתנים ,בעלי גוף חסון ,ואלה היו המוציאים לפועל של צווי היודנראט .הם
היו אנשים חזקים ואכזריים.

שני ציורים שלי שנתרמו למוסד 'יד ושם' בירושלים
המתארים יהודים מרקדים עם ספרי תורה באילוצם של הנאצים

היודנראט סיפקו לגרמנים את כל דרישותיהם וכמובן שעם הזמן נוספו בכל
פעם דרישות חדשות .אחת הדרישות היתה לספק בחורות יפות שיבואו אל
הגרמנים כדי לנקות אצלם ,אך מובן שזו הייתה המטרה המשנית .בפועל
בחורות אלו נאנסו .כולם ידעו על כך ושתקו .היודנראט בעצמם בחרו את
הבחורות היפות ביותר .העיקר היה למלא את סיפוקם של הגרמנים ולהרוויח
מעט הקלה .דרישה נוספת היתה לסכומי כסף גדולים ,לדברי ערך ולמעילי
פרווה שהיו ליהודים .הגרמנים אסרו על היהודים ללבוש פרוות ,וציוו עליהם
לתת להם את כל הפרוות שברשותם כדי להעביר אותן כתרומה למאמץ
המלחמתי של החיילים שבחזית.
לפי פקודת הגרמנים ארגנו היודנראט קבוצות של יהודים לעבודות כפייה.
היהודים עבדו בכל עבודה קשה ,בתנאי לחץ ותחת משמעת קפדנית ביותר .מי
שניסה להתחמק או לנוח או שפיגר בעבודה הוענש בחומרה או שנורה במקום.
שררה אווירה של פחד .היהודים הועסקו בעבודות חפירה ,בסלילת כבישים,
בהנחת פסי רכבת ,בפריקת סחורות מקרונות רכבת ועוד .בשלב מאוחר יותר
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גם אני מצאתי את עצמי ברשימת עובדי הכפייה ונאלצתי לעבור את הטראומה
הזאת .נפל בחלקי לעבוד בפריקת סלק קפוא מקרונות רכבת .עבודת סבלות
קשה ומייגעת .עלינו שמרו גרמנים ואוקראינים .האוקראינים היו האכזריים
ביותר והצליפו בשוטים באלה שנראה להם שלא עמדו בקצב .מי שפיגר ולא
עמד במכסת הפריקה נאלץ לשאת בעונש של פריקה נוספת .עבדנו כמו חמורים
והשומרים מסתובבים לידינו .בכל פעם שהשומר התקרב לעברי היה שערי
סומר מפחד .פחדתי להפנות אליו את גבי שמא יצליף בי בהפתעה ועל כן הייתי
מחיש את פעילותי כדי לספק את רצונו.

אני פורק קרון של סלק תחת עינו הפקוחה של משגיח

בכפר התנוססו סיסמאות נגד היהודים ובעד הנקמה בהם .הם דיברו על נקמה
בכל דרך אפשרית ויצאו במיוחד כנגד מסחר עם יהודים .התעמולה הייתה מאוד
חריפה .עלילות הדם על יהודים שמכינים מצות מדם ילדים גויים נשמעו בכל
מקום .כשהמצב החמיר הקים היודנראט מוסדות שימלאו את הצרכים
הבסיסיים של היהודים .הם אתרו בית ישן של יהודים והפכו אותו לבית חולים.
בימים הראשונים לחזרתנו לחודורוב חליתי במחלת הטיפוס ,מגפה שפשטה אז
בחודורוב .ילדים רבים מצאו בה את מותם .חום גופי היה גבוה והייתה סכנה
משמעותית לחיי .במחלה זו חלו בעיקר היהודים בשל תנאי הצפיפות ותנאי
הקשים.ההיגיינה ,המחסור במזון תרם גם הוא את חלקו .הגויים כמעט שלא
חלו בטיפוס משום שתנאי חייהם היו שונים .המוצא היחידי היה בית החולים
שאורגן בידי היודנראט .כל הצוות הרפואי היה מורכב מיהודים .בית החולים
היה מסוגר ,ובכניסה נתלה שלט שמזהיר את האנשים מלהתקרב .המקום
הסריח מנפט כי שטפו בעזרתו את הרצפה כדי מנת להשמיד את החיידקים .אמי
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המסכנה כיתתה רגליה והגיעה אלי לביקורים אחת לשבוע .לצערה הרב הגיעה
בידיים ריקות ,כי לא היה לה מה להביא לי .בבואה אלי היא גם סיכנה את
עצמה ,שהרי יכלה להידבק בעצמה .שהיתי שם בערך חודש ימים ,ולמזלי
הבראתי .אם הגרמנים היו מגלים את המקום הזה בוודאי היו נכנסים עם מכונת
יריה והורגים את כל החולים .היטלר הנהיג גישה אכזרית לטיהור אוכלוסין
מחולים .הייתה זו תקופה קשה שבה לא היה מה לאכול .היודנראט ניהל מטבח
לכל הנזקקים ,ונערכה בו חלוקת מזון פעם ביום .היינו ניגשים לשם עם
קופסאות פח קטנות של שימורים כדי לקבל את מנת האוכל היומית .בכל יום
הוגש מרק מתפוחי אדמה שברובו היה מים וחתיכה קטנה של תפוח אדמה.
באחד הימים יצאה אמי לחפש מזון ,ואנו הילדים נשארנו בבית .לפתע שמענו
יריות ברחוב .פחדנו שיכנסו לביתנו וימצאו אותנו .חנה תפסה פיקוד והורתה
לנו לעלות ולהתחבא בעליית הגג שכל גודלה היה בערך עשרה מטרים על
חמישה .לא היה לנו זמן לקחת אתנו חפצים כל שהם .בעזרת סולם עלינו כל
הילדים אל עליית הגג ,ומשכנו מעלה את הסולם כדי לא להשאיר רמזים למקום
הימצאותנו .הייתה זו האקציה הראשונה שהייתה פרועה וקשה ביותר .הגרמנים
והיודנראט פקדו על כל היהודים להתכנס בכיכר השוק .מי שהתנגד או ניסה
להימלט נורה במקום .רחובות העיר מלאו בגופות .אמי ,שהייתה ברחוב בדרכה
חזרה הביתה ,נתקלה בגרמנים ,והם הרגוה בו במקום.

אמי זיכרונה לברכה

האוקראינים שהסתובבו ברחובות נהנו מהמחזה והלשינו לגרמנים על מקומות
מסתור של היהודים.
נשארנו בעליית הגג עד שהשתרר שקט ברחוב .חשבנו שהסכנה נעלמה לעת
עתה .כשירדנו מעליית הגג הייתה כבר השעה מאוחרת ,והבנו שאימא לא
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תחזור .היינו כולנו ילדים גדולים יחסית ,אני וקופל אחי התאום היינו בני .15
למחרת החלה חנה לארגן את העניינים .היא נטלה אחראיות עלינו הילדים כי
לא ידענו להסתדר בכוחות עצמנו .לא יכולנו לקנות אוכל כי לא היה לנו כסף
והאלטרנטיבה הייתה להחליף חפצים תמורת אוכל .רוקנו את כל הבית ,את
השולחן ,את הכיסאות ,כל מה שאפשר היה למכור מכרנו או שהחלפנו במזון.
מעניין לציין שרק את דברי הכסף לא מכרנו כי היה להם ערך סנטימנטלי
בעינינו.
במקביל למצב הכלכלי הקשה נערכו מידי פעם אקציות שבהן היו אוספים
יהודים על פי פקודת הגרמנים על מנת להעבירם למחנות עבודה .בתחילה לא
ידענו בדיוק לאן הולכים אך תוקף הפקודות והאופן שבו בוצעו ,בנחישות
ובאכזריות העלה בנו את המחשבה שמשהו לא טוב קורה.
שכן שלנו שנלקח באותה אקציה ראשונה ושהיה בחור צעיר וחסון ברח מקרון
הרכבת בזמן נסיעתה .הוא תלש את הסורגים ממקומם והשתחל החוצה דרך
החלון הקטן .הוא נמלט בחזרה לחודורוב וסיפר לנו כל מה שעבר עליו .הקרון
היה דחוס עד אפס מקום ,לא היה אוויר לנשימה ואנשים נחנקו למוות .לא היה
מזון או מים .הוא פגש בקרון את דודי ,אחיו של אבי ואשתו שהיו מעשירי
העיר וסיפר שהם מתו מחנק כשהם מחובקים .בדיעבד נודע שיעדה של הרכבת
היה מחנה המוות בלז'ץ שבו הרגו את היהודים מיד עם הגיעם.
כיבוש אוקראינה ורוסיה הלבנה כלל הרג אכזרי של יהודים בבורות ירי
ובמשאיות גז.
הגרמנים חיפשו אמצעים שונים כדי להרוג יהודים ואפילו דרכים חסכוניות
בכסף .אחד ה"פטנטים" היה להכניס יהודים אל משאית סגורה ולחבר צינור
מהאגזוז אל תוך המשאית .במהלך הנסיעה גזי הפליטה של המשאית חנקו את
היהודים למוות .שיטה זו הייתה התחלתית אך נראה שלא כל כך משתלמת היות
שהפסיקו להשתמש בה .היא נמשכה יותר מדי זמן ...במקביל ,ב 1 -בנובמבר
 ,1942הוקם מחנה בלז'ץ הידוע לשמצה ובו הומתו עשרות אלפי יהודים בתאי
הגזים( .על מחנה בלז'ץ ראה עמוד ).104
לאחר מספר חודשים הגרמנים פקדו על כל היהודים להתרכז בכיכר השוק.
מטרתם הייתה לשכן אותנו במקום אחד ,בגטו .היהודים שוכנו בצפיפות רבה
בכל דירה .חנויות ישנות הפכו גם הן למקומות מגורים .גם אנחנו התגוררנו
בחנות לשעבר .עם כל הצפיפות ובשל הדאגה לעתיד הכנו לעצמנו מקום
מסתור במטרה שלא להיתפס באחת האקציות .עקרנו את קרשי הרצפה וחפרנו
מתחתיהם בור .כיום ,כשאני חושב על כך ,אני מסיק כי זו הייתה שטות ,שהרי
הגרמנים הסתובבו עם כלבים שיכלו להריח אותנו בקלות ולגלות את מקום
המצאנו.
אחי יוסף היה עובד חיוני היות שעבד במנסרה .היה לו טלאי צהוב ובו האות.A
מדי יום היה משכים קום והולך לעבוד במנסרה .הייתה זו עבודה קבועה ולכן
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חש את עצמו בטוח .כמנהל המנסרה התמנה יוזף יונקה מוינה ,איש הגסטפו,
קשוח ואכזר ,אשר מוראו הילך בכל העיר .מיד עם הגיעו דרש יוזף יונקה
למנות לו איש קשר שיקשר בינו לבין היודנראט .לתפקיד נבחר אחד מחברי
היודנראט ,אדם בשם הורושובסקי .עליו הוטל לספק את כל דרישותיו של
יונקה שהלכו וגדלו עם הזמן וכללו בין היתר :כסף ,פרוות ,תכשיטי זהב
ויהלומים לאשתו.
יוזף יונקה ואישתו קרולינה התהלכו בחצר המנסרה והשתעשעו בשיסוי כלבם
ביהודים .הכלב אולף להתנפל על קורבנו מיד כששמע מפי בעליו את המילה
"יודה".

גרמני
נאצי
וכלבו

אחי יוסף שהשכים לקום בשלוש וחצי בבוקר מדי יום היה חוזר עייף וסחוט אך
הדבר לא מנע ממנו לנהל חוגים ציוניים בלילות .אחי החל את פעילותו זו עוד
בימי שלטון הרוסים ,וחשב שעליו להמשיך ולהתמיד בה כאילו דבר לא
השתנה .בחוגים אלו שוחחו ודנו בנושאים שונים כמו ספרות ,ותולדות עם
ישראל ,למדו עברית וגם התכוננו להתקוממות על ידי צבירת נשק במקום בו
גרנו.
אחותי אנדה (חנה) עבדה בהוראת השפה הגרמנית אצל שכן אוקראיני ,וכמו כן
לימדה את ילדיו של בוס גרמני בחווה סמוכה .אני עבדתי בעבודת כפייה בחווה
שהיתה מרוחקת כמה קילומטרים מהעיירה שלנו .את הדרך עשיתי ברגל.
הגרמנים שילמו שכר זעום ולא היה בו כדי להתקיים .שכר יומי לא הספיק
לקנות אפילו רבע כיכר לחם .קופל ואני נרתמנו למשימה של השגת מזון .לשם
כך מכרנו כל דבר ערך שהיה לנו בבית ,מרהיטים ועד כלי מטבח .עסקנו גם
בסחר חליפין תמורת תפוחי-אדמה וגרעיני חיטה .את הגרעינים טחנו בבית
בהחבא היות שמלאכה זו הייתה אסורה .כל מאמצינו ומרצנו היה לשם
הישרדות.
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פרק ד'
חודורוב לקראת השלב האחרון
עד לשלהי קיץ  1942קרו אומנם מקרים בודדים של הרג או של תליית יהודים
בעיירה שלנו ,אך תושבי המקום האמינו עדיין ,חרף השמועות על אקציות
בקנה מידה גדול במקומות השונים ,שהודות למפעלים חיוניים בהם הם
מועסקים לא יאונה להם רע .מקומות עבודה כמו בית חרושת לזיקוק סוכר,
משחטה גדולה ,מנסרה ומפעלים אחרים נחשבו כמבטיחים .אך בפועל התברר
כי היהודים חיו בהדחקה ובאשליה .מדי פעם היו אנשי הוורמאכט בלוויית
כנופיות בריונים אוקראינים מסתובבים ברחובות ומתעללים ביהודים .פעם
תפסו יהודים ואילצו אותם לרקוד תוך שהם חובטים בהם .פעם תפסו יהודים
וגילחו מחצית שיער ראשם ומחצית זקנם .פעם אילצו יהודי לנשק את נעליהם
ועוד כאלה וכאלה התנכלויות ,שכל מטרתן להשפיל את היהודים עד עפר.
והיהודים שתקו ושמחו על שיצאו מכל תקרית כזו בחיים.

יהודים תלויים בהוראת הגרמנים באוקראינה

פשטה שמועה לפיה שמעו את צ'רצ'יל ,ראש ממשלת בריטניה ,מכריז "שמעתה
 10גרמנים" .לאחר כל אקציה היו
על כל יהודי שייהרג הבריטים יהרגו
שמועות כאילו הייתה זו האקציה האחרונה ,והיו בטוחים שהגרמנים עדיין
זקוקים ליהודים במפעלים החיוניים .בחודורוב הלכו הדברים והתגלגלו הלאה
והלאה .גזירות הקונטריבוציה שהוטלו על יהודי העיר הפכו אותם לחסרי כל.
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רוב הכסף והתכשיטים נמסרו כדי לעמוד במכסת התרומה למאמץ המלחמתי
של הגרמנים שאם לא כן יהרגונו .האיסורים היו מרובים :ליהודים אסור היה
ללבוש בגדי פרווה היות שהם נחוצים לחיילי הוורמאכט בחזית המזרחית
הקרה .אסור היה להחזיק מקלטי רדיו! אסור היה ליהודים ללמוד! אסור
להסתובב בלילה! אסור! אסור! אסור! אינני יודע לציין מתי שמעתי לראשונה
את השם בלז'ץ .אבל הטרנספורטים של יהודי סטניסלבוב וקולומיה עברו כאן.
בתחנת הרכבת חנו קרונות רכבת וקולות בכי ותחנונים נשמעו מתוכם.
יום אחד ,לפני האקציה ,אסף יוזף יונקה ,יימח שמו ,המנהל הגרמני של
המנסרה בה עבד אחי יוסף ,את הפועלים היהודים ואמר להם" :מחר תהיה
אקציה ,אני ערב אישית שלא יאונה לכם כל רע אך מי שלא יופיע מחר לעבודה
אירה בו במו ידי" .באותו יום פנה אלי מכר ואמר "ברוך ,מחר תהיה אקציה,
אני מציע לך שלא תלך לעבודה" .התחבאתי עם אחי בזכות תושייתה של אחותי
שעבדה כמורה בחווה אצל גרמנים .לפנות בוקר ,ב 5 -בספטמבר  ,1941ראיתי
משאיות עמוסות באנשי אס.אס .חובשי קסדות פלדה ,נשקם בידם ,על כובעיהם
ציור גולגולת .מוות .הם באו מכיוון העיר השכנה היישר לשכונות היהודים.
התייעצנו מה לעשות .ליוסף אחי ,שהיה במנסרה ,יש סרט עם האות  Aהמקנה
לו זכות שלא יאונה לו שום דבר והוא אכן לא חשש .אבל מה יהיה אתנו?

אקציה – ריכוז יהודים לשם משלוח למחנה השמדה

לפתע שמענו יריות מכיוון מרכז העיר שבו נמצאת שכונה יהודית .החלה
האקציה .פחד אלוהים .מתח באוויר .מי ילך ומי יישאר? מי למיתה ומי לחיים?
איך אפשר להיחלץ מן המלכודת הזו? מרחוק שומעים את הצעקות ,את
המהומה ,את היריות ,את נביחות הכלבים.
אחי יוסף היה במנסרה .רציתי לצאת לעבודה בחווה אך פחדתי .פגשתי את אחד
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החברים האוקראינים שהיו לי פעם וזה סיפר לי "ממש כרגע הרגו את אחיך
יוסף ,ירו בו שני כדורים והוא מונח מאחורי מסילת הרכבת .הוא ניסה לברוח
אבל הכדורים השיגו אותו" .האוקראיני הזה עבד יחד אתי בחווה ,הוא ידע מה
קורה היות שהיה להם רדיו .חשבתי על יוסף ועל מר גורלו .אם הוא ,שהיה לו
 Aעל השרוול נורה למוות ,מה יהיה איתי? מה יהיה עם אחי קופל?
באקציה הראשונה הרגו את אמא שלי ,כעת באקציה הזו הרגו את אחי יוסף.
החלטנו לחפור בור ברצפת החנות בה שהינו כדי שנוכל להסתתר בו בעת צרה.
עבדנו כמו מטורפים .כלים לא היו לנו .חפרנו בידיים ובעזרת כפיות וכלי מטבח
שעוד נותרו לנו .היינו מפוחדים ודאגנו ביותר .חשבנו על הרע מכל .ידענו שלא
נוכל להמשיך ולהחזיק מעמד כולנו יחד ,ואולי כדאי שכל אחד ידאג לעצמו.
אולי כך יהיה סיכוי גדול יותר להינצל .כולנו כבר גדולים יחסית ונצטרך
להתמודד עם כל הקשיים והסכנות.

הנאצי עם כלב וקאפו מאתרים את מחבואינו מתחת לרצפה

כעבור ימים אחדים סיפרה לנו חנה שהצליחה להשיג מסמכים המעידים על כך
שהיא ארית ושמה אנדה ושנייבסקי בעזרת הורי התלמידה שלה .זו לא הייתה
בעיה עבורה כי הייתה לה חזות ארית ,והיא דיברה גרמנית שוטפת .היא אמרה
שהחליטה לברוח לכיוון קרקוב שהייתה מרוחקת כמה עשרות קילומטרים
מזרחה מחודורוב .היא קיוותה ששם לא יהיה מי שיזהה אותה .נפרדנו ממנה
והיא עזבה אותנו .מאז לא ראינוה יותר.
ַאחִי קופל ואחיותיי הנותרות ,אסתר שרה ורחל ,הסתתרו בבור ואני יצאתי
לחפש מזון .לפתע התחילו יריות ברחובות .זה אומר שהחלה האקציה .כלומר,
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צריך לאסוף מספר מסוים של יהודים למשלוח על פי הוראת הגרמנים .בשעה
כזו מתרחשת מהומת אלוהים בגטו .כולם מנסים לברוח ולהסתתר .צעקות
וצריחות מכל עבר .ילדים מופרדים מהוריהם ,נשים מבעליהן ,משפחות שלמות
נגררות בכוח .מי שעושה בעיות נורה ברחוב .חברי היודנראט מתרוצצים אנה
ואנה ,צורחים ,צועקים ומזרזים את המתקבצים אל כיכר העיר .ברחתי לכיוון
הנהר ,שם על גדת הנהר היה צינור ביוב גדול שבתוכו חשבתי להתחבא .שוטר
יהודי שנשא גרזן גילה אותי ושאל אותי היכן אחותי חנה .סירבתי לומר לו היכן
היא ורק עניתי שהיא תתנקם בו .הוא גרר אותי לבניין גדול שבו ריכזה
המשטרה היהודית מאות יהודים על מנת לשלוח אותם לבלז'ץ ,מחנה השמדה
שבו הרגו את היהודים מיד בהגיעם.

נתפסתי והובלתי בידי קאפו יהודי לאקציה

השוטר הכניס אותי למרפסת הבניין וממנה שמעתי את כל זעקות הזוועה של
אנשים נשים וילדים שישבו והמתינו שעות על גבי שעות .רק בערב השתרר
שקט לאחר שכל ההמון פונה ולא נשמע קול חי .אינני יודע איך לא שמו לב
אלי ,והחלטתי לברוח מן המרפסת דרך מרזב מים .החלקתי עליו בזהירות
ובחסות החשכה רצתי הביתה .כשנכנסתי לביתי ראיתי שאחי ואחיותיי עודם
בחיים .שמחתי מאוד ובכינו יחדו .הם חשבו שכבר נפלתי בידי הגרמנים ומי
יודע מה עלה בגורלי .סיפרתי להם את שקרה אותי ואמרתי להם שאני מצטער
שאני נאלץ להיפרד מהם .אני חייב לברוח .אינני מוכן למות .אינני רוצה להגיע
27

לבלז'ץ .אינני רוצה להיתפס שוב על ידי היודנראט .אינני מוכן שהאוקראינים
או הגרמנים יהרגו אותי .החלטתי להתחפש לגוי רועה צאן ,אך לא היו בידי
שום מסמכים .הלכתי אל משפחת לובק ,שעם בנם איז'חו הייתי מיודד .הם היו
השכנים הגויים שלנו שפעם גרנו בשכנות להם ,וביקשתי מהם בגדים
האופייניים לרועה צאן .הם ציידו אותי בכובע אוקראיני מפרווה ,כתונת
העשויה כותנה רקומה רקמה אוקראינית על הצווארון ,מכנסיים וצלב.
שכנתי הגויה הכינה בעבורי שק ובתוכו כיכר לחם שחור וכמה ביצים קשות.
כל היחס הזה כלפי נבע משכנות וחברות ביני לבין בנה איז'חו .מובן שמשפחה
זו הייתה אנטישמית ,שונאת ישראל ,והסיבה היחידה העולה על דעתי ליחס
שזכיתי בו מידיהם היא אנוכיות גרידא .הם קיוו שאשרוד ואגמול להם על
מעשיהם.
בתקופת ילדותי התחברתי עם איז'חו .הייתי מבקר בביתם והתוודעתי
למנהגיהם ,לחגיהם ולשירים שלהם .אני ואיז'חו היינו הולכים יחד למרעה עם
הפרות .יחד זרענו וקצרנו את השדה ויחד עזרנו לטפל במשק הפרות והסוסים.
הרגשתי טוב בעבודה החקלאית וממש נשמתי כמו חקלאי .כל זאת יצא לטובה
כיוון שמיומנותי בעבודות חקלאיות ,מסתבר ,תעזור לי בעתיד.
אני זוכר שבזמן שהיינו בשדה עם הפרות ,עוד לפני בוא הגרמנים ,איז'חו ואני
התחברנו אל קבוצה של רועי צאן אחרים .בתור ילדים שיחקנו בכל מיני
משחקים ,וביניהם היה משחק שבו בדקנו למי יש איבר המין הגדול ביותר.
"איווז'ו עכשיו תורך" (הגויים הכירו אותי בתור איוון ,ואיווז'ו היה שם חיבה).
מובן שזה היה עניין גורלי בשבילי ,היות שברגע שיראו שאני נימול ,יגיע סופי
שלי .סירבתי לחשוף את איבר מיני ,אף הופעלו עלי לחץ ושכנועים עד כדי
אילוץ .עם זאת לא איבדתי את עשתונותיי והתחלתי להתקוטט איתם ,עד שאחד
מהרועים אמר" :עם איווז'ו לא מתעסקים ,הוא חזק ",ומאז הניחו לי.
כל זה היה אז ,עוד לפני בוא הגרמנים ,כעת המציאות היא אחרת .נפרדתי מאחי
קופל ומאחיותי אסתר שרה ורחל .בכינו הרבה והתחבקנו .התפללנו לקדוש
ברוך הוא שישמור עלינו ושנזכה להיפגש עד כמה שיותר מהר .יצאתי מהבית
והבטתי אחורה .אחי ואחיותי ליווני במבט מיוסר ודמעות בעיניהם .זו הייתה
הפעם האחרונה שראיתי אותם.

28

פרק ה
נדודים
התחלתי את חיי מחדש ,בזהות חדשה של גוי .ידעתי שעלי לנוע לכיוון מזרח
ולברוח עד כמה שניתן מהגרמנים .לא רציתי לצאת מתחנת הרכבת שבעירי כדי
שלא להיתקל בשוטרים אוקראינים.הם עלולים לזהות אותי .התחלתי ללכת
ברגל לכיוון מזרח .מפעם לפעם תפסתי טרמפ עם כפריים אוקראינים שנסעו
לכיוון שרציתי .בזהותי החדשה בתור רועה צאן אוקראיני סיגלתי לעצמי את
אורח החיים הזה והתנהגתי כמו שחקן הלובש על עצמו דמות חדשה.

דיוקן עצמי
ברוך וינד הנודד

טרנופול
כשהגעתי לעיירה קטנה סמוכה עליתי על הרכבת הנוסעת לעיר
(טרנופיל)  Ternopilשבאוקראינה .מסיפורים של הורי ידעתי שיש לי שם
משפחה ,משפחת וינד .אף שפחדתי שאם אכנס לשם אולי לא אוכל לצאת,
החלטתי להסתכן ונכנסתי לגטו של היהודים .שאלתי את היהודים בגטו לגבי
משפחת וינד והם כיוונו אותי אליהם .כשהגעתי לביתם הזדהיתי "שמי ברוך
וינד מחודורוב ,שם אבי הוא יצחק" ,והם ענו "דר פתר יצחק" שפירושו "דוד
יצחק" .בתחילה נראיתי להם מוזר ,כי הייתי לבוש כגוי ,אך הם קיבלוני יפה
ושמחו לקראתי" .ידענו שאנחנו משפחה" .הם חקרו אותי בסקרנות .סיפרתי
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להם את כל מה שעבר עלינו .עוד אמרתי להם שאני מחופש לגוי המחפש
עבודה על מנת לשרוד .התעניינתי היכן ישנם איכרים גויים עשירים כי בכוונתי
לעבוד במקצוע היחיד שאותו אני יודע ,בחקלאות .הם כיוונו אותי לעיר סקאלט
שבסביבתה ישנם איכרים עשירים מאוד ,אך המליצו לי בכל זאת לא לנסוע
לשם כדי שלא להסתכן ,ולמעשה להישאר איתם.
"ופה זה לא מסוכן?" החזרתי להם בשאלה.
מובן שלא היה להם מה לומר לי כתשובה .נפרדתי מהם בנשיקות ויצאתי
לדרך .שוב נמנעתי מלהגיע לתחנת הרכבת של טרנופול ,והלכתי ברגל לתחנת
הרכבת בעיירה הסמוכה .היה חורף ,השדות מושלגים ,קור עז שורר ואני
איווז'ו נודד ונודד ,אלוהים יודע לאן מועדות פני ולאן אגיע .פעם ועוד פעם
נזדמן לי לתפוס טרמפ עם כפרי שנסע במזחלת .הוא שאלני למחוז חפצי,
ועניתי שאני יתום חסר בית המחפש פרנסה כדי להתקיים.

אני "תופס טרמפ" בדרך לסקאלט

הגעתי לתחנת הרכבת ולמזלי המשטרה האוקראינית לא הייתה שם .קניתי
כרטיס ליעדי הבא :העיר סקאלט  .Skalatהרכבת הייתה עמוסה בהמון גויים
אוקראינים ובהם גם שוטרים אוקראינים .בשלב מסוים היה נדמה לי ששוטר
אוקראיני חושד בי .הוא נעץ בי מבטים חודרים ולא הסיר עיניו ממני .חשבתי
לעצמי שההגנה הטובה ביותר היא להתקרב אליו ,כדי להסיר ממני כל חשד.
כשראיתי שהמקום לידו התפנה ,מיהרתי והתיישבתי לצדו .בהמשך הנסיעה
שוחחתי עם איכרים אוקראינים שישבו בקרבתי ,וביקשתי מהם שיגידו לי מהי
התחנה הקרובה ביותר לפני סקאלט שאפשר לרדת בה .שוב לא רציתי להיכנס
לתחנת הרכבת הראשית בעיר.
"איווז'ו אל תדאג ,אני אגיד לך בדיוק מתי לרדת כי אני ממשיך לסקאלט" ,ענה
לי הגוי .ירדתי בעיירה קטנה לפני סקאלט ,והתחלתי לנדוד הלאה לכיוון
סקאלט .שוב בשלגים ,שוב בקור .נאלצתי להאבק בתנאי הדרך הקשים.
קפאתי מקור ,הייתי עייף ורעב ,אבל המשכתי ללכת .כל צעד כבד יותר מקודמו
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ופתאום… קפצה לפני להקה של זאבים .כל כך פחדתי .הם הסתכלו עלי כמו
על טרף חי .לא ידעתי מה לעשות .לא היה בקרבתי עץ שאוכל לטפס עליו ולא
שום מחסה שאוכל לחסות בו .לברוח? האם יש לי כוח ויכולת לרוץ בשלג?
התחלתי להרהר על מר גורלי .איזה גורל אכזר הוא להיות טרף לזאבים.
אלוהים אדירים! הם מתקרבים אלי יותר ויותר .מה אעשה? חשתי חסר אונים
וחסר מזל לחלוטין .במרחק כ 20 -מטר ממני זיהיתי איקונין ובו צלב עץ גדול
ופסלון של ישו תלוי עליו .היה זה מנהג של הגויים להעמיד איקונות בדרכים
בין הכפרים ,שמטרתם לשמור על ההולך בדרך .כרעתי ברך מול האיקונין,
הצטלבתי ואמרתי" :לי כבר אין אלוהים יהודי ,עכשיו אתה האלוהים שלי,
תציל אותי מהזאבים" .עצמתי את עיני וחיכיתי .אינני יודע מי או מה גרם לכך,
אך לאחר מספר דקות הזאבים עזבו אותי והלכו להם .נשמתי לרווחה .שוב
הצטלבתי ,אמרתי תודה לישו הקדוש שהצילני והמשכתי ללכת בשלגים
הכבדים ,כשלפתע שמעתי צלצול פעמונים של עגלת שלג רתומה לשני סוסים.

אני מול האיקונין מאויים ע"י זאבים

האיכר שעצר על ידי שאל אותי לשמי.
"איווז'ו ",עניתי.
"לאן פניך?"
"אני הֹוצּול מהקרפטים ,שמעתי שפה בפודולה  Podulaהרבה ילדים מצאו
עבודה אצל איכרים וגם אני החלטתי לחפש עבודה בסביבה".
"איך הגעת עד כאן?"
"נסעתי ברכבת".
האיכר ענה "אני איכר עני ולא יכול לקבל אותך לעבודה ,כי קודם כל אתה ילד,
ודבר שני אין לי משק גדול .אבל נדמה לי שבכפר שלי יש איכר עשיר שלו אין
ילדים .אקח אותך אתי לשם ,ואולי הוא יסכים להעסיק אותך בתור רועה צאן".
שמחתי על ההצעה וחיש קפצתי על המזחלת .נסענו ביחד כחצי שעה שבסופה
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הגענו לכפר איוונוויקה  .Ivanvikaהגוי עצר את הסוסים מול שעריו של בית
גדול ,ביקש ממני להמתין במזחלת בעוד הוא נכנס לבית האיכר העשיר .הוא
השתהה שם דקות ארוכות וכשיצא קרא לי להיכנס ,באומרו שהאיכר העשיר
הסכים להעסיקני .ראשית שאל אותי לשמי ומאיפה הגעתי .עניתי שבאתי
מהקרפטים ,שאצלנו יש יובש ואין עבודה ,ושחבריי סיפרו לי על פודולה.
"מה אתה יודע לעשות ?"
"הכל ,כל מה ששייך למשק החקלאי".
אישתו התבוננה בי ואמרה לבעלה" :איזה ילד חמוד" .הייתי אז בן  15ונראיתי
צעיר לגילי כי הייתי נמוך קומה .מובן שלא גיליתי לו בן כמה אני והוא גם לא
שאל.
הוא לקח אותי לאסם" :איווז'ו ,בוא נכין אוכל לפרות" .הוא הראה לי את
המכונה ואת החומרים והלך לו .ידעתי איך לעשות את זה .התקרבתי למכונת
החיתוך הידנית ,פתחתי חבילת קש ולקחתי ממנה חלק קטן ,הכנסתי את הקש
למכונה וסובבתי את הגלגל .לאחר מכן הכנסתי למכונה גם סוגים שונים של
קטניות.

אני מכין תערובת מזון לפרות

כך הכנתי את התערובת לפרות .הגוי חזר כעבור כמה דקות ,וכשראה את
התערובת שהכנתי התלהב ואמר" :יופי איווז'ו" .משנוכח שאני יודע ומבין
בעבודת המשק ,נתן לי עבודות נוספות ,כמו למשל האכלת הפרות ,החזירים
והתרנגולות .עבדתי מהרגע שהגעתי בשעת אחר הצהריים ועד שקיעת השמש.
בתמורה לעבודה הוא סיפק לי לינה ואוכל .בבתי האיכרים ישנם תנורים גדולים
המשמשים לבישול ולאפייה ,שמעליהם יש משטח גדול עליו יכולים לישון
בדרך כלל העוזרת או הפועל .היתרון הוא שחם שם ,גם בלילות הקרים.
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לאחר האוכל שכבתי לישון על התנור .הייתי עייף מאוד הן מתלאות הדרך והן
מן העבודה הקשה במשק .הכנתי לי מצע על משטח התנור ונרדמתי חיש מהר.
היה לי חם ונעים .חלמתי על הבית ,על אחי קופל ועל אחיותיי שנותרו מאחור.
מי יודע מה קורה איתן .חלמתי על האקציות ועל מראות הזוועה שהייתי עד
להם בעיירתי .תוך כדי שינה התעוררתי מקול מוכר .לקח לי כמה שניות להבין
שזה אני מדבר ועוד ביידיש .חשבתי בלבי שמסוכן מדי להישאר כאן .אי אפשר
לדעת מי שמע אותי ,והרי גם הגוי הזה הוא אנטישמי .אולי הוא או אשתו שמעו
אותי ומחר יסגירוני למשטרה .לא רציתי להסתכן ,ולכן גמרתי אומר בלבי
שעלי להסתלק מהמקום הזה ככל שיותר מהר .לא הרגשתי את עצמי בטוח.
בבוקר השכם ברחתי לשטח הפתוח ,לשלג .שוב נדדתי בדרכים מבלי לדעת
אנא מועדות פני .גם הפעם פגשתי איכר במזחלת שלג .הוא נאות להסיעני עימו
ובדרכנו שאל עלי .מי אני ,מאין באתי ולאן אני הולך .שוב אותן שאלות ושוב
אותן תשובות .הייתי כבר מתורגל במתן תשובות שכל עניינן להסיר ממני כל
חשד .נסענו ונסענו עד שהגענו לכפר פיזננקה אניל'ה .במשך הנסיעה סיפר לי
האיכר על זוג מבוגר ,עשיר מאוד ,בעל משק גדול המחפש רועה צאן .בהגיענו
לכפר הוא הוריד אותי אצל בני הזוג הולוייט.
הפעם הייתי בטוח יותר בעצמי ,כי כעת יכולתי לומר שעבדתי כבר באיוונווקה
ויש לי נסיון .כששאלו למה עזבתי ,עניתי" :הוא הרביץ לי וכל הזמן קרא לי
"דוראק" (טמבל) .סיפרתי להם את הסיפור המפוברק על מוצאי והם הסכימו
להעסיקני במשק שלהם.
הגוי הזה לא היה אדם פשוט .בניגוד לרוב הגויים באזור הוא היה בעל השכלה.
הוא שלח אותי למחרת לראש הכפר (סולטס) כדי להירשם .ואני בתגובה ,כדי
להדגיש את היותי גוי ביקשתי רשות ללכת לכנסייה בימי ראשון.
הסולטס (ראש הכפר) היה אדם די מבוגר ,גר בבית כפרי מפואר .בביתו עבדה
פקידה אוקראינית צעירה שניהלה את הרישום .שאלתו הראשונה הייתה לשמי.
"איוון פטרובסקי".
"מהיכן אתה ?"
"הוצורים" (כינוי לאוקראינים שבאו מהרי הקרפטים).
ואז המשיך ושאל :שם האב ,שם האם ואני עניתי שהם נפטרו ,שאני יתום מגיל
צעיר.
"אז מי יש לך?"
"אחות".
"איפה היא ?"
עניתי שהיא עובדת בתור עוזרת בכפר שאפילו לא קיים במפה .הוא שלח אותי
בחזרה לאיכר ואמר שירשום אותי לפי הכתובת שמסרתי ויברר עלי.
כשחזרתי לביתו של הגוי בישרתי לו שהכל מסודר .רציתי שיחשוב
שבקרפטים גרים אנשים עניים ,ולכן החמאתי לו על ביתו תוך שאני מציין
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ש"בקרפטים אין בתים כאלו" .עבדתי מזריחת השמש ועד לשקיעתה ,בחצר
המשק ולפעמים גם בחריש בשדה .הייתי בא והולך מן החצר אל הבית ומהבית
אל המשק ,והם התרגלו לנוכחותי במקום.
ישנתי מספר לילות על התנור ,אך זכרתי את החוויה מבית האיכר הקודם ולכן
אמרתי להולוייט שאנו ,רועי הצאן מהקרפטים ,לא רגילים לישון על התנור
בבית ,כמו בני אדם ,אלא עם הפרות והסוסים ,ועל כן ביקשתי את רשותו
לישון שם .הוא לא הראה התנגדות ואפשר לי ללכת אל האסם .בניתי שלד
למיטה ממקלות וקרשים המשמשים תמיכה לגידול שעועית ,וריפדתי את יצועי
בקש.
"נו איווז'ו" ,קרא הגוי" ,מה עשית?"
"בוא תראה".
כשהוא נכנס לרפת הוא התפעם ממה שהכנתי ,כי ארגנתי לעצמי מיטה
נורמלית .בתור שמיכה השתמשתי בכיסוי המשמש מרדעת לסוסים ,סוג של בד
שמכסים בו את הסוסים כדי לספוג את זיעתם .הפרות והסוסים פולטים חום
כמו כל בעל חיים ולכן לא סבלתי מקור .היתרון העיקרי בלינה במקום הזה הוא
שיכולתי להתקלח ,ללא חשש שיראו אותי ,ויגלו את מה שניסיתי כל כך
להסתיר .כמו כן יכולתי לאכול כמה שרציתי .אומנם עבדתי מאוד קשה ,אך
לפחות ידעתי שבסוף היום אזכה לאוכל טוב .מחסן המזון היה פתוח בפני .משם
יכולתי לאכול בשר חזיר מעושן ,נקניקים ולחם .שתיתי ביצים ככל שרציתי ,כי
התרנגולות הטילו ביצים ולא תמיד בעל הבית היה מוצא אותן .הן היו מגיעות
לכל מקום ,אפילו לגג .גם חלב שתיתי ככל שרציתי ,כי אני הייתי זה שחלבתי
את הפרות .שתיתי חלב חמים מהדלי מיד אחרי החליבה .עבדתי גם בתור רועה
צאן.

אני רועה פרות
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העבודה הרבה מילאה את כל זמני ,ובכך הרחקתי מעצמי מחשבות טורדניות.
וכמובן ,השתדלתי בצורה מודעת וזהירה שלא להראות שום סממן יהודי.
ביום ראשון ,הראשון לאחר הגעתי ,התכוננתי ללכת לכנסייה .בעלת הבית
קראה לי ממש לפני שיצאתי לכנסייה ואמרה" :איווז'ו אתה לא יכול ללכת ככה
לכנסיה כמו שאתה לבוש" .היא נתנה לי חולצת כותנה רקומה רקמה
אוקראינית כפי שהיה נהוג ,ומגפיים ישנים .הודיתי לה ויצאתי מן הבית
לכנסייה בצ'רקוב.
בכניסה לכנסיה הצטלבתי שלוש פעמים כמנהג האוקראינים ונכנסתי למיסה.
לא הכרתי את התפילה ,אך המשכתי לשחק את התפקיד ומלמלתי בהתאם,
כאילו אני עושה זאת כבר שנים .עם הזמן למדתי עוד ועוד תפילות ושירים וכל
שאר המנהגים הקתולים.
בסיום התפילה הילדים היו נוהגים לשחק מחוץ לכנסייה ,ומכיוון שרציתי
להיות אחד מהם הצטרפתי אליהם בריקודים ובשירים.
כשחזרתי לבית הגוי נשאלתי איך היה ,ועניתי שוב ,במטרה להדגיש את
ההבדלים ,שהכנסייה מאוד יפה ושאין לנו כנסיה כזו בקרפטים .כמו בכל יום
אישתו קראה לי לאכול ,וכיבדה אותי בתבשילים שהכינה .אני כמובן לא ישבתי
אתם לשולחן ,אלא בפינת המטבח על שרפרף ,מפאת מעמדי כעובד זוטר.

אני חורש את האדמה

באחד מביקורי בכנסייה הלכתי לווידוי אצל הכומר .בתוך הכנסיה יש תא
המופרד במחיצה לשני חלקים .בחלק אחד ישב הכומר ומן העבר השני של
המחיצה התיישבתי אני .סיפרתי לו את סיפור הכיסוי שכבר יצא לי לספר
מספר פעמים ,וציינתי שאדוני הוא מר הולוייד ,וכי הוא היה אישיות בכפר.
הכומר שאל אם חטאתי ,ועניתי "בדרך כלל לא ,אבל פעם אחת גנבתי תרנגולת
ומכרתי אותה ליהודי שפגשתי באחד הכפרים".
"זה הכל?" אמר בתמיהה "בדרך כלל רועי הצאן גונבים מהאדונים שלהם".
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הגוי שאצלו עבדתי היה עשיר ואנטישמי גדול .אוקראיני לאומני קנאי .הוא
השתתף בכל מיני כנסים ואסיפות של הבנדירה ,שהן קבוצות מהפכניות
לאומניות .לפעמים אירח אסיפות כאלה בביתו .הייתי צריך אז לדאוג לחימום
חדר האורחים .הייתי יושב ליד האח ,מכין חבילות קטנות של קש וזרדים
ומשליך לאש על מנת ללבותה .בינתיים הייתי שומע את כל דברי הלהג של
הברברים האלה .הם התרברבו בהרג יהודים ,בלכידתם ,בהסגרתם ובהתעללות
בהם .וכל המרבה הרי זה משובח מבחינתם .שמעתי וחשקתי שפתיים .וכי מה
יכולתי לעשות? לו ניתן הדבר בידי הייתי מרעיל את כולם באותו הרגע.
לפעמים אירח הגוי טייסים וקצינים בכירים גרמניים .היות שלא היו מלונות
באזור ,אירוח כזה היה נפוץ .בכך שמר הגוי על מעמדו וזכה ליחס טוב
מהגרמנים .איש לא התנכל לו .מבחינתי ,הייתי צריך לצחצח להם את המגפיים
עד שיבריקו .יש והיו משתעשעים על חשבוני ,לועגים וצוחקים ממני ,ואני
הייתי מחייך חיוך דבילי ועושה עצמי כלא מבין ,עד שהיו עוזבים אותי במנוחה.
רק אלוהים יודע כמה קללתי אותם בלבי וכמה ציפיתי לנקמה.
אצל האדון שלי עבד גם חייל לשעבר מהצבא האדום ,שביצע את העבודות
הגדולות כמו לחרוש ולזרוע ,או לאסוף את הקש .לפעמים עבדנו יחד בדיש,
ליקוט הגרעינים מהקש ,בנהיגת הסוסים החורשים את האדמה ועוד .הרוסי הזה
לא ישן במשק אצל האדון ,אלא הייתה לו חברה אוקראינית שאצלה ישן .נוסף
אליו היו לאדון עובדים אוקראינים עניים רבים שעבדו בשדותיו הרבים
ושתמורת יום עבודה מפרך קיבלו כמה פרוטות וצרורות קש או ירקות.
יום אחד ניגש אלי האדון ושאל אם אני יודע לכתוב ולקרוא .עניתי שמעולם לא
למדתי .מכיוון שחיבב אותי הוא הציע ללמד אותי .בערב לקח עיפרון ונייר ונתן
לי לאחוז בעפרון תוך שהוא מחזיק בידי ומראה לי איך לכתוב .הוא ניסה ללמד
אותי את האותיות ,ואני ,שפחדתי שיגלה שאני כן יודע לכתוב ,משכתי את ידי
בכיוון ההפוך כשהוא מזיז אותה חזרה שוב ושוב .אחרי מספר נסיונות הוא
התייאש ,ופתר אותי מכך תוך שהוא מסלק אותי באומרו" :איווז'ו אתה טמבל
ותישאר טמבל" .שמחתי שאמר כך ולא הראיתי זאת כי רציתי שיחשוב שאני
כפרי בור ,שאינו יודע דבר.
באחד מימי הראשון כשחזרתי מהכנסייה ,בני הזוג הולוייט אמרו לי" :איווז'ו,
אנחנו אוהבים אותך ,אנחנו נחתן אותך וניתן לך שדה ופרה ,כדי שיהיה לך
ממה להתפרנס" .הם הרי היו זוג עשיר ,כך שזו לא היה בעיה מבחינתם .הודיתי
להם ונשקתי להם לאות כבוד ותודה.
לילה אחד כשישנתי באורווה התעוררתי מרעשים ששמעתי מכיוון דיר
החזירים .היו אלה צעקות של חזירים והתלחשויות של בני אדם .הבנתי
שכנראה מנסים לגנוב את החזירים ,אבל פחדתי לצאת ולבדוק מה קורה .ודאי
פחדתי מהיתקלות עם הגנבים .התלבטתי מה לעשות .האם אנסה לעצור בעדם?
ואולי אסתכן בכך שיהרגוני או יפצעוני? ושמא אשאר במקומי ולא אתערב?
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החלטתי להישאר ולא להסתכן .למחרת בבוקר ניגשתי לגוי וסיפרתי לו על כך,
ולא כיחשתי שפחדתי לצאת ולראות מה קרה שם .סיפרתי לו זאת בלי חשש
שמא יכעס עלי ,שהרי אני ילד ,ומה כבר יכולתי לעשות? ואכן הוא לא כעס.
הלכנו לדיר החזירים ,ואכן התברר לנו שנגנב חזיר אחד .מאוחר יותר הוא
סיפר לי ששמע שגם לאיכרים אחרים נגנבו סוסים וחזירים ,ושהגנבים הם ככל
הנראה פרטיזנים רוסים .בשבתות בערב היה נהוג לנקות לכבוד ימי ראשון.
התפקיד שלי היה לטאטא את החצר הגדולה שמסביב לבית .זכור לי מקרה
אחד ,שאני נושא עמי עד היום ,שבו טאטאתי את החצר .אדוני עמד מנגד ובחן
אותי והעיר לי "אתה מטאטא כמו יהודי" .ברגע ששמעתי זאת לבי הלם בחוזקה
מפחד שמא הוא יודע משהו .אבל התברר שהוא לא חשד בי אלא ניסה ללמדני
כיצד צריך לטאטא" :צריך להתקדם שורה שורה ולא לקפוץ ממקום למקום".
עד היום אני יודע איך לטאטא באוקראינית.

הולוייט מלמד אותי לטאטא

באחד הימים השתררה בחצר אנדרלמוסיה גדולה .לשמע המהומה יצאתי
בחופזה מן הרפת וראיתי אנשי שצבא גרמנים הגיעו לחצר .כשהתקרבתי
שמעתי שהם מדברים ביניהם ברוסית .בתחילה התבלבלתי ולא הבנתי מה פשר
העניין אך נזכרתי בדברים ששמעתי באסיפה של אוקראינים נציונליסטים .הם
דיברו על גנרל רוסי בשם וולסוב ועל הבגידה שלו בצבא הרוסי יחד עם חייליו.
מכיוון שידעתי רוסית ולא רציתי שידעו זאת ,העמדתי פנים כאילו אינני מבין
דבר מהמתרחש .הכל התנהל בפזיזות .החיילים היו רעבים ועייפים .בתוך כל
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ההמולה הם העמידו בחצר הבית מטבח שדה והטבח התחיל לבשל .כשהאוכל
היה מוכן כל חייל קיבל את מנתו במסטינג ,כלי אוכל אישי .תוך כדי האכילה
הגיח אווירון רוסי שהטיל פצצות אשר נפלו בשדה לא הרחק מאתנו .החיילים
התעלמו מן הסכנה ולא ייחסו לכך חשיבות רבה אלא המשיכו לאכול .היה לנו
מזל שהפצצות לא פגעו בנו .משסיימו לאכול קיפלו את ציודם והמשיכו
בנסיגה .כל ההתרחשות המוזרה הזו גרמה לי להבין שהחזית הרוסית מתקדמת
מערבה ומשהו קורה .לא דיברתי על כך עם בעל הבית ,אבל הבחנתי שמצב
רוחו ירוד .לפתע הגיעו לחצר קצינים גרמנים בבהלה ,גם הם העמידו מטבח
שדה ,אכלו והסתלקו .המשכתי להעמיד פנים שאינני מבין מה קורה ,אבל בתוך
תוכי כבר ידעתי .למחרת הופיעו בכפר חיילי הצבא האדום .שיירות ענקיות של
ֶּפ ֶּ ה" .שמחתי לבואם .ידעתי שהנה מקיץ
חיילים נושאי הנשק האוטומטי "פ ֶּ
הקץ על האימפריה הגרמנית הארורה .הנה מגיע הקץ לתלאותיי .האם בקרוב
תסתיים המלחמה? כשהלכתי להשקות את הפרות בבאר שבקצה הכפר נקלעתי
לתוך קרב יריות .בין שריקות הכדורים שמעתי חייל רוסי צועק" :תהרוג אותו,
הוא כרגע הרג לנו חבר" .הרוסים טווחו בחיילים הגרמנים ובעוזריהם
האוקראינים והרגו רבים מהם .הגרמנים נסוגו והרוסים שעטו קדימה .בבהלה
גמורה כינסתי מיד את הפרות וצעדתי בחזרה לרפת .כשהגעתי לבית האדון
סיפרתי לו שראיתי חיילים רוסים בהמוניהם ,עוברים את הכפר ויורים
בגרמנים" .אני יודע איווז'ו ,אני יודע ",הוא ענה במנוד ראש.
לאחר מספר ימים שקלתי מה עלי לעשות וכיצד עלי להמשיך .עבדתי אצל הזוג
הזה במשך כשנתיים בתור רועה פרות ובכל עבודות המשק ,אבל בלי מסמכים
שמעידים על כך .למעשה לא היה עלי שום מסמך מזהה .ערב אחד ,שעה
שחיממתי את הבית בחבילות קש שזרקתי לתנור ,שמעתי שיחה של בעל הבית
ואשתו שדיברו על כך שהרוסים כבשו את העיר סקאלט .החלטתי לברוח
לסקאלט ,ולפגוש שם יהודים .וכמו שעשיתי עד כה ,כך גם הפעם השכמתי
קום ,צררתי את מעט מטלטלי ויצאתי לדרך .גם הפעם תפסתי טרמפ עם גוי
ועגלת סוסים.

אני "תופס טרמפ"
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כשהגעתי לסקאלט מצאתי את העיר מלאה באנשי הצבא האדום .הסתובבתי
ברחובות וחיפשתי יהודים .פגשתי יהודי אחד ושאלתי אותו אם יש יהודים
בעיר שניצלו מהגרמנים ,והוא כתשובה לקח אותי לבית בו התגוררו יהודים
שניצלו על ידי כך שהתחבאו כמוני .היה זה בית דו קומתי שהיה שייך פעם
ליהודים .הבחור שפגשתי הציג אותי בפני יושבי הבית .אני בתגובה סיפרתי
להם את סיפורי ,על כך שהייתי רועה צאן בכפר פיזננקה אניל'ה .סיפרתי
באוקראינית ,כי את היידיש כמעט שכחתי לגמרי .המילים היחידות שידעתי
ביידיש הן "איך בין אייד" – אני יהודי .אחד היהודים הסתכל בי וחשד שאני
גוי ,היות שכבר שיחקתי כל כך טוב את המשחק .הוא ביקש שנלך לחדר צדדי
ושם אוריד את מכנסי .כך הוא יראה אם אני באמת יהודי .לא התנגדתי ,ואכן
הוא השתכנע.
בבית שכנו  30יהודים ויהודיות .מצבם היה אומלל .הם היו רזים וחיוורים .לפי
צורת גופם וההבעה על פניהם ניתן היה לנחש באיזה גיהינום היו .הם ביקשו
שאשאר אתם ,אך בראשי היו תוכניות אחרות ,אותן רקמתי כבר מזמן .רציתי
להתגייס לצבא האדום ולנקום בגרמנים על כל מה שהם עשו למשפחה שלי
ולעם שלי.

האנדרטה לקרבנות השואה בסקאלט
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פרק ו
בצבא האדום
יצאתי לרחוב ועברתי בין הקצינים הרוסים שראיתי .ביקשתי מהם להתגייס.
התחננתי שיתנו לי הזדמנות ,שיקחו אותי איתם .רציתי להלחם נגד הגרמנים.
רציתי לנקום את נקמת המשפחה ,ואת נקמתי שלי .לכל אחד מהם היה תירוץ
אחר מדוע לא לקבל אותי .אחד אמר "אתה צעיר מדי" והשני "אתה קטן מדי".
"חכה עד שישחררו את העיר שלך על יד לבוב ואז תתגייס לצבא הפולני ",אמר
השלישי.
אבל המטרה שלי איננה הצבא הפולני ,חשבתי לעצמי .אני מכיר אותם ויודע
שהם שונאי ישראל .לבסוף ,אחרי התעקשות רבה מצדי ,נאות קצין אחד לקחת
אותי תחת חסותו ,אבל התנה זאת באומרו" :אתה לא תהיה חייל ,אתה תהיה
חניך".
שמחתי על ההזדמנות כמוצא שלל רב .הייתי צמוד אליו כל העת והשתדלתי
למלא את כל מבוקשו .הוא העריך את תפקודי ומסירותי ועל כן החליט לגייסני.
לאחר שבועיים נשבעתי אמונים לברית המועצות והגנה על האינטרסים שלה.
קיבלתי מדים ,כותפות ורובה ,והפכתי לחייל מהשורה .גדוד החי"ר שאליו
צורפתי הוצב בסקאלט .באותו לילה הגרמנים הפציצו את העיר .הם האירו את
השמיים בעשרות פנסים מוצנחים ,עד כי היה זה ממש כאור יום .הפצצות נפלו
לידנו ורק בנס אף לא אחד מהגדוד שלי נפגע .מפקד הגדוד קיבל פקודה לסגת
לגבול בין פולין לרוסיה ,לעיר פודבולוצ'יסק .שם המתנו ואספנו כוחות במשך
 24שעות .למחרת הגדוד התארגן לחזרה מערבה ,לכיוון העיר ז'שוב .לאורך
כל הדרך נתקלנו בגרמנים וניהלנו נגדם קרבות .כל גרמני שראינו הרגנו.
לאורך כל הדרך הותרנו המון גופות של חיילים גרמנים הרוגים .לא חסנו על
אף אחד .בשל עוצמתנו ונחישותנו גברנו עליהם בקרבות הללו .כך לאט לאט
התקרבנו לעיר בויטם ,השוכנת על הגבול בין פולין לגרמניה .בבויטם לא
נתקלנו בצבא הגרמני המאורגן והמקצועי אלא ב"פולקס וורמאכט"  -צבא
עממי של הגרמנים שהורכב מזקנים ,מפצועים שחזרו מהחזית ומנוער גרמני.
ההבדל בין פולין לגרמניה היה כמו בין יום ללילה .הבתים אחרים ,הרחובות
נקיים אפילו הרפתות היו מרוצפות בחרסינה .הגברים הגרמנים נסו והגרמניות
התחננו שלא נהרוג אותן .בשלב מסוים עברתי קורס מזורז של מכונאי טנקים
והתחלתי לשרת ביחידה משוריינת.
סטאלין פרסם פקודה לפיה ,כשעוברים את הגבול ומגיעים לגרמניה ,אסור
להרוג את האזרחים ואסור לבזוז אותם ,אבל בפועל כל אחד רצה לנקום.
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נתיב הקרבות שעברתי מאוקראינה עד ברלין

אזרחים רבים נהרגו והייתה גם ביזה גדולה .חיילים פרצו לחנויות ולבתים
ובזזו מכל הבא ליד .במיוחד חפשו כסף ותכשיטים ,שאותם קל לצרור ולשאת
צמוד לגוף .הם גם אנסו נשים ,ומבחינתי הנקמה הייתה גדולה .המשכנו
בהתקדמותנו בתוככי גרמניה .סמוך לברסלאו ניהלנו קרבות קשים .היו לנו
פצועים רבים וסבלנו גם אבדות בנפש .הצבא האדום כיתר את ברסלאו,
והשמים היו מלאים באווירונים אמריקאים ואנגלים שהפציצו ללא סוף .הגדוד
שלי קיבל הוראה לתפוס קטע בחזית .כל חייל הוצב בעמדה והיה מוכן עם נשק
ורימונים .עמדתי ושמרתי בעמדתי ,ופתאום ראיתי מקצה היער שלוש דמויות
מתקרבות אלי .צעקתי לעברן ברוסית" :עצרו! מי אתם?"
הם הרימו ידיהם באוויר לאות כניעה ואמרו שהם טייסים אמריקאים.
כשהתקרבו ערכתי עליהם חיפוש ומצאתי אצלם סכיני קומנדו ואקדחים .צעקתי
לעבר הקצין שלי שעמד בסביבה והודעתי לו שאני חושב שהם טייסים .הוא
חקר אותם בו במקום ופקד עלי לעזוב את העמדה ,ולהוביל אותם למפקדה
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שהייתה מרוחקת כשלושה קילומטרים מהעמדה שלנו .בדרך הם דיברו ביניהם
בשפה האנגלית ,שכמובן לא הבנתי .אחד מהם היה כהה עור והשניים האחרים
לבנים .אחד הלבנים פנה אלי ואמר" :איך בין אייד" – אני יהודי ,עניתי לו
ביידיש שגם אני יהודי .מאז שהתגייסתי לצבא האדום ,לא הייתי צריך להסתיר
עוד את יהדותי ,והזדמן לי לפגוש חיילים יהודים ששרתו בצבא האדום .דיברתי
אתם ביידיש עילגת כי שנתיים לא יכולתי לדבר בשפה הזו וקצת שכחתי .לאט
לאט נזכרתי ,ושמחתי שיש לי שפה משותפת עם מישהו לכאורה זר ,אך מהעם
שלי .כשהוא התחיל לספר לי על עצמו ביידיש כבר הבנתי את דבריו די טוב.
הוא סיפר שהוא טייס ,ושהוא וחבריו נשלחו להפציץ מטרות בברסלאו ,אבל
הגרמנים הצליחו לפגוע במטוס שלהם .הם צנחו בשלום ומאז הם מחפשים את
חיילי הצבא האדום ,כי נאמר להם שאם דבר כזה יקרה עליהם לחפש את
החיילים הרוסים .בתדרוך לפני הטיסה נאמר להם שלרוסים יש הסכם הגנה עם
האמריקאים.

ברסלאו – ברסלב Breslau -

כשהגעתי למפקדה מסרתי אותם לקצין התורן ,והוא שאל אותי מה היה עליהם.
עניתי לו שהיו ברשותם סכיני קומנדו ואחד מהם החזיק אקדח קטן .הוא ביקש
לראות את האקדח ,וכששלפתי אותו מהחגור שלי אמר ברוסית ,בצורה תקיפה
בסגנון של פקודה" :דאבאי מחניום" ,שפירושו :בוא נחליף ,ובכוח לקח ממני
את האקדח הקטן והיפה ונתן לי במקומו אקדח "שמייזל" גרמני .הושיבו אותם
במפקדה ונתנו להם לאכול ולשתות .אותי שחררו וחזרתי לקצין שלי .המשכנו
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בלחימה והתקדמנו מערבה לכיוון ברלין .בדרך נסענו באוטוסטרדה גדולה
וראיתי המון רב של שבויים גרמנים ,שיירה ארוכה ,ועל כל כאלף חיילים
גרמנים היו מופקדים בסך הכל שני חיילים רוסים .החיילים הגרמנים נראו
שפופים ועלובים ,צעדו באדישות ובכניעה .הם היו כבר מותשים כשהובלו
מזרחה אל מחנות השבויים .הו כל כך התרגשתי לראות אותם מושפלים,
מלוכלכים ,עייפים .הם שחשבו לכבוש את העולם ,את מוסקבה ,סטאלינגרד,
לנינגרד .הם שכבשו את עירי וערכו פוגרומים בבני עמי .הם שהתעללו
והשפילו ורצחו את בני משפחתי .הו כמה הייתי גאה להיות חייל בצבא שניצח
את הצבא הגרמני המושמץ .לו רק יכלו בני משפחתי לראותני ,חייל לוחם גאה
ונוקם.
בדרך לברלין ,באחת הפעמים בהן שמרתי בעמדה ניגש אלי חייל פולני שזיהה
אותי מתקופת בית הספר וקרא לי בוז'ו .זיהיתי אותו .הוא למד אתי באותה
כיתה והיה 'פולני פולני' ,לא סתם פולני ,אלא מהאליטה הפולנית ,מאלה
שחשבו עצמם מיוחסים .הייתי בשוק .לא ציפיתי לראות מישהו מהעבר שלי.
בגלל השמירה לא יכולנו לשוחח עם זאת ,וזה העיקר ,הוא סיפר לי שפגש את
אחותי אנדה בקרקוב כשנתיים קודם לכן .הוא זיהה אותה בבירור ,כיון שהייתה
המורה שלו לגרמנית עוד כשהיינו בבית הספר .נדהמתי לשמע הדברים .שמחתי
על הידיעה וקיוויתי כל כך שאם היא חיה ,אפגוש אותה ויהי מה.

הצבא האדום – כיבוש ברלין

המשכנו להתקדם לעבר ברלין .שמענו יריות מכיוון בונקר שהיה בקרבתנו.
חיילים אחדים ואני ביניהם קיבלנו פקודה להסתער לתוך הבונקר ולטהר אותו.
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לאחד מאתנו הייתה סיגריה דלוקה בידו ,וברגע שנכנסנו פנימה הבונקר
התפוצץ .הטקטיקה של הגרמנים הייתה מתוחכמת .הם מילאו את הבונקר בגז,
וכשאירע הפיצוץ הם ירו לכיווננו ומיד לאחר מכן נמלטו.
מהפיצוץ נפצענו חמישה חיילים .סבלנו בעיקר מכוויות קשות .אני נשרפתי
בעיקר בפנים ובידיים .האחרים סבלו מפציעות קשות יותר .השכיבו אותנו
ב"סטודיבייקר" ,מכונית משא אמריקאית שהצבא הרוסי קיבל מהאמריקאים,
והסיעו אותנו לבית חולים שדה שהקימו בעורף .סבלנו כאבים נוראים וצרחנו
בקולי קולות .זה היה נורא .כשהגענו לבית החולים הפשיטו אותנו ,ניקו את
הפצעים וחבשו אותנו ,ואף נתנו לנו כותנות .בתחילה שכבנו כל החמישה זה
ליד זה .בתור טיפול ניסו לשמור על חום גופנו בכך שהכניסו כל אחד ואחד
מאתנו בנפרד אל מתקן עשוי עץ שבו דלקו נורות רבות ,וכך שימש כתנור
מאולתר .טיפלו בנו יפה כי לא יכולנו לדבר ,ולא לאכול ,ולא לראות .לי נתנו
גלוקוזה באינפוזיה .גם את הצרכים לא יכולנו לעשות בעצמנו ונעזרנו באחיות
לשם כך .האחות שטיפלה בי גילתה שאני נימול ,וקראה לשאר האחיות לבוא
לראות .זו הייתה אטרקציה בשבילן .לא בכל יום רואים איבר מין של יהודי.
הרופאה שטיפלה בי הייתה בדרגת סרן .אני משוכנע שהיא הייתה יהודיה.
הרגשתי זאת באינטואיציה ודאית אבל לא שאלתי והיא לא אמרה לי.
כעבור שבוע יכולתי סוף סוף לפקוח את עיני .ראיתי שהחייל ששכב לידי
נפטר .נראה שהוא נכווה בדרגה חמורה יותר .ראיתי שכותבים על כף הרגל
שלו משהו ,כנראה מספר או שם ,לאחר מכן עטפו אותו בשמיכה והוציאו אותו
החוצה .זה מאוד הבהיל אותי .פחדתי שזה יהיה גם הסוף שלי.
עברו ימים אחדים .טיפלו די טוב ,וכבר יכולתי ללכת בכוחות עצמי וגם ראיתי
את עצמי בראי .על הפנים והידיים שלי הייתה קליפה עבה של פחם .כשהעור
מתרפא זה מאוד מגרד ,אבל האחיות הזהירו אותי שלא לגרד כדי שלא ישארו
לי צלקות .המראה שלי היה מכוער ודוחה ,בייחוד בגלל הכוויות בפנים.
הצטערתי על כך ותהיתי מה יהיה המראה שלי כאשר כל הגלדים המפוחמים
ירדו .האם אשאר מצולק בצורה קשה ודוחה?
שכבתי בבית חולים שדה הזה כחודש וחצי ,ואז קיבלתי העברה לגדוד הנדסה,
לבטליון של בוני הגשרים ,המוצב בצ'כוסלובקיה .יצאתי מבית החולים
והתייצבתי לגדוד החדש עם מכתב הצבה ומכתב שחרור מבית החולים.
המומחיות של היחידה הזו שאליה סופחתי הייתה בבניית גשרים .ב 9 -במאי
 1945הגעתי ליחידה ,ובדיוק אז התבשרנו שהמלחמה נגמרה .במקום התקיים
טקס הענקת מדליות לכל החיילים שנטלו חלק במלחמה .אני קיבלתי שתי
מדליות :אחת בעבור השתתפות במלחמת העולם השנייה ואחת בעבור
השתתפות בקרב על ברלין ,שהרי הייתי עם הגדוד הקודם בפאתי ברלין.
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נפילת ברלין .הדגל הרוסי מונף על הרייכסטאג

מדליה על השתתפות
במלחמת העולם השנייה

מדליה על השתתפות
בקרב על ברלין
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פרק ז
תמה המלחמה

עזבנו את ברלין והגענו לחבל הסודטים בצ'כוסלובקיה ,שם גרו גם משפחות
גרמניות .המשימה שלי ושל החיילים שהגיעו אתי הייתה לשמור על מחסן
תבואה ענק .אחד מהחיילים היה אוזבקי שלא ידע כל כך טוב רוסית והוא
שימש כטבח .האחרים שמרו במשמרות .עשינו שם חיים .היה לנו מפקד בדרגת
סמל שהיה די בסדר ולא הקפיד על משמעת נוקשה.
כדי להעסיק את עצמנו ולהעביר את הזמן היינו הולכים לצוד ביער .מדי פעם
אפילו הצלחנו וחזרנו עם צבאים .אומנם היו לנו מנות בשר צבאיות ,אך הטבח
שלנו בישל את הצבאים שצדנו בנוסח אוזבקי .המצב הזה נמשך מספר
חודשים ,בתקופת החורף .עם בוא האביב סיימנו את משימתנו וחזרנו לגדוד.
עברנו מצ'כיה להונגריה ,לעיר בודפשט .בודפשט היא עיר הבירה של הונגריה
והיא מחולקת לשתיים על ידי נהר הדנובה .חלק אחד שמו 'בודהק והשני שמו
'פשט' .הגדוד שלי חנה בבודה .הייתי חלק מיחידה גדולה שבנתה גשרים,
וכשהגענו הטילו עלינו לסייע בבניית הגשר על הדנובה ,שהיה כבר בשלב
מתקדם של הקמה .אני סגרתי וחיזקתי את הברגים בעזרת סוג של מברגה
העובדת בעזרת קומפרסור אוויר .הגשר הזה נמצא שם עד היום ושמו "גשר
הצבא האדום" .כעבור חודש ימים לערך סיימנו את בניית הגשר.

בניית גשר על הדנובה בבודפשט
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בניית גשר על הדנובה בבודפשט

גשר הצבא האדום בבודפשט

מבירת הונגריה נסענו לאוסטריה והגענו לפרברי העיר וינה .תפקידנו היה
לפרק אתר קידוח נפט שלמעשה כבר לא פעל .המטרה היתה לקחת בעיקר את
הציוד המכני שבאתר .לאחר המלחמה הייתה פקודה מגבוה אל כל היחידות של
הצבא האדום לפרק את בתי החרושת הגרמניים ,וכן אתרים מתחומים שונים
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כדי לשלוח אותם מזרחה ,לרוסיה.
נודע לי שאת הציוד שאותו פרקנו מעבירים ללבוב .ביקשתי מהמפקד שלי
רשות להצטרף לשיירה וללוותה בתור חייל מאבטח .ביקשתי גם מספר ימי
חופשה כדי שאוכל לבקר בעיר הולדתי – חודורוב – אולי אמצא מישהו מבני
משפחתי אותם לא ראיתי במשך שנים .לשמחתי הרבה הוא נענה לשתי בקשותי
ואף צייד אותי במסמכים מתאימים ובתלושי מזון.
התחלנו בנסיעה הארוכה שהייתה צריכה לעבור בין היתר בהרי הקרפטים.
כשהגענו לרגלי הקרפטים עצרה אותנו המשטרה הצבאית .הייתה זו שעת ערב
והם אמרו שאסור לעבור בקרפטים בלילה ,כי הפרטיזנים הבנדיטים
האוקראינים פושטים על השיירות ,עוקרים את עיני החיילים בעודם חיים
ובוזזים כל מה שבא לידיהם .הם הורו לנו ללון בכפר הסמוך ולהמשיך בנסיעה
למחרת בבוקר .ואמנם כך עשינו .השכמנו למחרת ,התארגנו ויצאנו לדרך.
הגענו למחנה צבאי בלבוב ,שם שחררו את המלווים של השיירה .רובם חזרו
היישר לגדוד ,ואילו אני הלכתי לתחנת הרכבת של לבוב .עליתי על הרכבת
לחודורוב בעודי לבוש מדי הצבא האדום ואוחז בנשק .כשירדתי בעירי הייתה
כבר שעת ערב .חיפשתי את משפחת השכנים שעזרה לי אז ,לפני שברחתי .אֵׁשם
המשפחה הייתה הראשונה לראותני .היא נדהמה כאילו נפלתי מהירח .לאחר
שנרגעה הזעיקה את שאר בני המשפחה .הם קבלוני יפה והביעו סקרנות לגבי
מה שעבר עלי .שאלתי על אחי ואחיותיי ,אך לא קיבלתי תשובה .הם אמרו
שלא ראו אותם מזה שנים ,ואינם יודעים מה עלה בגורלם .ואז אמרה לי אם
המשפחה" :איווז'ו ,אתה חייב להסתלק מפה .הבנדיטים יהרגו אותך בלילה
ויקחו לך את הנשק".
הייתי חייל של הצבא האדום וגם יהודי ,שתי סיבות לשנאה מצד האוקראינים.
מכיון שהייתה כבר שעת לילה ,נשארתי ללון אצלם .בבוקר קמתי והלכתי
לראות את ביתי .הגעתי אל הבית ,ובחשש מה דפקתי בדלת .אישה גויה פתחה
לי את הדלת ושאלה למבוקשי .הצגתי את עצמי ואמרתי שזה היה הבית שלי
ושל משפחתי ,ובאתי לברר היכן הם .היא נבהלה ואמרה לקוניות שאינה מכירה
את משפחת וינד ,והיא גרה בבית הזה מזה זמן רב ,ודרשה שאסתלק לפני
שתקרא למשטרה .היא כנראה חשבה שבאתי לקחת את הבית שלה.
"זה הבית שלי!" חזרתי ואמרתי בלבי בתסכול רב.
סבתי על עקבי והלכתי משם.
חזרתי ללבוב והמתנתי בתחנה שעות ארוכות .ידעתי שלמחרת יש רכבת
לאוסטריה .ישנתי על הרצפה יחד עם חיילים רבים אחרים שהמתינו לאותה
רכבת אף הם.
כשהגעתי למחנה שלי באוסטריה והתייצבתי בפני המפקד .הוא התפלא מאוד
ואמר" :בוריס (הרוסים קראו לי בוריס ,כמו ברוך) ,קיבלת חופשה של חמישה
ימים .למה חזרת כל כך מהר?"
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מסעותי בשירות הצבאי מאוקראינה לפולין ,לגרמניה ,לצכוסלובקיה ,להונגריה ולאוסטריה

סיפרתי לו מדוע חזרתי ושאין לי בית ואין לי משפחה .מי יודע אם יש מי מבני
משפחתי שניצל מהחיה הנאצית ומהתופת שפקדה את בני עמי.
נכנסתי לשגרה הצבאית .בעיקר שמירות .פעם הייתי במשמרת בעמדת שמירה
והנה אני שומע קריאות לעברי מן העמדה השכנה .החייל שם צעק לעברי
"יהודי מלוכלך" וקילל אותי בשנאה .התעצבנתי מאוד והשבתי לו אף אני
בקללות .חיש מהר התחלנו להתקוטט ,בדיוק כשבאה כיתת חיילים להחליף
אותנו .המפקד הפריד בינינו .סיפרתי לו את מה שקרה ודרשתי לראות קצין
פוליטי .מכיון שחיילי הצבא הרוסי באים מעמים שונים ורבים ,הציבו בכל
יחידה גדולה קצין פוליטי שתפקידו לשמור על אחדות הצבא .אמרתי לקצין
הפוליטי" :אחרי שהנאצים הרגו לי את כל המשפחה הוא ככה צריך לקלל
אותי?"
הקצין לא התרשם במיוחד מדברי" .אז מה? מה קרה? אז מה אם הוא קילל
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אותך?" כך הוא השיב ,ולא עשה דבר מעבר לכך.
למשמע הדברים האלו הרגשתי חסר אונים ומתוסכל .לא נותר לי מה לעשות
ויצאתי משם .בדרך כלל לא נתקלתי ביחס אנטישמי בצבא האדום ,אפילו
האוקראינים ששירתו בצבא האדום לא דיברו אלי ככה .אבל האוקראיני הזה
היה מזן מיוחד .טיפוס נאלח .שונא יהודים מובהק ששנאתו העבירה אותו על
דעתו.
בהיותי במחנה הצבאי הזה שליד וינה ,נודע לי שבוינה מתקיים חוג לציור.
הייתה לי משיכה לציור עוד מימי בית הספר .עוד בילדותי גילו המורים את
כשרון הציור שלי .את הכשרון כנראה ירשתי מסבי ,שהיה מקשט את ספרי
הקודש בציורים ובכתב ציורי .אז ,בילדותי ,כשהייתי הולך עם אבי ל'שיל'
להתפלל ,הייתי מביט ארוכות בציורי התקרה היפים ובציורים שעל הקירות.
יופיים של הציורים השפיע עלי מאוד והעניק לי את הדחף לצייר.
ביקשתי מהמפקד שלי רשות להשתתף בחוג הזה פעם בשבוע .הוא אישר לי
זאת ,והנפיק לי מסמך המאשר זאת .את החוג לציור העביר פסל ידוע שעבד
בתוך ארמון בוינה ופיסל את קונייף ,מי שהיה מפקד אחת הגזרות ,מצביא גדול
ומפורסם.
הפסל היה עשוי אבן ,ודמותו של קונייף היתה קצת גדולה מממדי אדם רגיל,
כנהוג בפיסול .קונייף עמד כשרגלו האחת על קסדה והוא מסתכל בשעון,
שהורה על השעה שש .זו השעה שבה הסתיימה המלחמה.
הייתי נוסע בחשמלית בכל יום ראשון מפרברי וינה עד לארמון .ההשתתפות
בחוג הוסיפה לי ענין רב והתלהבותי באה לידי ביטוי בציורי .הייתי מונה את
ימי השבוע בציפייה לימי ראשון ולנסיעה לחוג.
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פרק ח
עריקה מהצבא האדום
באחת מנסיעותי לוינה ,לחוג לציור ,התיישב לידי בחור בעל חזות גרמנית
ששאל אותי אם אני יודע גרמנית .אחותי חנה שהייתה מורה לגרמנית לימדה
אותי קצת ,ועל כן הבנתי מה הוא שואל .עניתי לו שאני מבין קצת .הוא התחיל
לדבר אתי ושאל אותי אם אני יהודי .עניתי שכן.
"אתה יודע מה זה פלסטינה?"
"כן".
"אתה יודע שהיהודים רוצים להקים שם מדינה ויש שם מלחמה .הם רוצים
שיבואו ככל שיותר יהודים כדי לעזור להגן על הישוב היהודי".
לאחר אתנחתא קצרה המשיך ושאל" :אתה רוצה לבוא לפלסטינה להלחם?"
הייתי המום מן השאלה הישירה.
הבחור נראה לי הגון ,אך אני חייל בצבא הרוסי ויש לי מסגרת צבאית .אינני
יכול לעזוב סתם כך .אם אערוק ואתפס יעמידו אותי למשפט צבאי ואולי אף
יוציאוני להורג.
מצד שני זכרתי את יחסו המתעלם של הקצין הפוליטי ובייחוד את היחס
המעליב והמשפיל של החייל האוקראיני.
חששתי לשאול את הבחור איך בדיוק אגיע לארץ ישראל .אולי הוא עובד עלי.
עוד אני חושב ומהרהר לעצמי אמר הבחור בלחש" :תוך כמה שעות אני אעביר
אותך מהאזור הרוסי של וינה לאזור האמריקאי ,וכך אשחרר אותך מהצבא
האדום".
לא חשבתי יותר מדי .הנה החלום שלנו מתקופת הילדות שבה השתתפנו
בתנועת הנוער הציונית בחודורוב עתיד להתממש .האם אזכה להגיע לארץ
הקודש?
בו במקום החלטתי והסכמתי.
קבענו פגישה במקום מסוים והוא ביקש ממני להביא אתי נשק.
מובן שהסתכנתי במוות .העונש על בגידה הוא כדור בראש .כשחזרתי למחנה
שקלתי את הדברים שוב .מצד אחד אין לי למה לחזור לחודורוב .הרי שכני
האוקראינים אמרו שהבנדיטים עלולים להרוג אותי .מצד שני הייתי רועה צאן
בלי מסמכים ובלי עתיד ברור .נוסף על כל אלה בצבא הייתי שרוי כל הזמן
בסכנה ,ולא רק בגלל יהדותי.
החלטתי להסתכן גם הפעם ,כי לבי נהה אל ארץ ישראל.
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ניגשתי לארון הנשק ולקחתי את הנשק האישי שלי .לבשתי את המעיל הצבאי
ותחתיו החבאתי את הנשק .יצאתי משער המחנה ופסעתי חרישית אל המקום בו
קבענו להיפגש .לבי הלם בחוזקה
והתרגשתי מאוד .נפגשנו במקום
שקבענו .התלוויתי אליו לבניין רב
קומות ונכנסנו לאחת הדירות .הוא
הכניס אותי לחדר ושם הורה לי
לפשוט את מדי הצבא ובמקומם
נתן לי בגדים אזרחיים ותעודת
זהות גרמנית מזויפת .מסרתי לו
את הנשק ומיד יצאנו לתחנת
הרכבת .עלינו על הרכבת לכיוון
זלצבורג ,שנמצאת בחלק
האמריקאי של אוסטריה .בגבול
בין החלק הרוסי לחלק האמריקאי
הרכבת נעצרה ועלו עליה חיילי
משטרה צבאית רוסית .ידעתי שזה
יכול להיות סופי ולבי הלם
בחוזקה .שותפי ישב אדיש וקר
רוח ,וניסה להרגיעני בשיחה על
דא ועל הא .הם בדקו את הניירות
של כל יושבי הרכבת וגם את שלי .להפתעתי הרבה הם המשיכו הלאה ולא
התעכבו על תעודתי בכלל .הרכבת המשיכה בדרכה ,עברה את הגבול ובהגיעה
לזלצבורג ירדנו ממנה .מן התחנה הלכנו למחנה פליטים של זלצבורג .במחנה
הוא דיבר עם איש אחד מבלי ששמעתי על מה דיברו ולאחר מכן השאיר אותי
שם תחת אחריותו.
האיש הזה היה כנראה מ'ההגנה' .הוא אמר לי" :מחר אתה תעבור את הגבול
מאוסטריה לאיטליה .אסור לנו להחזיק אותך פה".
במחנה היו פליטים יהודים רבים שחיכו ,כמוני ,להגיע לאיטליה.
למחרת הגיעו מכוניות ה"סטודיבייקר" האמריקאיות ובהן חיילים מהגדוד
העברי שהגיעו מישראל .הם נלחמו באיטליה ,ובתום המלחמה נשארו כדי
לעזור להבריח פליטים יהודים לארץ ישראל .הם הכניסו אותנו למשאית סגורה
ומכוסה בברזנטים .כך נסענו עד סמוך לגבול אוסטריה-איטליה .בגבול הורידונו
והלכנו ברגל דרך הרים מושלגים .כשהגענו למרגלות אחד ההרים שוב חיכו
לנו משאיות ,שהביאו אותנו לעיירה ריבולי שליד טורינו .שם היה מחנה של
"השומר הצעיר" .במחנה נערכה הכנה לעלייה לארץ ישראל .דיברו איתנו על
הציונות וסיפרו לנו על הנעשה בארץ .בהגיעי לשם עדיין לבשתי את הבגדים
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שקיבלתי מאותו בחור גרמני .המדריך של המחנה הצמיד אלי בחורה ששמה
הדסה .היא הייתה בערך בת גילי ומסתבר שהייתה אתי במשאית כשהוברחנו
אל מעבר לגבול .נראה שאמרו לה שאני מדבר רק רוסית ויש צורך להסביר לי
את הדברים .על כן שוחחנו ברוסית.
בשבוע הראשון להגעתי נערך טקס אזכרה למורדי גטו וורשה .במחנה שהה גם
אנטק צוקרמן ,שהיה אחד מהניצולים המעטים של מרד גטו ורשה .אנשי המחנה
שארגנו את ערב האזכרה הציעו לצייר את דיוקנו של מרדכי אנילביץ' .הציור
לא היה מוצלח כל כך לכן העזתי ואמרתי למדריך שאני מוכן לצייר .הראיתי לו
כל מיני פורטרטים ודיוקנים שציירתי ,והוא התלהב .הציור שלי היה מוצלח
מאוד וכל יושבי המחנה התפעלו ממנו .ללא ידיעתי המדריך פנה לאנשי הג'וינט
שניהלו את המחנה וסיפר להם עלי ועל הכישרון שבטאתי בציור של אנילביץ'
ובציורים נוספים .הוא אמר להם שאני מוכשר והמליץ שאלמד באקדמיה
לציור .אנשי הגו' ינט קיבלו את המלצתו ומסרו לי מכתב שבו היה רשום שעלי
לעבור מבחן התאמה לאקדמיה לאומנות .לאחר מספר ימים נשלחתי לטורינו
ובידי המכתב ,כאשר יעדי הוא אקדמיה ששמה 'אקדמיה דה בל ארטה',
האקדמיה לאומנות יפה .אני ,ששמחתי על ההזדמנות שנפלה בחלקי ,הגעתי
לבניין האקדמיה ומסרתי את המכתב .בו במקום שלחו אותי להיבחן אצל
פרופסור קוזרטה .נכנסתי לכיתה ,ושם קוזרטה העמיד בפני דומם והורה לי
לצייר אותו .עשיתי רישום ,ואחר כך הנחתי צבע .מכיוון שלא היה בידי שום
ציוד לציור ,הוא ביקש מתלמידיו שיתנו לי צבע ומברשות .משראה את הציור
הוא המליץ למנהל האקדמיה לקבל אותי .ניגשתי למשרד ושם התבצע הרישום.
הכתובת שמסרתי הייתה של מחנה הפליטים שבו שהיתי .הם הפקידו בידי
מכתב הממוען לג'וינט ,ובו בקשה למימון כלי הלימוד שכללו מברשות ,בדים
וצבעים .התעניינתי מה מחירם וקיבלתי סכום כסף המכסה את עלות הציוד
שרציתי לקנות .כבר למחרת נסעתי לטורינו לקנות את החומרים ,והתחלתי
בנסיעותיי היום יומיות לאקדמיה .הנסיעה ברכבת נמשכה שעה בכל כיוון .מדי
בוקר הייתי מקבל במחנה סנדביץ' של לחם עם טונה .זה למעשה היה כל האוכל
שלי עד לערב ,עת שבתי למחנה .בלימודי באקדמיה התקדמתי בציור .לאחר
שבועיים ניגש אלי הפרופסור והזמין אותי לארוחת צהריים בביתו .הוא רצה
לעזור לפליט מלחמה .נדהמתי כשהוא הזמין מונית ונסענו אליו לביתו .הבית
היה כמו ארמון מכוסה בציורי הפרופסור .ביניהם היה פורטרט של אמו
היושבת על כורסא ועל ברכיה כלב .היה זה ציור מדהים .קלאסיקה ממדרגה
ראשונה .כל השרירים ,כל הוורידים ,המבט שלה .הרגשתי שהיא הייתה דמות
נכבדה.
כשנכנסנו הוא הכיר לי את אשתו .הפרופסור התעניין בי ושאל איך עברתי את
המלחמה .שוחחנו וסיפרתי לו את כל תלאותי .הוא התרשם מהסיפור שלי אבל
לא היה מופתע ,זו לא הפעם הראשונה שהוא שומע על זוועות המלחמה.
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בינתיים העוזרת הגישה לנו את האוכל .זו הייתה פעם ראשונה שאכלתי אוכל
כזה ,בכלים כאלה .אפילו בתקופה שלפני המלחמה לא אכלתי מאכלים כאלה,
שכן גדלתי בבית עני .בסוף הארוחה הוגשו פירות לשולחן .הרגשתי כאילו אני
נמצא בארמון מלכים .אכלתי לשובעה ונהניתי מן הארוחה מאוד .לבסוף הודיתי
לו על האירוח וכאות הוקרה קדתי ונשקתי לגברת ולו על היד .הוא הזמין מונית
שלקחה אותי לתחנת הרכבת ומשם נסעתי למחנה .כשחזרתי סיפרתי למדריך
ולשאר החברים על הפרופסור ועל האירוח.
באקדמיה לאומנות הייתה כיתת ציור נוספת מול הכיתה בה למדתי .הייתה זו
כיתת ציור מודרני .באחד מימי הלימודים נכנסתי לכיתה הזו .בחנתי את
הציורים שהיו בעיני מאוד מעניינים ,אך בסגנון מאוד מופשט .אני העדפתי את
הסגנון הריאליסטי ,כי רציתי שיהיה לי בסיס איתן ברישום ובצבע .דבר כזה
ניתן להשיג רק בריאליזם .בריאליזם לומדים אנטומיה ,לומדים לצייר אדם
ופרצוף ,לומדים את הטבע .בציור מופשט מדובר בציור יותר דמיוני.

חברי לקבוצת הניצולים במחנה פליטים ריבולי  -איטליה
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פרק ט
העלייה לארץ
עברה קצת פחות משנה שבה נסעתי הלוך ושוב לאקדמיה .תחילת .1948המצב
בארץ סוער .המנדט הבריטי עומד לפוג .הערבים מתנכלים לישוב היהודי.
ה'הגנה' מגייסת לוחמים לשורותיה .ה'אצל' וה'לחי' פועלים ללא ליאות נגד
השלטונות הבריטיים.
באחד הימים ניגש אלי המדריך ואמר" :ברוך המצב בארץ חמור .אתה צריך
לבחור בין האפשרות להישאר באקדמיה או לעלות ארצה".
כל כך רציתי להמשיך ללמוד .אבל מצד שני שאלתי את עצמי ,האם לא הגעתי
למחנה הזה מתוך כוונה לעלות לארץ ישראל .והנה הגיעה השעה .מה גם
שזקוקים לי בארץ.
המדריך הכיר לי שליח שהגיע מהארץ ,וזה פנה אלי והסביר לי שאם אעלה
ארצה אוכל להמשיך ללמוד ב'בצלאל' ,שזהו בית ספר לאומנות של ישראל.
עוד אמר ,שישראל זקוקה לאנשים צעירים שילמדו טייס .דבריו קסמו לי
והחלטתי לעלות .הפסקתי את הלימודים באקדמיה ונשלחתי לקורס טייס
ברומא .היינו קבוצה שכללה בחורים מהגולה ,כמוני ,ובחורים מישראל שבאו
לאיטליה ללמוד טיסה .עברנו את הבחינות המקדימות לטייס במשרד התעופה
הממשלתי .היו מספר בחינות שבדקו את הבריאות שלנו ,את הראייה ,את
הקואורדינציה .הצמידו אלינו מדריכי טייס איטלקיים ולמדנו להטיס פייפר.
תנאי הקורס היו מצוינים .התגוררנו בוילה בפרברי רומא ,ועמדו לרשותנו שני
ג'יפים שבהם נסענו לשדה התעופה .נוסף על כך כל אחד מאתנו קיבל מעיל עור
של טייסים .לצערי הרב לאחר חודש הודיעו לי שאינני מתאים ,ולא נאמרה לי
הסיבה .התאכזבתי מאוד אך השלמתי עם המציאות .עתה התכוננתי לעלות
ארצה .רוב חברי הקבוצה עברו את הקורס ונסעו לצ'כוסלובקיה כדי לקבל
מטוסים גרמנים מסוג "מסרשמידט".
כל הקשר שהיה לנו עם פלסטינה נעשה באמצעות שליחים שהגיעו משם וכן
 1948ושליחים שהגיעו מהארץ
באמצעות המדריכים .היה זה אמצע שנת
סיפרו לנו שהוקמה המדינה .התרגשות גדולה שררה במחנה ועוררה בנו
תחושת ניצחון .שליח מה"הגנה" הודיע שכעבור מספר ימים קבוצה של בחורים
תטוס לארץ ,ואני בתוכם .ארגנו אותנו בשדה תעופה קטן ליד רומא .המטוס
היה יחסית קטן .היו לנו תעודות מזויפות וכל המבצע נערך בחשאי .עליתי
לישראל כחודש לאחר הקמת המדינה ,בהפוגה הראשונה של הקרבות ,ונחתי
בחיפה .בשדה התעופה של חיפה עדיין שלטו האנגלים אף שכבר הוקמה
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המדינה ורוב החיילים הבריטים עזבו את הארץ .הם בדקו את הדרכונים שלנו
וחייכו .הכיסוי שלנו היה שאנחנו סטודנטים שחוזרים לארץ מלימודים
באיטליה .הם ראו את המזוודות המצ'וקמקות שלנו והבינו עם מי יש להם עסק.
למרות זאת הם חייכו ולא אמרו דבר .נראה שדאגו 'לטפל' בהם ולתת להם
משהו בתמורה .מהמטוס הוסענו באוטובוס היישר ללשכת הגיוס בחיפה ושם
עברנו בדיקה רפואית .הרופא שבדק אותי אמר לי שהלוואי שהיו מגיעים עוד
אלפיים בחורים בריאים כמוני .בו במקום קיבלנו מדים של ההגנה (אז עוד לא
היה צה"ל) והועברנו למחנה צבאי שהיה לפנים בסיס של האנגלים ,ושמו מחנה
'תל ליטווינסקי' .כשהאנגלים עזבו ,אנשי ההגנה השתלטו עליו .מחנה זה יהפוך
לימים למחנה 'תל השומר' .אני נחשבתי איש מח"ל – מתנדבי חוץ לארץ.
לאחר הגיוס קיבלתי יום חופשה כדי להכיר את הארץ .נסעתי לתל אביב ושם
נזכרתי שאימי סיפרה לי על קרוב משפחה דתי בשם בריג' ביליג שגר בתל
אביב .בזמנים ההם תל אביב הייתה מקום קטן ולכן לא היה קשה למצוא אותו.
עוברי אורח אמרו לי שהוא מנהל בנק ברחוב רוטשילד .נגשתי שמה,
וכשפגשתי אותו הוא אמר שחבל שאני לא צעיר יותר ,כי היה יכול להכניס
אותי לישיבה .שוחחנו ,וסיפרתי לו בקצרה מה שעבר עלי ושאיבדתי את כל
משפחתי .הוא התרשם והביע אמפטיה ,אבל לא הציע שום עזרה חומרית .הייתי
עולה חדש חסר-כל ,ומן הסתם נזקקתי לתמיכה כלכלית וחברתית .מקרה זה
משקף את היחס בין הותיקים והצברים לעולים החדשים זה מקרוב באו.
הצברים התקשו לקבל את העולים מארצות הכיבוש הנאצי ,והאשימו אותם
שהלכו כצאן לטבח .היו חיילים צברים ,מובן שלא כולם ,שכינו את החיילים
העולים "סבונים" ,כי הופצה שמועה שהגרמנים היו מייצרים סבונים מאסירי
מחנות הריכוז .לי אישית קרו מספר מקרים כאלו .נפגעתי עמוקות .נעצבתי וגם
התעצבנתי .היו עימותים שבהם מצאתי את עצמי מסביר לצברים את מה שעבר
עלינו ומסנגר על ניצולי מחנות ההשמדה .זה היה מצב ממש לא נעים עבורי.
בסוף אותו יום חזרתי למחנה תל ליטווינסקי .שיכנו אותי בצריף שבו כל
החיילים היו גיוס מח"ל .בצריף היו בחורים בעלי מגוון של מקצועות :טייסים,
טכנאי מטוסים ,טנקיסטים ועוד .הגענו מכל קצוות תבל :אסיה ,אפריקה,
אמריקה ואירופה .הצבא היה בחיתוליו ,האצ"ל הלח"י וההגנה התאחדו לצבא
אחד לפי פקודת בן גוריון .באותה תקופה הקימו את גדוד הטנקים הראשון.
הוצבנו בגדוד  82של חטיבה  7בפיקודו של שלמה שמיר.
חיל השריון הישראלי החל את דרכו במלחמת העצמאות ,עם הקמתה של חטיבה  8בפיקודו של
יצחק שדה ("הזקן") שכוחותיה גויסו ממקורות שונים :אנשי הצבא הבריטי ,מתנדבי חוץ לארץ,
 2טנקים מסוג
עולים חדשים ,אנשי "ההגנה" והפלמ"ח ולוחמים מיחידות אחרות .החיל כלל
קרמוול שנגנבו מהצבא הבריטי וכ 10 -טנקי הוצ'קיס מיושנים .בהתקפת השריון הראשונה כבש
גדוד  82את שדה התעופה לוד.
חטיבה ( 7בפיקודו של שלמה שמיר) הוקמה לא כחטיבת טנקים ,אלא כחטיבה משוריינת ,ובתום
מלחמת השחרור נשארה חטיבת השריון הסדירה היחידה( .ויקיפדיה – האנציקלופדיה החופשית)
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מכיוון שהייתי בעל הכשרה של מכונאי טנקים סופחתי לגדוד .מפקד הגדוד היה
אמבטוס פליקס ,יהודי ממוצא פולני ששרת כקצין בצבא הפולני ולא שלט
בשפה העברית .אני זוכר מקרה מבדח .הוא ערך לנו מסדר ובמסדר הוא ניגש
לחייל אחד שרוכסן מכנסיו היה פתוח .מכיוון שלא ידע עברית הוא העיר
לחייל" :אתה באת לאשתי? " מובן שכולנו צחקנו .אחרי חודש מישהו מהדרג
הגבוה הבין שלא ייתכן לפקד על גדוד בלי לדעת עברית ולכן החליפו אותו
במפקד חדש ,היה זה שאול יופה.
הגדוד הורכב ממספר פלוגות ,וביניהן פלוגה של חיילים אנגלוסקסים ששרתו
בצבא הבריטי ונשארו להתנדב בצבא הישראלי .חיילי ההגנה גנבו מהבריטים
טנקים והם הועברו לפלוגה הזו .בפלוגה זו דיברו באנגלית .עוד היו לנו טנקים
מסוג 'קרנובל' האנגלי ושני 'שרמנים' אמריקאים .פלוגה אחרת הייתה של
יהודים יוצאי פולין ורוסיה ,שקיבלו חמישה טנקי 'הוצ'קיס' .היו אלה טנקים
קטנים ומיושנים מאוד ,ירושה ממלחמת העולם הראשונה .ההגנה קנתה אותם
בתור גרוטאות ואנו שיפצנו אותם .אנשי פלוגה זו דיברו ביניהם רוסית ,גם
בקשר האלחוטי .הערבים ,שהאזינו לקשר ,שמעו שיחות ברוסית ,וחשבו
שברית המועצות שלחה חיילים שלה לעזור ליהודים .הם התלוננו על כך בפני
ברית המועצות בצורה דיפלומטית .הפלוגה השלישית הייתה של זחל"מים.
פלוגה זו הורכבה ברובה מאנשי אצ"ל ולח"י .שמואל גורודיש ,לימים אלוף
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גורודיש ,שבמלחמת יום הכיפורים היה אלוף פיקוד הדרום ,היה מפקד מחלקה.
אני השתייכתי לפלוגת המפקדה היות שנכללתי בצוות הטכנאים של כל הגדוד.
בתוך תקופת אימונים קצרה התארגן הגדוד .בזמן זה הגיעה לחופה של תל
אביב האוניה 'אלטלנה' .הייתה זו אוניה של אנשי אצ"ל שהביאו עימם כלי נשק
רבים .בן-גוריון ,שהיה איש ה'הגנה' ,חשש שהנשק יגיע לידי אנשי האצ"ל ולא
לידי צה"ל ,ולכן פקד ליירט את האוניה .פתאום אנשי האצ"ל מהגדוד שלי
ברחו לתל אביב כדי לעזור לאנשיהם להתנגד בצורה פיזית למהלך.
באותם ימים נתפס שדה התעופה לוד וכן נכבשו הערים לוד ורמלה בידי גדוד
שועלי שמשון ומפקדם רחבעם זאבי (גנדי) .לאחר הכיבוש הזה הגיע הגדוד
שלי לשדה התעופה לוד ,והתמקם בהאנגר של המטוסים שבו נשאר רק מטוס
אחד שהיה מקולקל .את שאר המטוסים הטיסו האנגלים לארצם .מהבסיס הזמני
הזה יצאנו לכל מיני פעולות .להיכן שהיו צריכים אותנו הגענו נלחמנו וניצחנו.
היו לנו מעט מאוד טנקים ,ואחת השיטות בהן השתמשנו כדי זאת ליצור הרתעה
היתה הסוואה של ג'יפ לטנק .כיסינו ג'יפים בברזנטים ושמנו בקדמתם צינור
ברזל שיידמה לתותח .בקצה הצינור הייתה מטלית ספוגה בבנזין שאותה
הדלקנו וכך מרחוק זה נראה כמו טנק שיורה.
לדוגמה ,הקרב בלטרון שבו שלחו את טנק הקרומבל של הגדוד להילחם
במשטרת לטרון .בן-גוריון פקד לכבוש את לטרון .חיילים רבים ,שברובם היו
עולים חדשים שזה אך ירדו מהאניה ,גויסו ונשלחו לקרב .כאן בלטרון נלחמו
וכאן מצאו את מותם .הקרב על
לטרון היה עקוב מדם .לכן
נשלח הטנק לסייע .בעת ירי של
הטנק התפוצץ הקנה שלו ,והיה
צורך לפנות את הטנק לאחור.
לצערנו לא יכולנו לתקן תקלה
כזו ולכן הוזמן קנה חדש
מאנגליה.

אני וחברי לפלוגה בחוף ימה של גנואה
באיטליה לפני העלייה
שני חברי אלה נהרגו בקרב על לטרון

תפקיד החוליה הטכנית שלנו בזמן הקרבות היה ללכת בעקבות הטנקים עם נשק
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ולהיות זמינים לתקן מיידית כל תקלה .לא פעם היינו בסכנת חיים כי היינו
חשופים .לאחר כל קרב חזרנו לבסיס בשדה התעופה למנוחה והתאוששות.
בגדוד שלי היה צייר מקצועי שהיה אחראי על ההסוואה .הוא גר בתל אביב עם
אישתו .בשיחה שיצא לנו לנהל הוא סיפר לי שבתל אביב נפתח קורס למורים
לציור שאורגן על ידי משרד החינוך .מיד נסעתי לתל אביב ,ל'סטודיו אבני'
שברחוב גורדון .הצייר אבני היה אדם נחמד מאוד .הוא עלה מספר שנים קודם
לכן מרוסיה ונחשב ותיק בארץ וצייר ידוע .הצטרפתי לקורס .פרט לציור למדנו
פסיכולוגיה מפרופסור בליס ,ופיסול מהפסל שטרנשוס .הקורס התקיים פעמיים
בשבוע ,אך אני הגעתי רק כשהזדמן לי ,כשלא היינו בפעילות מבצעית .כך
נמשכה לה שנה שבה הופעתי לקורס בין קרב לקרב .במהלכה אבני נסע לספרד
כדי לצייר ,חלה שם ונפטר ,אך הלימודים נמשכו.
באחת הפעולות בנגב ליד באר שבע בכיוון חלוצה ,חליתי ואושפזתי בבית
החולים בבאר שבע .היה זה בית ערבי שהפכו לבית חולים צבאי .התברר
שקיבלתי אנגינה ,והיו צריכים להוציא לי את השקדים .שם נפגשתי עם חיילים
פצועים מ'הקומנדו הצרפתי' .הייתה זו קבוצה של יהודים ממוצא מרוקאי
ששירתו בקומנדו הצרפתי ,ועלו לארץ כקבוצה מאורגנת.
האחות במקום ששמעה את שמי סיפרה לי שהיא מכירה בחורה ששם משפחתה
וינד ,שגם היא אחות במקצועה ,והציעה לי להיפגש אתה .היא נתנה לי את
כתובתה ,אותה שמרתי לתקופה שבה אהיה פנוי לנסוע.
במלחמת השחרור ניסו במשך תקופה ארוכה לכבוש את משטרת נגבה ללא
הצלחה .גם הגדוד שלי נשלח לפעולה .מפקד הצבא המצרי היה עבדול נאצר,
לימים נשיא מצרים .לפנינו יצאה פלוגת זחל"מים שקיבלה הוראה לאגף את
המצרים ולתפוס קו מסוים .הם לא הבינו את ההוראה ,ונכנסו עמוק יותר.
התנהל קרב קשה שבו נפצעו הרבה מכוחותינו .חייל ושמו שם-טוב נפצע מפגז
של תותח 'סיקספאונדר' ונכרתו לו הרגליים .בשארית כוחותיו הוא זחל אל
הזחל"מ והודיע בקשר על המצב .היה זה מעשה גבורה לא רגיל ,ואכן הוא
קיבל את עיטור 'גיבור ישראל'.
לאחר מספר ניסיונות כושלים התבצעה פעולה משותפת של מספר כוחות
וביניהם הגדוד שלי .הכנו בגדוד טריילר עם חומר נפץ .הזחל"מ הסיע אותו עד
לחומה של המשטרה במטרה לפוצץ אותה ,וכך חדרנו לשם .מלמעלה האווירון
הוריד פצצות דמה .הראשון שנכנס היה יצחק שדה .חלק מהכוח המצרי ברח,
והחלק שנשאר נלקח בשבי .היו שם חיילים שמוצאם מגרמניה שהצטרפו לצבא
המצרי.
מדי פעם היינו מקבלים חופשות מהצבא .חיילים שהיו להם משפחות נסעו
לבקר אותן ,אך לנו ,החיילים הבודדים ,לא היה לאן ללכת .באפטרים היו
מסיעים אותנו לתל אביב כדי לבלות .היו פעמים שבהן מרוב בילויים איחרנו
להסעה חזרה לבסיס ,ונאלצנו לישון בתחנה המרכזית בתוך האוטובוסים .זה לא
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היה חריג באותו זמן .ידוע היה שחיילים עושים זאת .בלילות היו מנקים את
האוטובוסים ,ואנשי הניקיון היו פותחים לנו את האוטובוסים כדי שנוכל לישון
בהם .אלה היו זמנים אחרים ,לא פרצו ולא גנבו .דלתות הבתים לא היו נעולות.
לאחר שנתיים של שירות שוחררתי מהצבא ,משך השירות היה אז שנתיים
ימים.
המכתב
באחת החופשות שלי מהצבא מצאתי לי פנאי ונסעתי לקיבוץ תל-עמל ,כיום
ניר-דוד שבעמק יזרעאל ,כדי לפגוש את שמואל שפרינצק אשר היה מדריך
אצלנו בקן של 'השומר הצעיר' בחודורוב .הוא היה בקשרי חברות שנמשך
בקשר מכתבים עם אחותי אנדה-חנה .הוא סיפר לי שקיבל מכתב אחרון
מאחותי בינואר  1941מהעיר חודורוב ,ומאז לא שמע ממנה .במכתב היא
מתארת את האווירה במקום .היא לא יכלה לפרט מפחד הצנזור,ה אך מדבריה
ניתן היה להבין שהרוסים אסרו כל פעילות ציונית ולכן הקן של 'השומר
הצעיר' נסגר .מה שריגש אותי במיוחד הייתה השורה במכתב שבו היא מספרת
שאני יודע לצייר וכל הזמן מצייר .שפרינצק סיפר לי כי אחותי התכתבה עם
בחור נוסף ,ושמו האוזנר ,אף הוא חבר בקן שלנו של 'השומר הצעיר' .הוא נתן
לי את כתובת הבחור שגר בחיפה .האוזנר עבד בחברת מוניות 'עתיד' .נסעתי
לחיפה ואיתרתי אותו .הוא סיפר לי שאחותי חנה הייתה אתו בקשר מכתבים
וכתבה לו מספר מכתבים עד פרוץ המלחמה .ברשותו נמצאה תמונה קטנה שלה
ששלחה לו .הוא נתן לי את התמונה ושמחתי הגיעה עד לב השמיים .הנה יש לי
תמונה של אחותי .זה היה בשבילי אוצר .לא הייתה לי שום מזכרת מהבית
בחודורוב .לא תמונה ולא תעודה ולא מסמך כל שהוא .אין לי תמונה של אבא
ואימא ולא תמונה של אחד מהאחים שלי או
אחת מאחיותיי ,והנה כעת התמונה הזאת.
התרגשתי ביותר ומעיני זלגו דמעות .לצערי
הוא לא הראה לי את המכתבים ובפגישה
היחידה ההיא תם הקשר בינינו.

אחותי חנה (אנה ,אנדה)
התמונה שקיבלתי מהאוזנר
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חודורוב תאריך 27/2/1941
שמואל היקר
כמו תמיד גם אצלי יש הרבה עבודה ,אז אני לא יכולה לתת אף עצה .עוד מעט אהיה בבית הספר ,אלמד בלמברג
באוניברסיטה .שם אני פוגשת לעיתים קרובות את בת-דודתך ,וגם את החתן אדלר מז ְָבארָב ,שנדמה לי שאתה
גרת איתם ביחד.
אני עונה לך בקיצור על שאלותיך .1 :החברה ש .פרלובטרמאן התחסלה … וגם הגישה בקשה להתקבל ולא
התקבלה וגם לו בת-משפחה ...רק פוכוולטר סימנס עם המשפחה שלו עזבו אט אט.
מאטס .הילדים לא צריכים אותם יותר כי חדשים עולים בזול .3 .אני
הש ֶ
 .2הספרים שלך נמצאים בבוידם בין כל ְ
ֶוס ֶצר .לכן תסלח לי שאני לא נותנת לך תשובה מספקת על שאלותיך.
זֹולו ְ
לא זוכרת אף משפחה בשם ְ
מה עושה אחיך הצעיר? וגם אחותך? אני חולמת עליהם ,על כל אחד ואחד בנפרד .הדוד מאיר ,הבן שלו כותב
הרבה מכתבים .מה הוא חושב לעצמו שאני אקרא את הדברים שלו? יותר טוב לא לקרוא את המכתבים
העוקצניים .זה יותר בריא בשבילי… יש לי משהו יותר טוב מהבכיות שלו והתמונות שלו ואני לא רוצה לראות
את הכתב ואת המכתבים שלו .כך אנו חושבות כל הבנות.
עמוד שני
הלב כואב ומתכווץ אבל אתה צריך להיות גאה בעצמך .אני לא חושבת שיום אחד דומה לשני ומחכה לימים
טובים יותר .הבחורים היום דו-פרצופיים.
יאשה ושימקן נמצאים בקורס בלמברג .בעשירי במאי הם יהיו מנהלים אבל הם עוד לא יודעים איזה .בכל אופן
מהברנז'ה שלנו דיאמנט שטיין לומד רפואה .אני ממשיכה ללמד גרמנית אבל הגיעו יותר מדי תחומי לימוד…
לאט לאט אני גם לומדת רוסית ואוקראינית ,היסטוריה ,ספרות וגם קצת גרמנית.
תפרתי לעצמי מעיל חדש וגם חליפה והם מאד יפים .תפור היטב .את החליפה כבר גנבו לי .אני גרה אצל בעל
הבית הקודם הנדזל ולאב קוראים גֵיַאס .החדר שלי נוח.
בוז'ו (ברוך וינד ש.י ).יודע לצייר והוא כל הזמן מצייר פורטרטים של אנשים מפורסמים .אני בריאה ועובדת
מאוד בחריצות .השכנים ,שאפילו הייתי איתם ברוגז ,הם אומרים שלא זוכרים שקראו לי בכל מיני שמות גנאי.
אני אוהבת את כולם .תכתוב הרבה.
בחום
חנה
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פרק י
לאחר השחרור מצה"ל
לאחר שחרורי מצה"ל ב 1950 -הייתי אחד מהמוני חיילים בודדים שלא היה
להם לאן ללכת .הצבא ניסה לעזור ונתן לכל עשרה חיילים צריף אחד כדי לגור
בו .הצריף שגרתי בו היה בשייח-מונס ,באזור שבו נמצאת כיום שכונת רמת
אביב .היה זה כפר ערבי ישן שנהרס במלחמה ותושביו נמלטו .על חורבות
הכפר נבנו צריפים ובניינים .מכיוון שהיה לי נסיון בתור מכונאי טנקים,
חיפשתי עבודה בתחום זה ואכן מצאתי עבודה במוסך שמתחת לבניין אמפא.
לפעמים הייתי הולך לבקר אצל קרוב משפחתי ,בריג' ביליג ,אוכל ולן אצלם.
באחד הימים נסעתי לירושלים לחפש את משפחת וינד לפי הכתובת שהייתה
בידי מאז שהייתי מאושפז בבית החולים בבאר שבע .הגעתי לבית פרטי
בשכונת בית הכרם ,ברחוב בית הכרם שבחזיתו יש בית מרקחת .נכנסתי לבית
המרקחת ופגשתי את אם משפחת וינד .סיפרתי לה כיצד הגעתי אליהם .היא
אמרה לי שבעלה משה צריך להגיע עוד מעט מהעבודה .הוא היה מנהל בסולל
בונה ,וניהל את בניית התשתית של שכונת קריית משה .כשמשה הגיע סיפרתי
לו שאבי הוא יצחק וינד מחודורוב .הוא זיהה את השם ואמר שהוא הכיר את
אבי ,ושאכן אנו קרובי משפחה.
"מה אתה עושה בתל אביב?"
"אני חייל משוחרר .אני גר בתל אביב בצריף".
הוא נתגלה כאדם אדיב מאוד והציע לי לגור אתם ולסדר לי עבודה .זו הייתה
מתנה משמיים .להציע הצעה כזו באותם ימים זה לא היה פשוט .אותה תקופה
שלאחר מלחמת השחרור הייתה תקופה קשה .המדינה בסך הכל בת שנתיים.
עולים רבים הגיעו לארץ מכל קצווי תבל והיה צורך מהיר לקלוט אותם .לא
הייתה עבודה .העסיקו אנשים בעבודת דחק למשך יום  -יומיים בשבוע .אלה
שהועסקו שלושה ימים בשבוע נחשבו לבני מזל .זה מסביר עד כמה הערכתי
את מה שמשה וינד הציע לי .הוא הקצה לי חדר בביתו ואמר לי שארגיש כמו
בבית .בחדר היו ארון ומיטה ,וזה היה עבורי די והותר .הוא לא הרשה לי
לאכול בחוץ אלא רק בביתו.
התקבלתי לעבודה בחברת סולל-בונה כעובד על טרקטורים ומנופים .הוא
הכניס אותי כעובד בציוד מכאני באתר הבנייה שאותו ניהל .התפקיד שלי היה
גם מכונאי וגם אחראי על המכונות באתר.ירושלים בנויה על הרים סלעיים,
והיה קשה לבנות שם יסודות .היינו קודחים חורים ומכניסים לתוכם חומרי נפץ
כדי ליצור מקום ליסודות.
יום יום הלכתי לאתר הבניה וביצעתי את העבודה .כעבור זמן מה ,במקביל
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אני עובד על דחפור ענק בעת הכנת היסודות לבית החולים הדסה
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לעבודתי ,נרשמתי ללימודי ציור בבית הספר לאומנות 'בצלאל' .מספר פעמים
בשבוע ,בסוף כל יום עבודה ,הייתי מגיע לכיתת הלימוד ,עייף אך מרוצה.
המורים שלי בבצלאל היו ארדון ואשהיים לציור
ושטרנשוס לפיסול .שטרנשוס הכיר אותי עוד
מלימודי בתל אביב ,והופתע לראות אותי גם
בבצלאל.
מבצלאל יצאו כל האומנים הגדולים בזמנו .נוסף
על כך הלכתי פעמיים בשבוע גם לבית האומנים.
במרכז ירושלים היה מחנה פחונים אנגלי ,שהפך
אחר כך לבית האומנים .היו אתי שם גם שני
הציירים יונה מאך ופוגץ'.
תקופה זו של לימודי בבצלאל הייתה יפה בעיני.
השקעתי את כל כולי בעבודה ובאומנות ,תחום שכל כך אהבתי עוד מילדותי.
העיסוק באומנות הקל עלי לשאת את מה שעברתי .מצד אחד הדחקתי את
הצרות ואת אבלי על אובדן בני משפחתי בשואה ,ומצד שני נתתי לכך ביטוי
בציורי.
כך התנהלו חיי עד שהכרתי את אישתי שרה ,ואני אז בן .25

בית הספר לאומנות 'בצלאל' בירושלים
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פרק י"א
שרה
בחברת סולל-בונה בה עבדתי היה רואה חשבון ושמו קאופמן .יום אחד הוא
פנה אלי והציע לי לפגוש שכנה שלו ,צעירה נחמדה ,בודדה ,עולה חדשה
שעלתה בגפה מרומניה .היא מתגוררת אצל דודתה ,שכנה של מר קאופמן,
בשכונת מלחה .הצעתו נראתה לי ,ובזכותו פגשתי את מי שלימים הפכה להיות
רעייתי ואם בנותי .שרה מצאה חן בעיני והרבינו להיפגש.
שכונת מלחה הייתה כפר ערבי ישן ליד בית צפאפא שנכבש במלחמת השחרור.
הערבים נטשוהו ומדינת ישראל שיכנה במקומם עולים חדשים .היה זה אזור
קצת מבודד על יד הגבול עם ירדן ,ומסוכן היה להסתובב בו בלילות .כיום
האזור מפותח ובו מצויים הקניון הגדול קניון מלחה ,ואצטדיון הכדורגל של
קבוצת בית"ר ירושלים ע"ש טדי קולק.

שכונת מלחה כיום

באחת ההזדמנות שביקרתי בתל אביב אצל קרובי בריג' ביליג הוא אמר לי:
"אתה יודע שיש לך קרובי משפחה מצד אמך בירושלים ובכפר סבא?"
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נראה שהוא היה שותף אתם בעסקים.
בירושלים הייתה זו משפחת הייניג ,משפחה דתית מאוד .שרה ואני יצאנו
באותה תקופה אך טרם היינו נשואים .נסענו לבקר את משפחת הייניג .בני
המשפחה אירחו אותנו יפה ושמחו להכירנו .גם לנו היה נעים מאוד להכירם.
התחבבנו עליהם והם עלינו ,וכך יצא שאת מסיבת האירושין שלנו ערכנו
בביתם .כל האירוח היה על חשבונם .הזמנו מספר מצומצם של קרובי משפחה
וחברים קרובים.

ברוך ושרה 21.01.1952 -

בכפר סבא הייתה זו משפחת ביליג .היה זה בן דודו של ביליג' מתל אביב .גם
לשם נסענו ,שרה ואני ,לבקר ולהתוודע וגם שם התקבלנו בסבר פנים יפות.
הנה כי כן מצאתי לי שלוש משפחות של קרובי משפחה .כעת הגיע זמני להקים
משפחה משלי.
בשלושה ביוני  1952שרה ואני התחתנו.
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לא היה לנו כסף לשכור דירה ,ודאי שלא לקנות .לעזרתנו נחלץ אחד הנהגים
באתר הבניה שבו עבדתי .הוא גר בבית 'דום פולסקי' שבו גרו גם נזירות.
למעשה היה זה מנזר .אשתו הייתה נוצריה ,ולכן התירו להם לגור שם .המנזר
שכן ליד הגבול עם ירדן בקרבת שער מנדלבאום ,שדרכו ניתן היה לעבור להר
הצופים בשיירות .בתקופה ההיא שכנו על הר הצופים שני מוסדות :בית
החולים הישן הדסה והאוניברסיטה העברית .מתחם הר הצופים היה מתחם
ישראלי מפורז בלב שטח ירדני .בזמן השלטון הירדני היו השיירות להר
הצופים עוברות בפיקוח חיילים ירדנים .לירדנים ולישראלים היה הסכם שלהר
הצופים יכולים להגיע רק שוטרים ישראלים ,ולא צבא .מדי פעם היו מתחלפים
השוטרים במקום ,ודרך ההגעה הייתה בשיירות מאורגנות של משוריינים
שיצאו משער מנדלבאום .זכור מקרה בו הירדנים התנפלו על שיירה כזו והרגו
את כל אנשיה .זה היה טבח מחריד.
ב'דום פולסקי' היו עשר משפחות מעורבות נוספות שהגיעו מפולניה .הנהג
ממקום עבודתי דיבר עם הנזירות ושכנע אותן לתת לי חדר בבניין .באותה עת
התפנה חדר בעליית הגג ,והן הסכימו שנגור בו .בחדר זה לא היה מטבח ולא
היו שירותים .בנינו מטבח בגודל של ארון והעמדנו אותו צמוד לחדר .כל עשר
המשפחות השתמשו בשירותים שהיו בקומת הקרקע .למרות הצפיפות ואי
הנוחות היינו מאושרים .הייתה לנו קורת גג.

'דום פולסקי' ליד שער מנדלבאום  -ירושלים
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מדי פעם נשמעו יריות מכיוון ירדן .פחדנו מאוד ,כי גרנו על הגג והיינו
חשופים .פעם הייתה התקפת ירי ממושכת שהפחידה במיוחד ,ומחוסר ברירה
הלכנו לגור אצל משפחת הייניג למשך יומיים.
אחרי תקופה של פחות משנה שבה הצלחנו לחסוך סכום כסף ,שכרנו חדר
בשכונת מקור חיים בירושלים .בשכונה הזו היו בתים ערביים ישנים .בבית
שבו גרנו היו ארבעה חדרים ומטבח .חדר אחד שכרנו אנחנו ,ואת האחרים
שכרו משפחות אחרות .המטבח היה משותף לכולם.
באותה תקופה גולדה מאירסון ,לימים גולדה מאיר ,ראש הממשלה ,הייתה
שרת השיכון ובנתה את השיכון הראשון ,שהיה לשיכון עממי ,ליד המושבה
הגרמנית .אנשים שרצו לגור בשיכון נרשמו במשרד השיכון ,ונערכה הגרלה.
זכינו לקנות שם דירה .אמנם היה זה שיכון פשוט וברמה נמוכה ,אבל בשבילנו
זו הייתה עלייה ברמת החיים.
בשכנותנו גר פרופסור ממוצא פולני .התיידדנו ,וכשהוא שמע את הסיפור שלי
ואת האופן בו השגתי את תמונתה של אחותי ,הוא החליט לעשות מעשה .הוא
כתב לעיריית קרקוב וביקש פרטים לגבי אחותי ,כפי שהופיעו בתעודותיה
המזויפות ,בשם אנה וישנייבסקי שהייתה מורה .להפתעתנו קיבלנו שני שמות
שהתאימו לפרטים שמסרנו .האחת הייתה מבוגרת מדי מבחינת הגיל כך
שפסלנו אותה .כתבתי לשנייה מכתב לפי הכתובת שקיבלתי מקרקוב ,ושאלתי
אם הייתה מורה לגרמנית ולמתמטיקה .הצגתי עצמי כתלמיד שלה לשעבר.
כעבור זמן לא רב היא ענתה לנו במכתב שבו כתבה שאכן הייתה מורה ,אך
אינה זוכרת אותי .מסגנון מכתבה חשתי במין הכחשה ,כאילו התנכרה לעברה.
התלבטתי אם לכתוב לה שוב ולפרט על המשפחה ועל מה שקרה לנו .חששתי
שאולי אינה רוצה להזדהות .אולי היא חיה בזהותה השאולה וחוששת שמא
ידעו שהיא יהודיה ,אולי ירע לה בשל כך .אולי היא נשואה לגוי ויש לה ילדים
ואינה רוצה לסבכם .כל כך הרבה מחשבות עברו במוחי ,ולכן לא כתבתי לה.
הקשר נותק .עד היום אינני יודע בוודאות אם יש לי אחות בחיים אם לאו.
במהלך כל ימי חיי אני חש בייסורי מצפון ושואל את עצמי אם עשיתי את
הדבר הנכון שלא כתבתי לה ,ואם עשיתי כל מה שאפשר על מנת לאתרה או
לאתר מישהו אחר מבני משפחתי .כל הזמן אני טרוד במחשבה ,האם יש
אפשרות שאחותי חיה במקום מסוים בהכחשה מבלי שהיא יודעת שיש לה אח
שניצל מזוועות השואה .פעמים רבות אני חולם על מוראות השואה ועל אחותי
ומתייסר בשל כך .המראה שלה הניבט מן התמונה צובט את לבי כל אימת שאני
מביט בה .אין לי מנוח ,ולעולם לא אמצא את שלוות הנפש בשל הנושא הזה,
המטריד אותי שנים כה רבות.
פרויקט הבנייה בקריית משה הסתיים ,והמשכתי לעבוד בציוד מכני בפיתוח
העיר .בנינו את סכר עין כרם ,הנחנו את היסודות של בית החולים הדסה ,את
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היסודות של בניני האומה ועוד .חברת סולל בונה סללה כבישים ,בנתה שכונות
שלמות וביצעה את הפרוייקטים הגדולים ביותר בירושלים .אני הפעלתי גם
טרקטורים וגם מנופים בכל הפרויקטים הללו.
באותה עת (  )1952נחתם הסכם השילומים בין דוד בן-גוריון ראש ממשלת
ישראל לאדנהאוור נשיא גרמניה .גרמניה התחייבה לשלם פיצויים לניצולי
השואה על העוול שנגרם להם .זה היה בסך הכל משהו פעוט .בן-גוריון ,שראה
שהמצב הכלכלי במדינה גרוע ואינו מאפשר למדינה להתפתח ,הסכים לקבל
את הפיצויים ,אך מנגד היה מחנה בגין שסירב לכך .גם אני לא רציתי לקבל
את השילומים האלה כפיצוי על ההרג של משפחתי .ההסכם שהשיג בן גוריון
היה שגרמניה תיתן כסף לממשלת ישראל וזו תחלק לניצולי השואה סכומים
פעוטים ,אך במקביל תקנה ציוד כבד כמו טרקטורים ומנופים .בחלק מהארגזים
של הטרקטורים שנשלחו היו כתובות נאצה שנכתבו בידי הנאצים .אני עבדתי
על אחד מהטרקטורים האלה מסוג "קלבלה" ועל אחד מהמנופים מסוג "מנק".
יום אחד הודיעו לפועלי הציוד המכני בירושלים כי מפרקים את המחלקה היות
שהיא איננה רווחית .באותה עת עבדתי על מנוף בבאר שבע מטעם אותה
מחלקה .חברת סולל בונה הציעה לעובדים שתי אפשרויות :לעבור למחלקת
ציוד מכאני בבאר שבע או בתל אביב .הצעתי לאשתי לבקר בבאר שבע כדי
שתראה אם מתאים לה לגור שם.
היה זה יום אביך ,שרר חמסין כבד וסופות חול הקשו על הנשימה .מובן שזה
לא היה יום טוב להתרשם מבאר שבע ,ואשתי התאכזבה.

באר שבע
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פרק י"ב
נמל אשדוד
מנהל המחלקה התקשר אלי והודיע לי שמתחילים לבנות את נמל אשדוד .הוא
הציע לי לעבוד באשדוד מטעם מחלקת ציוד מכני של תל אביב .בדרך חזרה
מבאר שבע עברנו דרך אשדוד .כשהגענו מצאנו רק דיונות חול ,חוף ים ובתים
ספורים .הייתה כאן מעברה קטנה .התושבים הראשונים הגיעו ממצרים
וממרוקו ,מעטים מרומניה .החול והים קסמו לנו ,הייתה זו קרקע בתולית.
הפרסומת אמרה שזו תהיה עיר גדולה במרחק של חצי שעה נסיעה מתל אביב.
מאשדוד נכנסנו לשטח הבנייה של הנמל ,ושם פגשנו את כל המנופאים שהזדמן
לי לעבוד אתם במקומות שונים .עבדנו יחד בקו הנפט באר מנוחה – אילת וגם
בירושלים.
"מה אתה עושה פה ברוך?"
"יכול להיות שאעבוד פה" ,השבתי להם ואכן עברתי לעבוד באשדוד .קבלתי
פיצויים מהסניף בירושלים והתנחלנו באשדוד .הדירה הראשונה שלנו היתה
ברחוב המעפילים .קיבלתי מנוף חדש אמריקאי מסוג "לימה" ,היישר מהארגז,
ואת ימי הראשונים במקום העברתי בהרכבת המנוף בשטח .היה זה מנוף חדיש
ביותר .עבדנו אתו כמו שמנגנים על פסנתר ,בעדינות .אסור היה לעבוד בכוח,
כי היה זה כלי עדין.

בונים נמל באשדוד
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העבודה הראשונה שביצענו הייתה "סטוקפיין" .בעזרת המנוף הורדתי את
האבנים הענקיות שהגיעו ברכבת אל ערמות האבנים שסודרו לפי גודלן .אבנים
אלה שימשו לבניית שובר הגלים בנמל .מדובר בעבודה מאוד מסוכנת ,כי
האבנים היו כבדות ביותר .אם השרשרת הייתה משתחררת או אם לא הייתי
מדייק ,מישהו יכול היה ליהרג.

חברי ואני (בחולצה משובצת) מרכיבים את מנוף ה'לימה'

באחד הבקרים בשעה מוקדמת התחוללה סערה קשה בים .באזור בו היה שובר
הגלים הראשי התנפצו גלי ענק שהורידו את הרכבת מהפסים ושטפו את
המכונית של מנהל העבודה אל הים .באזור הבנייה הזה השתמשנו במנוף
'אמריקן' בעל יכולת הרמה של עד מאה טון ,ובעזרתו בנינו את שובר הגלים.
בעקבות הסערה נותר המנוף עומד על שלוש רגליים .מובן שבשוך הסערה
סידרנו את הכל ,ואז ביקשו ממני שאעלה על מנוף צף ואוציא את המכונית
שנפלה אל הים .צוללן ירד אל המים וקשר אותה לכבל .כשמשכתי אותה כדי
להעלותה אל מחוץ למים ,נוצר כנראה וואקום חזק מאוד שמשך את המנוף,
וכל הברגים שחיברו את המנוף לדוברה השתחררו .המנוף כמעט ונפל למים,
ואני נמצאתי בסכנה רצינית לחיי.
בפעם אחרת ,בעת שעבדתי על מנוף ימי הרחק מהחוף ,הבחנתי שמתחילה
סערה בים .המיקום שלי היה כקילומטר משובר הגלים הראשי .הייתה זו שעת
דמדומים של טרם שקיעה .החלו להתרומם גלים גבוהים והמנוף התנדנד מצד
לצד .ואז בא גל ענק שממש הרים את כל הטטרא-פורט באוויר .זה היה מפחיד
ומסוכן ביותר .אם הגל היה הופך את המנוף שוב הייתי נקלע לסכנה גדולה.
יום אחד ביקשו ממני להחליף את אחד המנופאים שעבד בציוד ימי על מנוף
פורטיק שתפקידו היה להעמיס סקיפים ,מכולות ,מהרכבות אל הספינות .בתא
המנוף היה מאוד קר ,ולכן הכנסתי לשם תנור שהבאתי מהבית .כך היה לי
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חמים ונעים .בזמני הפנוי ,כשלא הגיעה רכבת ,הייתי מגלף פסלים מעץ.
המנופאי שעבד על הפורטיק חזר לעבודה ,ואותי העבירו לעבוד על מנוף לימה,
מנוף גדול מאוד המשמש להכנסת הטטרא-פורטים לים .העבודה הזו נמשכה
עשרים וארבע שעות ביממה .עבדנו בשלוש משמרות .מנהל העבודה החזיק
בשרטוט והורה לנו מה לעשות .כל משאית סחבה שני טטרא-פורטים וכל הזמן
הגיעו עוד ועוד משאיות.

טטראפודים

הפועלים היו עולים על המשאית ומחברים את הטטראפוט בעזרת שרשרת
למנוף .אני ,בהוראה של המנהל ,הייתי מניף אותו מן המשאית ומוריד אותו אל
תוך הים .עבודה זו נמשכה מספר חודשים ,שבסופם שוברי הגלים הצפוני
והדרומי ,אלה הסוגרים על הנמל ,היו גמורים .קודם לכן בנו שובר גלים זמני
וסגרו את הים באבנים ענקיות שבינתיים התחברו זו לזו באצות וקונכיות ,והיו
לאבן אחת .כדי לפרק אותה החדירו לתוכה חומרי נפץ ובאמצעות פיצוצים
ממוקדים פירקו אותה לחלקים קטנים יותר .המנהל הראשי שהובא לארץ
מארצות-הברית לפקח על הבנייה היה גם צוללן .הוא צלל כדי לבדוק את
המבנה של שובר הגלים הזמני ,ומשנוכח ששובר-הגלים הזמני מפורק ,הורה
לשלות את חלקיו מן המים .בעזרת המנוף שלי הרכבתי כלי אחר ,הגראפט,
ששימש להרמת האבנים .גם עבודת הפירוק נעשתה כל שעות היממה.
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באחת הסערות ,שהייתה חזקה במיוחד ,נסחף החול מתחת למנוף שלי .הייתי
על אסדה בים .היה זה מצב מאוד מסוכן ,שכן המנוף נטה על צדו .לא איבדתי
את עשתונותיי ,ובעזרת הכף שהייתה לי חפרתי בקרקעית הים ,ריפדתי מחדש
את השטח שמתחת למנוף ,וכך ייצבתי אותו מחדש.

עם סיום שלוש השנים של בניית שוברי הגלים (  )1962-65בהן עבדתי על
ציוד מכני ,הוצע לי לעבור ולעבוד כמנופאי ברציף הטענה .סירבתי ,כי
הרגשתי שמיציתי את עצמי בסוג זה של עבודה.
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נמל אשדוד
שני שוברי הגלים שבניתי עם חברי

מתאר נמל אשדוד

79

פרק י"ג
אומנות
כל אותן שנים המשכתי לעסוק באומנות – ציור ופיסול .כשסיימתי את שנות
עבודתי בנמל פתחנו ,אשתי ואני ,את 'סלון בלה' למכירת בגדי נשים במרכז
המסחרי של רובע ב' .הייתי יושב בחנות ומפסל דגמים קטנים של פסלים
מחימר .אבות טיפוס לכל מיני פסלים שמאוחר יותר יצרתי .זכורני שילדי בית
הספר בשובם מן הלימודים היו עוברים דרך חנותי ומתבוננים בפסלים ובדרך
התהוותם.
עם השנים הפכה אשדוד לעיר והגיעו אליה עולים חדשים רבים ממרוקו
ומאירופה .באשדוד היו ציירים מקצועיים נוספים ,ויחד ערכנו את התערוכה
הראשונה באשדוד .היה זה בשנת  1965 ,בויצ"ו .פעלתי רבות בתחום הציור,
ואף נבחרתי להיות יושב ראש אגודת האומנים .בתפקיד זה כיהנתי כ 20-שנה.
הצגנו תערוכות במתנ"סים ובמקומות נוספים .נלחמנו קשות כדי להשיג לנו
מקום ,עד שהסבו גן ילדים ברחוב אילת למשכן קבע לבית אומנים .באותה עת
גברה ההתעניינות ,והגיע קהל רב לתערוכות שלנו .ערכנו מפגשי הסברה בבתי
ספר ,והזמנו תלמידים לבוא ולראות את הציורים .זכורני שפעם נגשה אלי
עולה חדשה ודמעות בעיניה ורצתה לנשק אותי .היא אמרה לי שזו פעם
ראשונה שהילדים שלה מבקרים בתערוכה ומקבלים הסבר על אומנות הציור.
בשבילי זה היה פידבק מרגש ומעודד .הבטחתי לעצמי להוביל את האגודה ככל
שיידרש .ערכנו תערוכות גם בבית האומנים וגם מחוצה לו ,תערוכות רחוב.
בימי העצמאות ,בשיתוף עם עיריית אשדוד ,ערכנו בזאר ציורים בשדרות משה
דיין על הים .ציירים רבים הציגו את ציוריהם .והקהל ביקר ,התבונן וחלקו אף
רכש.
עם השנים העיר גדלה ואתה רבו האומנים ,הציירים והפסלים .אף אני התחלתי
לעסוק בפיסול ,במקביל לציור .פניתי לראש העיר פעמים רבות בבקשה,
שיקצה לנו מבנה גדול יותר .טענתי שהמבנה קטן מהכיל את כל אומני אשדוד
וקטן מכדי להציג בו תערוכות בקנה מידה גדול יותר .לצערי כל בקשותי נדחו.
קדנציה לאחר מכן התחלף ראש עיר וניסיתי שוב את מזלי .סיפרתי לו שמגיע
קהל רב לבקר בתערוכות ושהמבנה קטן מלהכיל את כולם .שמתי עין על מבנה
סמוך למגדלור .מדובר במבנה מאוד גדול שיכול לענות על צרכינו ,האומנים.
במקור שימש הבניין כחדר אוכל לילדים מבית הספר הסמוך ,אך פרוייקט
ההסעדה נפסק ובבניין נתקיימו חוגים שונים כמו דרמה ,ברידג' ושחמט ועוד.
ביקשתי מראש העיר את הבניין הזה ולשמחתי הרבה נעניתי בחיוב ואכן
קיבלנו את הבניין ,למורת רוחם של משתתפי החוגים שהועברו למקומות
אחרים .אני שימשתי כיושב ראש בית האומנים ולידי שימש עובד עירייה
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כמנהל הבית .קיבלנו תקציב של מאה אלף שקל ושכרנו ארכיטקט שיתכנן לנו
את פנים הבניין .הלה יצר אולם גדול שישמש לגלריה בצד חדרים קטנים
לשימוש כללי .באמצע העבודה אזל הכסף .פניתי שוב לראש העיר וזה סירב
בטענה שאין לו תקציב מיותר .בעקשנותי צלצלתי אליו בצוהרי אחד מימי
שישי ,וביקשתי ממנו שיבוא לראות את המבנה .הוא חזר על טענתו שאין לו
מאין לקחת עוד חמישים אלף שקל .ביום ראשון בבוקר קיבלתי ממנו טלפון
שאגיע למחרת לישיבת תקציב עם נעים ,האחראי על תרבות ומתנ"סים בעיר.
הוא הורה לו לקצץ מכל מתנ"ס  5000שקלים ,וכך מעשרת המתנ"סים הצטבר
לבית האומנים סכום של  50000שקלים.

אני עם נכדותי ליד הפסל 'סטרומה' 1992

בגלי עלייה נוספים הגיעו לאשדוד מוסיקאים שביקשו לנגן בפסנתר .רציתי
לעזור להם ,אך לא היה לנו תקציב לרכישת פסנתר .דיברתי עם שכנתי ,אף
היא ציירת והיא סיפרה לי שיש לה פסנתר למכירה .קפצתי על ההזדמנות,
ניגשתי למנהל התרבות והמתנ"סים והצעתי לו שאנו נישא בחצי העלות .סך
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הכל הפסנתר עלה שלושת אלפים שקלים .היה לו קשה  ,וכך רכשנו פסנתר
לבית האומנים .הזמנתי מכוון פסנתרים מתל אביב על מנת שיכוון את הפסנתר,
ומשראה אותו ,הציע בעבורו עשרת אלפים שקלים .סירבתי בנימוס ,וחשבתי
שאם זו מציאה בשבילו זו גם מציאה בשביל בית האומנים .מוסיקאים רבים
ניגנו והתאמנו בו במשך השנים .במקביל פניתי לראש העיר בהצעה להציב
פסלים ברחובות העיר .הייתי נחוש בדעתי וברעיוני ונדנדתי לו בנושא זה.
הכנתי קטלוג ובו הצעות לפסלים ,והראיתיו לו כדי לשכנעו .הוא התבונן
בקטלוג והעבירו לסגנו בלי לאמר מילה .בשיחה אחרת שלנו שאלתי אותו מה
עם הפסלים ,והוא ענה לי שאפנה לסגנו כי הקטלוג אצלו ובכך חשב להיפטר
ממני .קבעתי פגישה עם סגן ראש העיר ,ואז מנהל בית האומנים ביקש ממני
לקחת אתי לפגישה אומנית נוספת ,שפיסלה בקרמיקה.
סגן ראש העיר מר יצחק דרעי הודה בפני שיש לו תקציב של שבעים אלף
שקלים בסך הכל ושאל מה אפשר לעשות עם סכום כזה .האומנית שאיתי טענה
שהסכום קטן מאוד ואי אפשר לעשות דבר בסכום שכזה .הסכמתי לקחת את
הפרוייקט על עצמי ולהכין שבעה פסלים ,כל אחד בסכום של עשרת אלפים
שקלים .פָטסלים רבים הציעו דגמים לפסלים ,והובא אוצר חיצוני שיבחר את
הפסלים שיוכנו .היו מספר אומנים שהביעו התנגדות שאכין גם אני פסל,
מכיוון שכבר הכנתי בעבר פסלים בשביל אשדוד .אכן אני עיצבתי את הפסל
הראשון מברונזה באשדוד ,והארכיטקט אלחנני ,זוכה פרס ישראל הוא
שהמליץ עליו .כמו כן יצרתי פסל נוסף בנמל אשדוד ,פסל שגובהו  15מטר,
אותו בנו פועלי הנמל תחת השגחתי .הייתה זו צרות עין ,אך לא התרגשתי מהם
ונלחמתי על זכותי ליצור עוד פסל .לבסוף מהנדס העיר אשדוד הכריע בעדי.
היינו שבעה פסלים ,וכל אחד יצר פסל אחד .הפסלים הוצבו ברחבי העיר
וקשטו את רחובותיה וצמתיה .קיבלנו פידבקים חיוביים רבים .ראש העיר אף
הוא זכה לתגובות חיוביות מאוד על כך שאשדוד מתחילה להיות ולהיראות עיר
תרבותית .עם המחמאות בא התיאבון ,ואכן הצעתי לראש העיר לקיים
סימפוזיון בינלאומי לפיסול .זה נתן הוראה למנהל התרבות והמתנ"סים לקיים
ישיבה בנושא הפיסול.
בישיבה הייתי הדובר הראשי .הצגתי בפניהם תוכנית כיצד הדבר יתבצע.
ייבחרו חמישה פסלים מהארץ וחמישה מחו"ל .תיכננו כיצד להזמין את
הפסלים וכיצד להביאם ארצה .ביקשנו מעשרה פסלים מחו"ל לשלוח לנו
סקיצות ומתוכן בחרנו חמש .כך עשינו גם עם הפסלים מהארץ .הרעיון היה
לאפשר לתושבי העיר לצפות ולעקוב אחר כל תהליך התהוות הפסלים .לכן כל
סדנת הפיסול מוקמה ברחבת החנייה של חוף לידו ,ולאזרחים ניתנה האפשרות
לבוא ,לראות את האומנים בעבודתם ,לשוחח עימם ולהתרשם מכל התהליך.
תוך שלושה שבועות יצרנו את עשרת הפסלים היפים ,ושוב מיקמנו אותם
.1994
ברחובות העיר ובפארקים המרכזיים שברובעי העיר .זה היה בשנת
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שוב קיבלנו תשבחות ומחמאות ,וראש העיר היה מרוצה .למותר לציין כי
הפרויקט הזה היה כרוך בלוגיסטיקה לא פשוטה .כחבר באגודת הפסלים
והציירים הארצית וזכיתי לאהדה רבה מצד עמיתי .לאחר שהסתיים הסימפוזיון
יצרנו פסלים נוספים ,שמומנו מתרומות שהעיר קיבלה.
בשנת  1998הצעתי לערוך שוב סימפוזיון דומה ,אך הפעם גדול יותר .הזמנו
 120קוב אבן בגושים גדולים ,משקלו של כל אחד כשלושה טון .הוזמנו 14
פסלים ,מחציתם מחו"ל ומחציתם מהארץ ,על פי בחירת המודלים שהם שלחו.
הגיעו פסלים מאיטליה ,מספרד ,מצרפת ,אך האטרקציה המיוחדת הייתה של
הפסל הסיקי מהודו .היה זה הסימפוזיון הגדול ביותר בארץ בזמנו .שוב עבדנו
על שפת הים ,ולעזרת הפסלים סיפקנו ציוד מכאני וגנרטור גדול .הפרויקט היה
לכבוד שנת היובל למדינת ישראל .חיים יבין ,קריין החדשות מהערוץ הראשון
הכין כתבה ארוכה על הפרוייקט מתחילתו ועד סופו .ההפתעה הגדולה הייתה
שתמונות הפסלים שלנו התפרסמו בחוברות של משרד החוץ בשפות שונות,
שייצגו את המדינה ברחבי העולם.

פסל הרעות

בשנת  2004ערכנו סימפוזיון נוסף ,אך הפעם כל הפסלים היו ישראלים.
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במשרד התרבות והמתנ"סים בהנהלת יגאל מזרחי התקיים דיון על נושא
הסימפוזיון .העליתי את נושא התנ"ך ,ורעיון זה התקבל .שוב הזמנו מהאומנים
בארץ דגמים לרעיונות ובחרנו עשרה מתוך חמשה עשר פסלים שנשלחו.
גם הפעם הייתה ההצלחה כבירה .אזרחים רבים ביקרו באתר היצירה .את
הסיפוק הרב ביותר קיבלתי כשראיתי הורים מגיעים עם ילדיהם ומקבלים
הסברים על אומנות בהתהוותה .שוחרי אומנות רבים ביקרו שוב ושוב משך כל
ימי העשייה .התוצאות היו נהדרות .רוב הפסלים התנ"כיים שנעשו ניצבים
היום בפארק לכיש ,נבל דוד ניצב ליד "יד לבנים" ו"אורים ותומים" בחזית
בניין העירייה.
הפסלים שיצרתי מצויים בכל הארץ .באשדוד ניצבים עשרה פסלים :סטרומה
ומפקורה בצומת רוגוזין-משה דיין ,איש ואשה בחזית בית העירייה הישן,
'הציפור' בשדרות הרצל' ,פך השמן' בכיכר אורט ,פסל בנמל אשדוד ועוד.
בבאר שבע יצרתי את פסל החרות ובבני עי"ש ניצבים ארבעת פסלי בכיכרות
העיירה.
נבחרתי פעמיים לאיש השנה
באומנות מטעם "השבוע
 1987ו-
באשדוד" ,בשנים
 .1990העיתון בחר אנשי שנה
בעשרה תחומים ובניהם אומנות.
בשנת  2004ביקר באשדוד ראש
הממשלה מר אריאל שרון .כאות
ומחווה לכבודו העניק לו ראש
העיר מר צבי צילקר פסלון
בנושא השלום מעשה ידי.
עד שנת  2005הייתי פעיל
באגודת האומנים באשדוד
ותרמתי את חלקי לעיר.
גם יום אינני יושב על זרי
הדפנה .עוד כוחי במותני .כל
הזמן אני חושב על עשיית פסלים
ומפיץ את הצעותי לכל המעוניין.
יש בביתי דגמים רבים ורעיונות
לפסלים ,ואני מקווה שיבוא יום
והם יתבצעו כפסלים גדולים.
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פרק י"ד
ביקור שורשים בערש ילדותי
בשנת  1992התקשר אלי קרוב משפחתי יוסי ביליג והציע הצעה מאוד נדיבה.
הוא אדם אמיד מאוד המתגורר בארה"ב ומחלק את זמנו בין ישראל לארה"ב.
הוא הציע לנו לערוך טיול שורשים לפולין יחד עם קרובי משפחה נוספים,
כארבעים איש ,על חשבונו .הסכמנו להצטרף ,ונסענו אישתי ,שתי בנותיי ואני
לשבועיים .הוא שכר אוטובוס לכל המשפחה וצירף לטיול גם חזן .נסענו
בסתיו .בתחילה לא רציתי לחזור לפולין .הדרך היחידה שבה שוכנעתי
להצטרף הייתה שתהיה לי האפשרות לבקר בעיירתי חודורוב ואולי גם בביתי
הישן .ביקרנו בוורשה ,בקרקוב ,במחנות ההשמדה הגדולים ,אושוויץ,
מיידאנק ,טרזינשטט ובמחנה בלז'ץ ,שבו מצאו את מותם בני משפחתי .בכל
מחנה שאליו הגענו ערכנו טקס אזכרה פרטי שניהל החזן .בין קרובי משפחתי
היו ניצולי המחנות עצמם שסיפרו לנו מה היה שם .הזדעזענו והתרגשנו לשמע
הדברים בכל פעם מחדש .בבלז'ץ אמרתי קדיש על כל משפחתי .כל היהודים
מאזור גליציה נשלחו לבלז'ץ.
לכל אורך המסלול עצרנו בבתי קברות יהודיים ואמרנו קדיש.

אני (שישי מימין) קורא קדיש

משהגענו ללבוב הגיעה ההזדמנות שלי לבקר בחודורוב
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– עיירת הולדתי.

לנסיעה זו יצאנו רק ארבעתנו ,במונית .מצאתי את ביתי בקלות ונכנסנו אליו.
במקום גרה משפחה נוצרית .כאשר שמעה את סיפורנו נבהלה מאוד וחשבה
שבאנו לקחת את ביתה .הצטרכנו זמן רב כדי להרגיע אותם שלא זה רצוננו.
הסתובבנו בבית והסברתי למשפחתי מה הם רואים .לפתע נכנס אחד השכנים
שהיה דודו של וולדק ,ילד השכנים שאתו שיחקתי .אמו היא שנתנה לי את
הבגדים ואת הצידה לדרך כדי שאוכל לברוח .הוא היה מבוגר מאוד ובקושי
שמע ,אך קיבל אותנו מאוד יפה .הוא הזמין אותנו לארוחת צוהריים אצל
אחותו ,ולקח אותנו להסתובב בעיירה .נזכרתי שליד ביתי היה בית קברות
יהודי ,אך לא מצאנו שום שריד לכך .שאלנו אדם כבן שישים ,והוא ידע על מה
אנו מדברים .הוא הצביע על האצטדיון של העיר ואמר שעל בית הקברות נבנה
האיצטדיון .שאלנו לגבי המצבות ,והוא הפנה אותנו לעבר בית שחצרו הייתה
מרוצפת באבני המצבות .הייתה זו חצר מטונפת ,חלק מהמצבות היו הפוכות
ובחלקן ניתן היה לזהות כתב עברי .בבית זה השירותים היו בחצר ,ובהם הוא
הראה לנו שגם רצפת השירותים רוצפה במצבות .באחת מהן זיהינו את שמו
של אחד הדיינים בעיירה ,שנפטר עוד לפני המלחמה.

מצבה בפתח
השירותים בחצר

היה זה מחזה מזעזע ומשפיל ,אך לא יכולנו לעשות דבר .חשקנו שפתיים
ועזבנו את חודורוב בחזרה ללבוב .כשהגענו למלון התייחסו אלינו מאוד לא
יפה .היו אלה אוקראינים ששונאים יהודים .הם חשבו שלא נשארו בכלל
יהודים ,ופתאום הגיע אליהם אוטובוס מלא ביהודים .לא אכלנו את האוכל
שלהם היות שרוב קרובי משפחתי דתיים ,ולשם כך הבאנו אוכל כשר מהארץ.
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הם כעסו שהעמדנו את האוטובוס ליד בית המלון ואמרו שאנחנו מתנהגים כמו
חיות מהג'ונגל.
באותו לילה ניפצו את חלונות האוטובוס שלנו וכשגילינו זאת בבוקר פחדנו אך
ידענו ששוב לא יוכלו לעשות לנו דבר .הזמנים השתנו .רצינו לנסוע משם
ככל האפשר יותר מהר ,ובמקום לתקן את הזכוכיות שמנו קרטונים .היה זה
אוטובוס פולני ונהג פולני ,אך גם אותם האוקראינים לא אוהבים במיוחד .הנהג
סיפר שתמיד כשמגיע אוטובוס פולני לאזור זה ישנה קבלת פנים כזו.
בלבוב שימשתי בתפקיד המתרגם ,שהרי ידעתי אוקראינית ,ולכן אני הייתי זה
שדיבר אתם.
הנהג היה מקרקוב ,ולכן ביקשתי ממנו שיעזור לי לחפש את אחותי .הוא
הבטיח שכשיחזור הוא ייגש לעירייה ויבדוק ברשימת התושבים .הוא לא מצא
שום אנדה ושנייבסקי .לא רציתי להמשיך לחפור בעניין .אולי היא לא רוצה
שימצאו אותה .מי יודע ,אולי הקימה לעצמה משפחה גויה ,ולא הייתי בטוח אם
תרצה שיהודי מהעבר יצוץ פתאום וישנה את כל אורחות חייה .על כל פנים,
בכל הנוגע לאחותי עדיין הפצע פתוח.

חודורוב – צילום אווירי ( 2005מהאינטרנט)
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ִאם ִ ְר ֶצה ַפ ַעם ָל ַד ַעת
הודיִ ,אם ִ ְר ֶצה ַפ ַעם ָל ַד ַעת
יְ ִ
לֹותיו,
ִד ְב ֵרי יְ ֵמי ַע ְמ ָך וְ ִס ְב ָ
לֹא ִל ְס ָפ ִרים ִ ְפנֶה
וְ לֹא ְל ַה ְר ָצאֹות ַ ְק ִשיב.
פֹולין ֵל ְך!
ַערֹות ִ
ולי ֲע
ירֹופה ְ
ֶאל ְ דֹות ֵא ָ
ַה ֲעאזֵן ְל ַר ַחש ָה ֲעע ָ ִבים
ילנֹות ְש ַמע.
יח ָה ִא ָ
וְ סֹוד ִ ַ
ֶרד ְמ ַפ ְר ֵפר ֵלב ֵאם,
וְ ָת ִביןְ :ב ָכל ו ֶ
ָפים נֹוזֵל ַדם ָאחֹות.
ידי ָה ֲעענ ִ
ירק גִ ֵ
ִב ַ
ֶלד ֵה ָמה,
וְ ֶאגְ ֵלי ַה ַטל – ִד ְמעֹות י ֶ
יך.
רֹוב ָ
וק ֶ
יך ְ
הֹור ָ
וְ ַדע! ֵא ֶ ה ֵהם ֶ
פֹולין
ֲעא ֶשר ְב ָד ָמם ִה ְשקו ֶאת ַק ְר ַקע ִ
יהם,
צֹור ֵר ֶ
נוה ְ
יהם ִד ְש ַ
מֹות ֶ
וב ֵא ֶפר ַע ְצ ֵ
ְ
בֹותינו ָהיו ְל ָע ָפר ֵמ ֲעע ָפ ָרה,
ֲעא ֵ
וְ ִהיא – ְל ָב ָ ר ִמ ְב ָ ָרם.
ָפ ַרח.
ַדם יְ ָל ֵדינו ִה ְפ ָרה ,וְ ִהיא נִ ְת ַע ְב ָרה וְ ֶה ֶע ְל ָתה ִציץ ו ֶ
ִה ְת ַק ְש ָטה ִב ְפ ָר ִחים ָה ֵאםָ -ה ֲעא ָד ָמה,
ַו ְ ַכס ַעל ֶק ֶבר ֶה ֶבל ְבנָה.
עֹומד ַקיִ ן " ִאיש ָה ֲעא ָד ָמה",
ַצ ַח ֵ
וְ ִכ ְמנ ֵ
ַאד ָמתֹו ְב ָד ֵמינו …
ֲעא ֶשר ִה ְרוָה ְ
י.ח .קרוננברג

מסע שורשים אל חודורוב
על פי תיאור של אתי ניצן (וינד) ,צילום :בלה הראל (וינד)
אוגוסט 1994
כאשר יוסי פלג (קרוב משפחה) התקשר והעלה את ההצעה בדבר נסיעה לפולין ,מיד
החלו אבא ואמא בהתייעצות .הגורם המשכנע ביותר לנסיעה היה כמובן שאבא
יוכל לחזור למחוז הולדתו .בשלב השני כאשר הגיע הדף ובו פירוט המסלול ,התברר
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כי ניכנס לשטח אוקראינה אך לא נעבור ליד העיר חודורוב .מיד טיכסו עצה .הייתה
זו אימא שאמרה "בלי חודורוב כל המסע לא שווה!" .הורי החליטו להתקשר
למארגן – המדריך טוביה ,ולברר אם ישנה דרך לשלב את חודורוב במסלול .טוביה
הרגיע והסביר כי העיירה מרוחקת "רק"  70ק"מ מלבוב (ושבה היינו אמורים
לחנות) ,והוא אישית ידאג שנוכל להגיע לשם באופן פרטי .באותה הזדמנות הוסיף
טוביה כי באוקראינה קשה ומסוכן שנסתובב בעצמנו ,ולכן הוא ידאג לרכב ולנהג
שישמש גם "איש ביטחון" .יצאנו.
ביום שישי הגענו למעבר הגבול בין פולין לאוקראינה .המעבר נמשך ארבע שעות
ארוכות שכללו בדיקת מסמכים ,כספים ,ביורוקרטיה קשה .היינו לחוצים שכן
השבת עמדה להיכנס .בחוץ חיכתה לנו חשכה ,אפלה ,ללא שום אורות בשטח ,ללא
בתים וללא אנשים.
בשבת ,וויטק המדריך הפולני הסביר לנו איך להתנהג באוקראינה :לנעול דלתות!
להיזהר! לא להבהל מהמראה החיצוני של המלון.
בשעה תשע בלילה הגענו למלון ,ונותרו לנו עשר דקות להתארגן בחדרים עד
לארוחת ערב-שבת .מראה החדרים היה מחריד .חדרים מיושנים ועלובים עם
אמבטיות מטונפות – הזנחה בכל .התכנסנו אבא ,אמא בלה ואני ,ושאלנו את עצמנו
מה עושים .אבא אמר שהוא ממשיך במסע באוקראינה .החלטנו להשאיר את
ההחלטה בידי וויטק .ירדנו לארוחת הערב ,כולם לבשו בגדי שבת ,ואנחנו היינו
עדיין בבגדי המסע .מצאנו את וויטק ,והוא אמר שהנהג ימתין לנו למחרת בתשע
בבוקר.
בשבת בתשע בבוקר המתנו בלובי .חברים מהקבוצה עברו לידינו ושאלו לאן ,ולנו
לא היה נעים לספר כי עמדנו לנסוע בשבת .הנהג איחר והגיע רק בעשר .הוא נראה
בסדר .הרכב היה מיושן אבל גם הוא נראה בסדר .הנסיעה החלה ,והחששות החלו
להתפוגג .הנהג הסביר לנו על הנוף ,נוף כפרי ,שטחים חקלאיים רחבי ידיים ,בקושי
ראינו בתים .הכביש מאספלט לא סלול ,הרבה בורות מהגשם ,שורות של ברווזים
פוסעים בנוף הפסטורלי.
מסתבר שגם הנהג לא הכיר בדיוק את הדרך .בכל פעם פגשנו עובר אורח ושאלנו
לכיוון .בדרך שאלנו את עצמנו האם ראוי להדליק נרות בבית עלמין יהודי בשבת.
בינתיים נפתרה הבעיה כי גשם החל לרדת.
הגענו לחודורוב משהו בין כפר לעיירה .אבא ביקש מהנהג להיכנס למרכז העיירה,
אולי יזהה מישהו .אנחנו שאלנו את אבא איך ימצא מקומות וכו' .אבא היה מאוד
מתוח והבטיח שימצא .הגענו למרכז .ראינו כנסיה גדולה שאבא זיהה וביקש מן
הנהג לעצור .הוא ירד ושאל עובר ושב ,חזר ושתק .אחרי נסיעה קצרה נוספת הנהג
עצר ,ואבא נכנס לחצר בית המזכיר משהו מסיפורי העיירה של שלום עליכם .הוא
חזר אחרי דקה ואמר ,כולו חיוך ,זה בסדר ,זה כאן! תרדו! עלינו על שביל מרוצף
לכיוון בית כפרי .נכנסנו למטבח פרימיטיבי .על המיטה בצד היה שרוע זקן שנראה
שיכור ,ולידו ילד ואדם נוסף שותק לעומתם .זקנה אחת קשקשה ולהגה עם אבא
ללא הפסק באוקראינית – והעבירה אותנו ל"ביתה הגדול" – הסלון .בהפסקה שבין
הדיבורים אבא הצליח לספר לנו כי זה היה השטח של בית משפחתו .הזקנה היא
גויה שכנה אשר משפחתה השתלטה על המגרש אחרי המלחמה .אבא סיפר שזה לא
הבית המקורי .הבית המקורי נהרס והמשפחה בנתה אחר .הזקנה המשיכה
לקשקש ,אבא היה נרגש ותרגם לנו .הזקנה סיפרה כי בשנת  1960הגיעו שני חוקרי
 – NKVDהמשטרה הפוליטית הרוסית ,ושאלו אותה אם נשאר מישהו ממשפחת
וינד כי אנה מחפשת אחריהם.
כאן המקום לספר על אנה .אנה היא אחותו הגדולה של אבא אשר נמלטה בראשית
המלחמה ובידיה ניירות מזויפים .אנה הייתה מורה ,ואת העזרה בניירות הגישה לה
משפחה של תלמיד .אבא יודע את שמה המזויף ואת הפרטים המושאלים .במשך
השנים שלאחר המלחמה הוא ניסה באמצעים שונים לחפש אחריה אך ללא
תוצאות .יש לו תמונה ומכתב ששלחה במהלך המלחמה לחבר שהגיע לראץ וחי
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בקיבוץ .אבא היה משוכנע כי שרדה והתכוון במסע הזה לעלות על עקבותיה .הוא
חשב אולי לפרסם מודעה בעיתון פולני ,ודרכו אולי יקבל מידע .לפי התיאוריה
שהוא פיתח נראה שהיא המשיכה גם אחרי המלחמה להסתתר תחת זהותה
הבדויה .יתכן שהיא נישאה לגוי שלא ידע את עברה ,והקימה אתו משפחה .עוד
חשב שאולי הצטרפה למפלגה הקומוניסטית וחששה לחשוף את יהדותה ,אחרת
אבא לא יכול להבין מדוע לא התעניינה ,מדוע לא יזמה חיפוש בישראל ,בה היו לה
קרובים ומכרים.

הזקנה באדום היא הגרה כעת בבית שלי בחודורוב

הסיפור של הזקנה האוקראינית מאוד ריגש .אולי בסיפור הזה טמון קצה החוט
לאינפורמציה .הסיפור על המשטרה הפוליטית הסתדר לנו טוב עם התיאוריה שהיא
ככל הנראה הייתה חלק מהמפלגה הפוליטית .אבא המשיך לדבר ואנחנו ישבנו
והבטנו סביב והמשכנו להעלות השערות .הילד סבב סביבנו והסתכל בסקרנות.
אמא הוציאה שקית סוכריות והציעה לו .הילד נדהם ,הביט ולא ידע איך להגיב.
אמא עודדה אותו ובאינטואיציה הוסיפה גם שטר של דולר לעידוד .המבוגר הנוסף
שהיה עד כה ברקע בשקט התקרב .אמא נתנה גם לו שטר ,ואז נפתח גם הוא לדבר
ולספר .הוא התנדב להראות לנו את החצר .עד שם ,הוא אמר ,היה שטח המשרד
והמנסרה .אבא של אבא היה בעל מחסן גדול לעצים .אבל אבא ביקש שנמשיך.
הזקנה אינה יודעת הרבה ,הוא פוסק .מיהרנו לתעד את הביקור הזה בתמונה
נוספת ,עוד צילום ,והלכנו אחרי אבא לחצר השכנה .מהחצר הופיע לעברנו אדם זקן
לבוש סרבל .הוא התקדם בצעדים איטיים ופרץ לעבר אבא בקריאות "בוזו ,בוזו"
(זה הכינוי של אבא באוקראינית) .השניים נפלו זה בזרועות זה ומכל כיוון נשמעו
קריאות בכי והתרגשות .אדם זה שהיה מבוגר מאבא במספר שנים ,הוא בנם של
משפחת הגויים השכנה אשר עזרה לאבא פעמיים במהלך מנוסתו .בפעם הראשונה,
בלילה שבו נמלט מהבית הוא עבר דרך ביתם ,ושם האם נתנה לו צידה לדרך
והלבישה אותו בגדים של גוי .בפעם השנייה הם עזרו לו כאשר הסתיימה המלחמה
ואבא חזר במדי הצבא האדום לחפש קרובי משפחה .הוא פגש את בן השכנים הגוי
וזה אמר לו" :בוזו  -ברח! אף אחד לא נותר מבני משפחתך ואם תשאר אפילו רגע
נוסף ,האוקראינים ישחטו אותך".
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בן השכנים שעזר לאבא להימלט ,הוא אותו מבוגר שיצא מהחצר הסמוכה .אבא
מוחה דמעה ,והגוי מרר בבכי .עמדנו ברקע מלאות בהתרגשות ,והנצחנו הכל
בצילום.

הזקן הציע לאבא שכולם ייסעו לאחותו ,ויראו אם גם היא תכיר אותו .נדחסנו
חזרה לאוטו והפעם הזקן אתנו מכוון את הנהג בשבילי חודורוב .אבא שוחח אתו
כל הדרך .הוא הצביע על מה שראינו בדרך ,והסביר" :כאן היה בית העלמין היהודי.
בימי השלטון הקומוניסטי הוא נהרס ועל גביו הוקם אצטדיון .אחר כך שוב עצרנו
ליד בית כפרי קטן ומתוכו יצאה אישה זקנה .היא נראתה מאוד מופתעת לראות את
אחיה יורד מרכב .הוא הצביע על אבא וביקש שתזהה אותו .היא התקשתה .כאשר
הוא רמז לה "בוזו" שוב היינו עדים למחזה של מעיין דמעות ,בכי והתרגשות .בתוך
הבית הקטן הניקיון היה מופתי .אבא ושני הזקנים העלו זיכרונות באוקראינית,
ואנחנו היינו טרודים בצילום ובציפייה לתרגום .מדי פעם אבא עדכן אותנו .מסתבר
שהזקנה בעלת זיכרון מופלא .היא סיפרה לאבא על משפחתו .היא זכרה פרטים על
אימא שלו ועל האחים שלו – קופל שהיה ג'ינג'י ואחותו שלמדה תפירה .הזקנה
תיארה זיכרונות אימים מזמן המלחמה .היא סיפרה על חיילים שרדפו אחרי ילדים
בשדות התירס ,תפסו אותם ורוצצו את גולגולתם .היא גם ידעה כי את המשפחה
של אבא העלו על משאית בדרך לבלזץ .השיחה התנהלה ארוכות .הזקנה ערכה
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שולחן ,פרשה מפה והציעה ארוחה מלאה כאילו ציפתה לאורחים .חשבתי לעצמי
מאין לה ,לאישה בודדה אוכל מבושל למספר כזה של אנשים .האווירה משפחתית.
סביב השולחן החלפנו תמונות וכל הזמן הזקנים נגעו באבא כאילו מיאנו להאמין.
כאילו רוח רפאים הופיעה אצלם .השעות התקדמו להן .היינו צריכים לשוב ללבוב.
הפרידה הייתה קשה .אבא
השאיר דולרים .הוא הבטיח
לשלוח תמונות ועוד עזרה.
סיימנו בנשיקה ועוד תמונה
למזכרת .שוב נדחסנו באוטו
ויצאנו להחזיר את הזקן
לביתו .הזקנה מרחוק נשענה
על השער ונופפה זמן רב
לשלום .שוב עברנו ליד
האצטדיון .אבא ביקש מהנהג
שיעצור .כולנו ירדנו .אבא
ביקש שנצלם את המקום.
הוא ניגש לגוי שעבר שם ווידא
שאכן היה שם "בית קברות
יהודי" .אבא שאל" :ולא
נשאר כלום?" ,הגוי השיב:
"נשארו אבנים" .ולפני
שהספקנו להגיב הוא משך
אותנו אחריו" ,בואו אני
אראה לכם" .הוא הלך
בצעדים גדולים ואנחנו בריצה
אחריו .חצינו כביש ונכנסנו
לחצר בית ככל הבתים ,ואז
נתגלתה לעינינו זוועה .שביל
הבית היה מרוצף באבני
מצבות .חלקן כשפניהן
באדמה וחלקן מעלה
כשהאותיות ברורות עליהן
"כאן נקברה…" היינו
המומים .ניסינו לפענח את הכתוב .בידיים רועדות תלשנו עשבים שוטים שכיסו את
האבנים .אבא ניסה להפוך אבן אך ללא תוצאות .המצבה הייתה נעוצה עמוק
אדמה .מתוך הבית יצאה משפחה שהציגה בגאווה בפני האורחים את המוצגים
שבחצר :זוהי מצבה של הרב שלכם" ,הם אמרו והצביעו על אבן אדומה .אבא נזכר
וסיפר לנו על הדיין של העיירה שטבע במקווה ושמו חרוט על האבן .התקדמנו
בשביל המצבות ואחרינו ולפנינו בני המשפחה.
השביל הוביל לעבר מחראות-שירותים – בור בחצר שהיה מרוצף אבני מצבות מבית
הקברות .המראה היה מזעזע .לא האמנו .לא היו מילים בפינו .תעדנו הכל
במצלמות .הגויים משכו את אבא לעבר ספסל בחצר ודיברו אתו .אחר כך אבא
תרגם וסיפר שהם תיארו לו אירוע שבו נורו כ 200 -יהודים ביער הסמוך לחודורוב.
חזרנו שפופים לאוטו .השעות האחרונות שהיו כל כך פסטורליות וכל כך מלאות
זיכרונות נקטעו עם מה שראינו .הורדנו את הזקן בביתו ,ושוב היו חיבוקים
ונשיקות .יצאנו בדרך ללבוב ואבא אמר" :אסור להאמין לגויים! לכל גוי יש היהודי
הטוב שלו ואת היתר לא יהסס להרוג" .אחרי הדברים האלה השתררה שתיקה.
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הבית שלי ברחוב טרס שבצ'נקו  26חודורוב

באר המים של השכן ממנה שאבנו מים ברשותו
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לובק אחותו ואני ליד בית האחות

אתי ,לובק ,אחותו של לובק ,אני ,בלה ושרה ליד ביתי
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פגישה מרגשת
עם לובק ואחותו

אני משוחח עם האשה שפלשה
לבית שלנו
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שברי מצבות בשביל אל השירותים

ליד אנדרטה לקרבנות השואה
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אנדרטה לזכרם
של יהודי חודורוב
שנספו בשואה.
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יהדות גליציה
יהדות גליציה הייתה קהילה יהודית גדולה ומפותחת מבין קהילות יהודי מרכז
אירופה ,אשר שכנה באזור גליציה.
 .11בעת כיבוש
העדויות הראשונות לקיומם של יהודים בגליציה הן מהמאה ה-
האזור על ידי אוסטריה ישבו בו כ 225,000-יהודים ,שהיוו באותם ימים  9.6אחוזים
מכלל האוכלוסייה .היהודים ישבו ברובם בעיירות ,אך גם בכפרים ,ושימשו מעיין
מעמד ביניים המקשר בין האצולה לבין האיכרים האוקראינים .היהודים ברובם
היו בעלי מלאכה ,ורק מעטים עסקו במקצועות אחרים.
לקראת סוף המאה ה 18 -ניסה הקיסר פרנץ יוזף לבולל את היהודים וזאת על ידי
הפצת ההשכלה בתוכם .היו יהודים שתמכו במטרה זו ,אך רוב היהודים התנגדו
לכך .התנגדות נוספת נוצרה עם הניסיון להושיב את היהודים על האדמה.
היהודים בגליציה היו ידועים באדיקותם הדתית ,ונאבקו קשות בהשכלה
החילונית .כמו-כן ,התנהל מאבק קשה בגליציה בין תומכי החסידות לבין
"המתנגדים" .מאבק זה הסתיים בניצחון תומכי החסידות ,והיא הייתה לתנועה
השלטת בין יהודי גליציה.
בשנת  1867זכו היהודים בגליציה לשוויון זכויות מלא ,ובכך היו הראשונים מבין
יהודי מזרח אירופה שזכו לעצמאות זו .התנועה הציונית פרחה בגליציה וממנה
 19ותחילת המאה ה 20 -שלפני
יצאו כמה מעוזריו של הרצל .במהלך המאה ה-
מלחמת העולם הראשונה שגשגה הקהילה היהודית בגליציה מאוד ונכתבו מספר רב
של ספרים ושירים ,פעלו בה מספר גדולי תורה ובה צמחה גם הציונות.
במהלך המאה ה 19 -הייתה התבוללות אשר החלה לפגוע במבנה הקהילה .מתחילה
המאה ה 20 -החלו הפולנים ואוקראינים לפגוע ביהודים ולנשל אותם מעמדותיהם.
יהודים רבים עזבו לארצות הברית ,וחלקם לארץ ישראל.
בזמן מלחמת העולם הראשונה נפגעו היהודים מפלישות של אוסטריה ורוסיה
לאזור.
במלחמת העולם השנייה נרצחו כמעט כל יהודי גליציה ,והמעטים שנשארו ממנה
עזבו לארץ ישראל או ארצות הברית.
טרנופול (אוקראינית :טרנופיל  ,Тернопільפולנית )Tarnopol :היא עיר
באוקראינה המערבית 132 ,ק"מ מזרחית ללבוב .היא שוכנת על הנהר ֶס ֶרט ,יובלו
של דנייסטר ,והיא מרכז חבל טרנופול .עיר חשובה בחבל גליציה ההיסטורי.
אוכלוסיית העיר הייתה ב 245,000 2004-איש.
מ 22-בנובמבר עד  30בדצמבר  1918הייתה טרנופול בירת הרפובליקה האוקראינית
המערבית .ב 15 -ביולי  1919נכבשה על ידי הצבא הפולני וכעבור שנה ,ביולי-אוגוסט
 ,1920על ידי הצבא האדום .לפי הסכם ריגה חזרה לפולין .בשנות שלטונה דאגה
פולין לפולניזציה של האוקראינים והיהודים ,הדבר הביא לעליית פעילותם של
 ,1939בעקבות הסכם מולוטוב-
הלאומנים האוקראינים ולאנטישמיות .ב-
ריבנטרופ ,עברה העיר לשליטת הסובייטים ופולנים רבים הוגלו לקזחסטן .ב1941 -
נכבשה על ידי הגרמנים שרצחו את כל היהודים שנשארו בעיר .ב 1944 -נכבשה העיר
על ידי הסובייטים .מ 1991-באוקראינה העצמאית.
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יהודים התישבו בעיר עם היווסדה .הקהילה חויבה בשמירה על העיר והוקצו לה
עמדות הגנה בפיקודו של "הטמן" יהודי .כמעוז המרכזי נקבע בית הכנסת הבנוי
מאבנים ,שהיה נראה כמבצר לכל דבר עם עמדות ירי לארבעה צדדים .בעת גזרות
ת"ח ת"ט מנתה הקהילה  300משפחות ,ורובן הגדול נהרגו מידי חילות הקוזקים.
ב 1665-הייתה הקהילה במצב דחוק ,אך במאה ה 18-כבר נחשבה בין המבוססות.
לאחר  ,1772כשסופחה לאוסטריה ,נהייתה מרכז חשוב של תנועת ההשכלה .ב-
 1788הוקם בה בית ספר ברוח זו על ידי הרץ הומברג וב 1813 -הקים בה יוסף פרל
"בית חינוך" .בעיר גם הוקם בית דפוס עברי .בין משכילי העיר הידועים נמנו ר'
נחמן קרוכמל (רנ"ק) ושלמה יהודה רפפורט (שי"ר) ,שאף כיהן כרב העיר בשנים
 .1838-1839בשנים  1858 -1837שלטו בעיר מצדדי התבוללות תרבותית פולנית ,אך
בשנות ה 60 -נבלמה מגמה זאת על ידי הציונים שנהפכו גורם מכריע בקהילה .בעיר
גם הייתה השפעה ניכרת של תנועת החסידות מהערים הסמוכות בגליציה .בין רבני
העיר התפרסם במיוחד יוסף באב"ד.

השואה
הצבא הסובייטי נכנס לעיר ב 17 -בספטמבר  ,1939במקביל כבש צבא גרמניה את
פולין ,ואלפי יהודים ברחו משטח הכיבוש הגרמני לרוסי .הרוסים התחילו מיד
בדיכוי כל האלמנטים הלא קומוניסטים ,ויהודים אמידים רבים נאסרו ונשלחו
לסיביר .הגרמנים נכנסו לעיר ב 2 -יולי  .1941ב 4 -ביולי כבר נערך פוגרום ביהודים
5,000
בשיתוף פעולה מלא עם האוקראינים .הפוגרום נמשך כשבוע ונהרגו בו כ-
יהודים .בספטמבר אותה שנה נוסד בעיר גטו ,הראשון מסוגו בגליציה המזרחית.
רוב היהודים ששוכנו בו הועסקו בבניית כביש קייב-לבוב .ב 25 -במרץ  1942נרצחו
 1000יהודים על ידי הגרמנים ובסוף אוגוסט -תחילת ספטמבר באותה שנה נשלחו
 4000למחנה השמדה בלזץ .לאחר המלחמה לעיר חזרו כמה מאות בלבד.

מחנות השמדה
 .)Vernichtungslagerמחנות שהוקמו בשטחי פולין הכבושה בידי הנאצים ושבהם
הושמדו המוני יהודים במסגרת ה'פתרון הסופי' של בעיית היהודים באירופה.
מחנות השמדה הוקמו ונועדו למטרה אחת בלבד – רצח כללי של בני העם היהודי,
בלי הבדל גיל ומין .המיוחד במחנות ההשמדה היה ,שפרט ליוצאים מן הכלל ,כול
מי שהובא לשם ,ובכלל זה בעלי כושר עבודה ,נרצחו בלי כול שהיות וסלקציות.
לפיכך מכנים לעיתים את המחנות ההם בתי-חרושת למוות.
 22ביוני 1941
רצח המוני יהודים החל עם פלישת הגרמנים לברית-המועצות ב-
והוצא לפועל בידי האיינזגרופן [עוצבות המבצע] של הס"ס .שלב זה קדם למחנות
ההשמדה ובו נורו מאות אלפים .שיטת הרצח בירייה ,שבה פעלו האיינזצגרופן,
היתה איטית מדי בשביל הגרמנים ,תבעה כוח-אדם רב והקשתה את שמירת
הסודיות של פעולות ההשמדה .לכן החליטו הדרגים הבכירים של הס"ס לפנות
לדרך אחרת של רצח המוני יהודים ,ולהשתמש לשם כך בגז .ניסיון בהמתה בגז חד
תחמוצת הפחמן [  ]Carbon Monoxideהצטבר בפעולות ההרג שנעשו במוסדות
האותנסיה ['המתות חסד'].
ב 3-בספטמבר  1941נעשה במחנה הריכוז אושוויץ  Iניסוי ברצח בני-אדם בגז.
קבוצה של שבויי מלחמה סובייטים הוכנסה לתא סגור הרמטית ,ולשם הוחדר גז
ציקלון בה ,וכעבור זמן קצר נחנקו כול השבויים .בעקבות הניסוי ה'מוצלח' ההוא
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ועוד ניסויים שנערכו באושוויץ ובמקומות אחרים ,החליטו גורמי ס"ס להקים
מחנות השמדה שבהם יתבצע הרצח בגז.
כך ,אפוא ,במקום רצח היהודים בירי בקרבת מקומות מגוריהם ,הוחלט להביא
יהודים מכול אירופה למחנות השמדה .ואלה היו מחנות ההשמדה שהוקמו
והופעלו :אושוויץ-בירקנאו (אושוויץ  ;)IIחלמנו; בלז'ץ; סוביבור; וטרבלינקה –
כולם בשטחים הכבושים של פולין .אושוויץ-בירקנאו היה גם מחנה ריכוז ,ובחלק
מהמשלוחים הופרדו בני -אדם בדרך סלקציה לעבודה במקום או נשלחו למחנות
אחרים .יש המסווגים את מחנה הריכוז מיידנק גם כמחנה השמדה ,ובו נהגו זמן
מה במשלוחי יהודים כבאותם שהגיעו לאושוויץ והתנהל שם רצח בגזים.
ב 8-בדצמבר  1941הופעל מחנה ההשמדה הראשון בחלמנו שבאיזור לודז' ( .)Lodz
במחנה חלמנו השתמשו במשאיות גז לרצח הקורבנות .המחנה פעל ברציפות עד
אפריל  ,1943נסגר ליותר משנה ,ובקיץ  1944הופעל שנית לזמן קצר .לפי ההערכה
נרצחו בחלמנו כ 320,000-יהודים.
אושוויץ-בירקנאו ,כמחנה השמדה של המוני יהודים ,החל במלאכת הרצח במרס
 .1942בשיא פעולתו היו שם ארבעה מבנים עם מתקני רציחה בגז ציקלון בה
 1944ונרצחו בו בין  1.1-1.5מיליון
ומשרפות .מחנה ההשמדה פעל עד נובמבר
יהודים וכן רבבות צוענים ושבויי מלחמה סובייטים.
בלז'ץ ,סוביבור וטרבלינקה הוקמו במסגרת 'מבצע ריינהרד' – מבצע רצח של יהודי
הגנרלגוברנמן – מרכז פולין .במחנות ההם השתמשו בגז חד-תחמוצת הפחמן
שהופק ממנוע בנזין או דיזל .בלז' ץ פעל כמחנה מוות בחודשים מרס-דצמבר 1942
ונרצחו בו כ 600,000 -יהודים .סוביבור פעל באפריל  – 1942אוקטובר  1943ונרצחו
בו כ 250,000 -יהודים .טרבלינקה פעל ביולי  – 1942אוגוסט  ,1943ונרצחו בו כ-
 900,000יהודים.
קיומם של מחנות ההשמדה והפעלתם היו מסווגים ברייך השלישי כ'סודי ביותר'.
גורמי הס" ס הפעילו מערכת הטעיה והונאה ,כדי להסתיר ולהסוות את עצם קיומם
של המחנות .קודם כול הוסתרו הדברים מהקורבנות ,מהאוכלוסייה המקומית וגם
מגורמי ממשל גרמניים שלא היו מעורבים ישירות בהוצאת 'הפתרון הסופי' לפועל.
מחנות ההשמדה נראו מבחוץ כמחנות עבודה או מחנות ריכוז ,תאי הגזים הוסוו
כמקלחות וחדרי חיטוי .ליהודים שנועדו לגירוש למחנות ההם הודיעו ,שהם
נשלחים למחנות עבודה אי-שם במזרח .בהגיעם למחנות מסרו להם דברי הרגעה
ונאמר להם ,שהם הגיעו למחנות מעבר או למחנות עבודה ,ועליהם ללכת למקלחות
ובגדיהם יעברו חיטוי .כדי להסוות את האמת הופרדו הנשים והילדים מהגברים.
פעולת הרציחה בגז ארכה  15-30דקות .גוויות הנרצחים הוצאו מתאי הגזים בידי
קבוצת אסירים יהודים ונשרפו.
היו בריחות נועזות של יהודים ממחנות ההשמדה ,רובן הסתיימו בכישלון ,אך
2
מעטים הצליחו לברוח והעבירו את הסיפור על הנעשה שם לעולם הרחב .ב-
באוגוסט  1943פרץ מרד במחנה ההשמדה של טרבלינקה ,וב 14 -באוקטובר – 1943
בסוביבור ,וברחו מאות אסירים יהודים שהוחזקו שם .ב 7 -באוקטובר  1944היה
באושוויץ-בירקנאו מרד היהודים שבזונדרקומנדו ,שהועסקו ליד תאי הגזים
והמשרפות.
מחנות ההשמדה היו כפופים ומנוהלים בידי הס"ס .אושוויץ-בירקנאו היה כפוף
ל'משרד הראשי למשק ולמנהל של הס"ס' ,שמרבית מחנות הריכוז ברייך השלישי
היו כפופים לו .מחנות ההשמדה האחרים היו כפופים למפקדי הס"ס של אזורם:
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בלז'ץ ,סוביבור וטרבלינקה היו בפיקודו של מפקד ס"ס והמשטרה (  )HSSPFשל
מחוז לובלין ,וחלמנו היה בפיקודו של מפקד הס"ס והמשטרה של חבל הורטלנד.
סגל המחנות היה מורכב מאנשי ס"ס בתפקידי פיקוד ,מנהלה ואבטחה .במחנות
בלז'ץ ,סוביבור וטרבלינקה היה הכוח המאבטח מורכב ממתנדבים אוקראינים,
רובם מקרב שבויי מלחמה סובייטים .את העבודות הפיסיות במחנות ,שכללו גם
את הוצאת גוויות הנרצחים מתאי הגזים ,קבורתם ושריפתם ,וכן הטיפול בחפצי
הנרצחים ,אולצו לעשות יהודים ,שהופרדו למטרה זו מהמשלוחים שהגיעו למחנות
ההם.
בסך-הכול נרצחו בגז במחנות ההשמדה כ 3,500,000 -יהודים ,ונוסף להם עשרות
אלפי צוענים ושבויי מלחמה סובייטים.

103

מחנה ההשמדה בלז'ץ

מתוך ויקיפדיה ,האנציקלופדיה החופשית

בלז' ץ היה הראשון מבין מחנות ההשמדה הנאציים שפעלו במסגרת "מבצע
ריינהארד" .המחנה הוקם בפולין הכבושה ,בשטח ה"גנרלגוברנמן" ,כקילומטר
דרומית לתחנת הרכ בת בלז'ץ שעל קו לובלין-לבוב .לפחות  434,508יהודים מצאו
את מותם במחנה ,וידוע רק על שני ניצולים ממנו  -רודולף רדר וחיים הרצמן.
העדרם של ניצולים הוא אחת הסיבות להיותו של המחנה פחות ידוע ,זאת למרות
מספרם הגבוה של הקורבנות.
תוכן עניינים:
 1המחנה
 2המשלוחים למחנה
 3חיי האסירים במחנה
 4סיום ההשמדה
 5התנגדות בקרב האסירים
 6צוות המחנה
 7אומדן מספר הקורבנות
 8שרידי המחנה וההנצחה במקום
המחנה
ב 13-באוקטובר  1941הורה היינריך הימלר ,ראש האס אס ,על אודילו גלובוצניק,
מפקד הס"ס והמשטרה באזור לובלין ,להתחיל להקים את מחנה ההשמדה הראשון
בשטח הגנרל גוברנאמן ,ליד בלז'ץ .אחת הסיבות לבחירה באתר זה הייתה מיקומו
על גבול המחוזות לובלין וגליציה ,עובדה המעידה על הכוונה להשמיד את יהודי
שתי הקהילות במחנה .נוספו על כך מסילת ברזל וכביש שעברו בקרבת מקום וענו
על הצורך התחבורתי ,ותעלה נגד טנקים שנחפרה למטרה צבאית במקור ,אך
הכוונה הייתה לעשות בה שימוש כקבר המונים .בבניית המחנה ,שהחלה בתחילת
נובמבר  ,1941הועסקו כפריים פולנים ,ועובדי כפייה יהודים ולא יהודים .המחנה
הושלם בתחילת מרץ .1942
מרבית הצוות במחנה היה מעורב בתוכנית ( T4מבצע אותנסיה) שערכו הנאצים,
וצבר נסיון בשיטת ההרג בתאי גזים .הרצח במחנה נעשה ברובו בעזרת בתאי גזים
נייחים ,אליהם הוזרם פחמן חד-חמצני ,בעקבות המסקנות מהפעלתם של משאיות
גז במחנה ההשמדה הראשון ,חלמנו .אלה נחשבו יעילים יותר משיטות ההרג
הקודמות ,למטרת רציחתם של מספר הקורבנות המתוכנן .מסיבות כלכליות לא
נעשה שימוש במיכלי גז במחנה ,תאי הגזים במחנה (בדומה לאלו של סוביבור )
עבדו על בסיס מנועי טנקים סובייטים שפלטו אדי פחמן חד-חמצני לתוך תאי
הגזים .בנוסף פעלה במחנה גרסה מוקטנת של משאיות הגז  -מכונית דואר שהוסבה
כדי לשמש לרצח קבוצות קטנות של יהודים וצוענים .אחד מהעובדים בבלז'ץ העיד
כי ביומו האחרון של המחנה נרצחו עובדות המשרד היהודיות ברכב זה.
תאי הגז הוסוו כמקלחות של המחנה ,על מנת להטעות את קורבנות המחנה .אלה
הורדו מהרכבות ואולצו לרוץ ישירות אל עבר תאי הגזים ,על מנת שלא תהיה להם
שהות להבין היכן הם נמצאים ,או להתנגד .קומץ יהודים הושאר בחיים על מנת
לבצע חלק מהעבודות הכרוכות בהשמדה  -פינוי תאי הגזים ,קבורת הגופות ומיון
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בגדי הקורבנות .העובדים היהודים  -ה"זונדרקומנדו"  -נרצחו גם הם אחת
לתקופה ,והוחלפו בעובדים מטרנספורטים חדשים.
שלושת תאי הגזים ,העשויים עץ ,בבלז'ץ החלו לפעול באופן רשמי ב 17 -במרץ ,1942
התאריך הנקבע להתחלת "מבצע ריינהארד" ,וקורבנותיהם הראשונים היו יהודים
שגורשו מלבוב ולובלין .במהרה החליטו הנאצים כי שלושת תאי הגזים ,בהם התגלו
תקלות בתכיפות גבוהה ,לא יספיקו ליעדים שנקבעו ,במיוחד לאור המשלוחים
ההולכים וגדלים מקרקוב ולבוב .שישה תאי גזים מבטון הוקמו במקום התאים
הישנים ,והגדילו את מספר הקורבנות עד ל 1,000 -ביום .תוכנית זו הועתקה מאוחר
יותר לשני המחנות האחרים של "מבצע ריינהארד"  -סוביבור וטרבלינקה.
המשלוחים למחנה
החל מ  17במרץ ועד  8בדצמבר  1942פעלה מכונת ההשמדה במחנה ,למעט הפסקה
בין אמצע מאי לתחילת יוני  .1942קורבנות המחנה הראשונים היו קרוב ל 30,000
יהודים בני קהילת לובלין  15,000 ,בני קהילת לבוב ,ועוד רבבות יהודים מגטאות
במחוזות אלו .בחודש מרץ נשלחו למחנה כמה מאות יהודים מגרמניה במשלוח
ישיר .בחודש יוני החלו להגיע משלוחים מגליציה המערבית ,מגטאות טרנוב
וקרקוב ומהגטאות בסביבתן .עד אוקטובר  1942נשלחו לבלז'ץ  135,000יהודים
מגליציה המערבית  225,000 ,יהודים מגליציה המזרחית ועוד רבבות יהודים
מחלקיהם הדרומיים של מחוזות לובלין ורדום .הנסיעה למחנה ,שלעיתים ארכה
כמה ימים ,הייתה קטלנית .הובלת הקורבנות לבלז'ץ הייתה באמצעות קרונות
 130איש )
בקר ,שלעיתים חוטאו בתמיסת כלור .עשרות בני אדם (לעיתים עד
נדחסו לכל קרון .אנשים רבים מתו בקרונות עצמן בחנק ובצמא בשל החום הרב
ששרר בקרון .על פי הערכות קרוב לרבע מכלל היהודים שנשלחו לבלז'ץ לא היו בין
החיים כאשר הגיעו למחנה.
חיי האסירים במחנה
בידינו מידע מועט על החיים במחנה מספרון שהוציא רודולף רדר ,שהצליח להמלט
מבלז'ץ בנובמבר  1942וזכה להיות אחד משני הניצולים של המחנה .צוות המחנה
לא נבדל מצוותים של מחנות אחרים והתעלל באסירים היהודים .אסירים רבים
בחרו לשלוח יד בנפשם עקב תנאי החיים הקשים במחנה שכללו רעב ,זוהמה
והשפלות.
סיום ההשמדה
 1942הופסקה עבודת ההשמדה במחנה בלז'ץ
בשליש הראשון של דצמבר
בפתאומיות .משלוחים שהיו מיועדים להגיע למחנה המשיכו את נסיעתן צפונה
לכיוון מחנה סוביבור .המחנה פורק לאחר שרוב הקהילה היהודית בסביבתו
הושמדה ,ולאחר שמחנה ההשמדה אושוויץ נבחר כאתר ההרג המרכזי ליהודי
אירופה .מסקנות הנאצים ממפעל ההשמדה בבלז'ץ שימשו אותם מאוחד יותר
בהשמדה באושוויץ.
התנגדות בקרב האסירים
עובדי הכפיה היהודים שנותרו במחנה הועסקו על חודש יוני  1943בשריפת הגופות.
לאחר סיום שריפת הגופות נשלחו האסירים היהודיים להשמדה במחנה סוביבור,
אולם עם הגיעם למחנה סוביבור הם התקוממו וניסו להימלט .למעט חיים הרצמן,
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כולם ניספו בניסיון ההתקוממות .בנוסף לסיפור זה היו כמה מקרי בריחה מבלז'ץ,
בעיקר בחודשים הראשונים לפעילותו .בידינו מידע על מספר יהודים שהצליחו
לחמוק מן המחנה .אלו ששמם ידועים לנו הם  ,לייב וולשטיין מגטו זמושץ',בכר
מגטו קרקוב ומינה אסטמן מגטו ז' ולקייב שהצליחו לחמוק מן המחנה ולספר את
סיפור ההשמדה במחנה .אף אחד מהם כפי הנראה לא שרד את ההשמדה .בדו"ח
של המחתרת הפולנית ,הארמיה קריובה ,ישנו מידע על התקוממות האסירים
היהודים שאירעה ב  12ביוני  :1942אנשי ה"זונדרקומנדו" ,שעסקו בהוצאת גופות
הניספים מתאי הגז .הדו" ח טוען שכמה מהם התנפלו על אנשי ס"ס מצוות המחנה
וחנקו  4-6מהם למוות עד שנרצחו בידי כוחות גרמניים .אין מידע אחר שמאשש
סיפור זה.
צוות המחנה
המפקד הראשון של המחנה ,כריסטיאן וירט ,נהרג על ידי פרטיזנים איטלקים
בטריאסטה ,במאי  .1944המפקד שהחליף אותו ,גוטליב הרינג ,שירת זמן קצר
לאחר המלחמה במשטרה ,ומת בסתיו  1945בבית חולים .לורנץ הקנהולט ,המפעיל
הראשון של תאי הגזים ,שרד את המלחמה ,אך עקבותיו נעלמו .מבין אנשי האס
אס ששירתו במחנה שבעה זוהו במינכן ,אך רק אחד ,יוזף אוברהאוזר נשפט ב1965 -
ונידון לארבע וחצי שנות מאסר.
אומדן מספר הקורבנות
על פי דו"ח שנשלח בטלגרמה לברלין בינואר  1943בידי הקצין הרמן הופל (והגיע
לידי רשת הביון הבריטית) מספר הקורבנות ש נספו בבלז'ץ בשנת  1942עמד על
 434,508נפשות (כפי הנראה ,אולי מלבד כמה מאות צוענים ,כל הקורבנות היו
יהודים) .הדו"ח התגלה בשנת  .2001אומדן מספר הקורבנות בבלז'ץ היה לאורך כל
השנים הקשה ביותר בשל מיעוט הידיעות על המחנה .האומדנים שהיו מקובלים עד
התגלות הדו" ח טענו שמספר הנספים במחנה נע בין חצי מליון עד מליון יהודים.
אומדנים אלו ניסו לאמוד כמה יהודים נשלחו לבלז'ץ מכל קהילה וקהילה
והתבססו בעיקר על ספרי זכרון של קהילות ,עדויות ניצולים (שלא תמיד מסרו
מספרים מדויקים) וכן דו"חות גרמניים שנמצאו .גם לאחר התגלות הדו"ח אין
ביכולתנו לדעת האם המספר  434,508כולל רק יהודים שהגיעו חיים למחנה ,ובו
נרצחו ,או שהוא כולל גם רבבות יהודים שנספו בדרך ,בשל התנאים הקשים
בקרונות הבקר בהם הובלו לבלז'ץ.
שרידי המחנה וההנצחה במקום
כמו במחנות השמדה אחרים ,הנאצים התאמצו להסתיר ולחסל את הראיות
 1005הוצאו גופות הנרצחים
להשמדה לקראת סוף המלחמה .במסגרת מבצע
מקברי ההמונים ,נכתשו ונשרפו ,ומבני המחנה פורקו באופן שיטתי .קברי האחים
שנותרו במקום הופרעו על ידי מקומיים פולנים בשנים שלאחר המלחמה ,שחיפשו
חפצי ערך שנקברו יחד עם הקורבנות .תופעה זו גונתה בזמנו בעיתונות הפולנית ,אך
הרשויות הפולניות לא הצליחו למנוע את התופעה ,שנמשכה עד אמצע שנות
החמישים.
בשנות השישים הציבו גדר סביב שטח המחנה ,בה הוצבו כמה אנדרטאות קטנות.
אך השטח המגודר לא תאם את שטח המחנה האמיתי ,כך שעל חלקים מהמחנה
נבנו בניינים חדשים .עד  ,1989בגלל קרבת המחנה לגבול הפולני ,מספר המבקרים
בו היה קטן ,והאתר תוחזק בצורה ירודה.
לאחר נפילת ברית המועצות ב 1989 -החלו להגיע יותר מבקרים למחנה .בעקבות
ביקורת על מצבו הירוד ,נערכו בשנות התשעים סקרים לקביעת גודלו ומיקומו של
 1997-1998נערך סקר
המחנה ,ולגילוי פרטים חדשים על הפעילות בו .בשנים
ארכיאולוגי מטעם הפולנים במחנה .החוקרים מצאו את שרידיהם של מסילות
 33קברי המונים ,שהכילו ,על פי
הרכבת וכמה בניינים .כמו כן הם גילו
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הערכותיהם ,כ 15,000 -גופות שלא נשרפו .בחלק התחתון של חלק מהקברים נמצא
שכבה בעובי כמה סנטימטרים של שומן אדם .קבר אחד הכיל עצמות שלא נכתשו,
בדחיסות כה גדולה עד שמקדחות החוקרים לא הצליחו לחדור דרכן.
ב 2004-הוסר הלוט מעל אנדרטה גדולה לזכר קורבנות המחנה.
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אני ואומנות
בילדותי היו שני גורמים עיקריים שהשפיעו על התפתחותי כאמן .הראשון היה
ורוב.
ציורי הקיר והתקרה בבית הכנסת הגדול ה"שיל" בעיירת הולדתי חוד
משנכנסתי אל הבנ יין שוב לא יכולתי להסיר את עיני מרב התלהבות מאותם
ציורים מרהיבים .בית הכנסת בחודורוב היה מפורסם מא וד בזכות אותם ציורים .
נושאי הציורים היו גלגל המזלות ,בעלי חיים ,פרחים ,פסוקים מן התנ"ך ,פתגמי
חז"ל וקטעי תפילה .כולם משולבים זה בזה בעושר צבעוני ו בהרמוניה אומנותית
שהטביעה בי את חותמה והותירה בנפשי את ההשראה לצייר .כילד הייתי
"נשאב" אל תוך הציורים ורוב זמן התפילה ב'שיל' הייתי בוהה בציורים בעיון
רב ואף פעם לא שבעתי מלהתבונן בהם.
עד היום חרותים בדמיוני הציורים היפים הללו ,ואני מצר על כך שהגרמנים הרסו
ושרפו את בית הכנסת וכך אבדו הציורים לעד.
הגורם השני היה ספרי הקודש שסבי הוריש לאבי ,שהיו מקושטים ומעוטרים
בציורים ובכתב מעוטר מיוחד.
בתקופת לימודי בבית הספר היסודי ציירתי מפות וציורים שונים של דמויות ונוף.
המורים מאוד התלהבו ועודדו אותי להמשיך הלאה ולהתפתח.
בעת כניסת הצבא האדום הרוסי לאוקראינה בשנת  1939שררה בבית הספר
מדיניות סובייטית אשר דגלה בפיתוח תחומי הספורט והאומנות .בבית הספר
ציירתי את קארל מרכס ,אנגלס ,לנין וסטאלין כיון שדיוקנותיהם היו הקישוט
העיקרי בכיתה .באותה תקופה ציירנו גם פורטרטים של סופרים ומדענים דגולים
מאותה תקופה כמו פושקין ,שלום עליכם ,מנדלי מוכר ספרים ואחרים .נוסף לכל
אלה ציירנו גם נופים.
ב 1941 -כבשו הנאצים את אוקראינה המערבית ולא היה לנו פנאי וחשק לעסוק
בציור.
בידי
בזמן שהותי במחנה הפליטים 'ריבולי' שבאיטליה נתמזל מזלי ונשלחתי
הג'וינט ללמוד באקדמיה לציור אך היה זה לתקופה קצרה בלבד ,וחבל .השליחים
מהארץ לחצו עלי להתכונן לעלי יה לארץ  .הם הכינו אותי למגוון תפקידים,
ביניהם קורס טיס שאותו כאמור ,לא סיימתי .הגעתי ארצה ומיד גויסתי לצבא.
לאחר הקרבות של מלחמת השחרור התחלתי ללמוד בקורס למורים לציור.
למדתי ציור ,פיסול ופסיכולוגיה .המורים שלי היו :הצייר אבני ,הפסל שטרנשוס
והפרופסור לפסיכולוגיה בייליס.
כשהשתחררתי מהצבא בשנת  1950עברתי מתל-אביב לירושלים  ,בה עבדתי
כמפעיל ציוד מכני על כלים כבדים כמו  9Dומנופים .על הכלים האלה עבדנו
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ציורי התקרה בבית הכנסת הגדול – ה'שיל' בחודורוב (על פי שחזור של בית התפוצות ת"א)
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שני מפעילים כאשר אנו מתחלפים בינינו ב כל שעתיים .בזמן המנוחה שלי
הייתי מגלף פסלים קטנים מעץ וכך נהניתי משני העולמות :עבודה ויצירה.
בהמשך נרשמתי לקורס בבית הספר לאומנות 'בצלאל' וזאת במקביל לעבודתי.
ביום עבדתי ,ובערב ,לאחר יום עבודה מפרך ,למדתי .ציירתי גם בבית האומנים
הירושלמי ובתקופה זו ה ייתה לי תחושה טובה של בנין ירושלים מצד אחד
ועיסוק עם העשרה רוחנית מצד שני.
בשנת  1962עברתי לאשדוד שם עבדתי בבניית נמל אשדוד  ,וגם כאן המשכתי
לפסל ולגלף בהפסקות.
באשדוד פגשתי מספר ציירים וביחד התארגנו וייסדנו את אגודת האומנים של
אשדוד .הציירת הראשונה בעיר היתה שיינה סקלדניק ז"ל .היא באה
מהאקדמיה של פולין וציירה בעיקר פולקלור יידישאי יהודי .פה ציירה את
המעברה שבה התגוררה  .היה זה הציור הדוקומנטרי הראשון של ציירת
אשדודית שגם התפרסם.
ציירים נוספים שהיו איתי הם סולי לוי ז"ל שעלה ממצרים ,שמואל צזנה שעלה
מאיטליה ,אריה צרפתי שהגיע מפתח-תקוה ,עזרא טלקר שעלה מהודו ,יהודית
מוצ'רי שעלתה מהונגריה ודינה קראוס שהגיעה מקיבוץ .סולי לוי היה היושב-
ראש הראשון של אגודת האומנים שלנו .אחריו נבחר הסופר אהרון ירושלמי
לתקופה קצרה ,ואחריו נבחרתי אני ,ושימשתי בתפקיד זה במשך עשרים שנה.
אחרי נבחר שלמה גרשון.
מכיון שלא היה לנו משכן קבוע נאלצנו לקיים תערוכות בכל מיני מתנ"סים .עם
השנים גדל חוג האומנים ואגודתנו סייעה להם בחומרים לציור .גם העירייה
בראשות ראש העיר מר צבי צילקר סייעה בכך .למותר לציין כי ראש העיר
תמך ותומך עד היום בתחום האומנותי בעיר אשדוד .מאז קיימנו מאות
תערוכות ,אחת מהן אפילו נערכה בנמל אשדוד ,באחד ההאנגרים ,משום
שרצינו לשתף את פועלי הנמל .באותה תערוכה ביקר שמעון פרס ,ראש
הממשלה דאז ,שהתפעל מהפעילות האומנותית בעיר.
במשך השנים שכנעתי את ראש העיר להציב פסלים ברחבי העיר .הפסל
הראשון שהוצב היה פרי יצירתי ושאותו תרמה 'חברת אשדוד' .האוצר היה
האדריכל אריה אלחנני זוכה פרס ישראל .הוא בחר בפסל שלי "הרעות" ,היות
שהוא מתאים למקום מרכזי כיון שניתן לטפס עליו .את הפסל שבוהו  2.5מטר
מיקמו ברחבת בית העיריה ברחוב חיים משה שפירא ,ומיד לאחר שהוצב החלו
הילדים לשחק עליו ולהתמזג בו.
פסלי השני הוצב בנמל אשדוד .פסל זה נבנה לפי מודל שלי שאושר בידי מנהל
הנמל וועד העובדים.
במשך כל שנות כהונתי כיושב-ראש אגודת האומנים ארגנו הרצאות וחוגים
לציור .לאחר לחצים רבים הוקצה לנו מבנה ששופץ והותאם לצרכינו ובו
נערכו כל המפגשים והתערוכות .עם השנים הצטרפו אלינו ציירים רבים
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והאגודה הפכה לגוף מרכזי בעיר ,גוף שמשך אליו אנשים רבים שרצו ללמוד
ציור בחוגים הרבים שיזמנו.
כפסל רציתי לשים דגש על הפיסול בעיר .כל הזמן "נדנדתי" לראש העיר
בנושא הצבת פסלים שיקשטו את שדרות העיר .באחת הפעמים הגשתי לו
אלבום קטלוג ובו סקיצות של פסלים הממוקמים ברחובות .הוא העביר את
הקטלוג לסגנו ,אריה דרעי ,וזה אמר שיכול להקציב לנו  ₪ 70,000בלבד.
למרות הסכום הזעום הצלחנו ליצור שבעה פסלים .הפסלים הוצבו במרוכז
בפארק אלון וזכו לתהודה חיובית רבה מצד אזרחי העיר .אף ראש העיר קיבל
תגובות אוהדות הן מהאזרחים והן מאורחים רמי מעלה שנזדמנו לעיר
באירועים שונים.

סימפוזיון פיסול באשדוד –  2002ביזמת ברוך וינד

לאור ההתלהבות הצעתי לראש העיר לערוך סימפוזיון בינלאומי לפיסול ,אשר
יארח שבעה פסלים מהארץ ושבעה מחו"ל במימון העירייה .הפרוייקט נתקבל,
ותוך שלושה שבועות יצרו האמנים ארבעה עשר פסלים נהדרים אשר מוקמו
ברחבי העיר .שוב נחלנו הצלחה וההתלהבות הייתה רבה.
לאור ההצלחה ערכנו סימפוזיון נוסף בשנת  ,1994והפעם לא היה דוגמתו
בארץ בהיקפו .הזמנו פסלים ממספר ארצות ,וכמובן גם פסלים מהארץ ,ואלה
פסלו ב 120 -קוב אבן .התוצאה הייתה נהדרת .אלפי אורחים נהרו לאשדוד
לצפות העשיה ובתוצאות הסופיות .כמו כן הוזמנו נספחי התרבות של ארצות
רבות.
מאז ערכתי סימפוזיונים נוספים ,והתוצאה :בעיר ניצבים עשרה פסלים שלי
ועוד כ 180 -פסלים של אמנים אחרים.
כעת הגעתי לגבורות .אני בן  80וממשיך להגות וליזום .אני מקווה שאזכה
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להציב פסלים נוספים באשדוד על מנת לייפותה ועל מנת שייהנו מכך כל
אזרחי העיר.
והנה בשורה :קרוב משפחתי מארה"ב ,יוסי פלג (בייליג) ,הוא אותו יוסי
שארגן ולקח אותי ואת בני משפחתי למסע שורשים בפולין ואוקראינה ב-
 ,1994החליט לתרום סכום הגון ,שווה-ערך למחצית עלות הפסל ,כדי שאממש
את שאיפתי לפַסֵׁשל בפורמט גדול את פסל 'שמשון' .את יתרת העלות תממן
עיריית אשדוד .גובה הפסל יתנשא לרום של בין שלושה לארבעה מטרים ויהיה
עשוי ברונזה .הנושא סוכם ,וכעת לא נותר לי אלא להתחיל ביצירה .שוב יעמוד
פסל ,פרי רעיוני ויצירתי בחוצות עירי אשדוד.
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ריקוד באונס הכובש הנאצי
הציור מוצג במוזיאון השואה ב'יד ושם' בירושלים
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גרמנים נאצים מאלצים יהודים לרקוד עם ספרי תורה
הציור מוצג במוזיאון השואה ב'יד ושם' בירושלים
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ציפור
שדרות הרצל אשדוד
צילום :ש.יעקבי
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פסל החרות
גני מנהטן – באר-שבע
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אני מלווה את ראש הממשלה לשעבר ,מר שמעון פרס ,בעת ביקורו בתערוכת הציורים שלי
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פך השמן כיכר אורט  -אשדוד
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אוניות המעפילים 'סטרומה ומפקורה'

שדרות משה דיין  -אשדוד
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צילום :ש.יעקבי

הרעות

רח' חיים משה שפירא  -אשדוד
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צילום :ש.יעקבי

הפריצה לזכר מלחמת המפרץ

גן הפסלים

שד' בני-ברית  -אשדוד
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צילום :ש.יעקבי

אנדרטה לבוני נמל אשדוד

צילום :ש.יעקבי
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ראש הממשלה מר אראל שרון בעת ביקורו באשדוד מקבל שי ,פסל שלי ()2004
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משה ולוחות הברית
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גיאומטריה
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עגל הזהב
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העיירה שלי בוערת
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קומפוזיציה
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פסל השלום (נוצה=יונה שמשקלה יותר מנשק=מלחמה)
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פארק הסיטי – אשדוד

צילום :ש.יעקבי

פסל השלום ניתן במתנה לראש הממשלה מר אריאל שרון בעת ביקורו באשדוד
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תעתיק של פסל החרות בגני מנהטן – באר שבע

144

אני ואבי מוליכים ספר תורה
גילוף בעץ - :שלי
צילום :ש .יעקבי
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פיסול דיוקן עצמי מברונזה
צילום :ש .יעקבי
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השואה
צילום  -ש .יעקבי
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שמשון
צילום :ש .יעקבי
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150

לא בגבורת הסוס יחפץ רק באהבתו
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משקה את הסוסים

152

חובט חיטים
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משדד את השדה
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מרסק ירק לפרות
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טוחן גרעיני חיטה
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חוטב עצים
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מוכר מים בעיירה חודורוב .יהודי נושא אסל ושני דליים
איור משנת 1950
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תערוכות
 – 1965ראשוני ציירי אשדוד – ויצ"ו אשדוד
 – 1975בית תרבות ע"ש סמילנסקי רחובות (תערוכת יחיד)
 – 1976בית שאגאל  ,חיפה
 – 1978גלריה – יפו העתיקה
 – 1978אומני הדרום באר-שבע  /פרס שני
 – 1980בית החייל ,אילת
 – 1980יד לבנים ,תל-אביב
 – 1981כיוונים בפיסול ,תל-אביב
 - 1982-83בית עלי ,אשקלון
 – 1982ויצ"ו – אשדוד
 – 1982בית התנ"ך תל-אביב  /פרס ראשון
 – 1983מוזיאון יד לבנים פתח-תקוה
 – 1984בית האומנים – אשדוד
 – 1987בית התרבות ,אשקלון
 – 1990בית התנ"ך ,תל-אביב
 – 1991אמני אשדוד – מוזיאון אשדוד
 – 1994תערוכה במוזיאון אשדוד
 – 1996תערוכה בית האומנים אשדוד
 – 2000תערוכה מוזיאון אשדוד
 – 2002תערוכה עיריית אשדוד.

תכנון וביצוע אנדרטה לכבוד בוני נמל אשדוד  /נמל אשדוד (גובה  14מטר).
הקמת פסל סביבתי – רעות – רחבת בית עיריית אשדוד הקודם (גובה  4מטר).
תכנון וביצוע אנדרטה לכבוד מעפילי האוניות 'סטרומה' ו'מפקורה' ,חוף אשדוד (גובה  8מ').
פריצה – פסל סביבתי בפארק אלון (גובה  5מ').
פסל השלום – פארק הסיטי (גובה  3.5מטר).
פסל הציפור – שד' הרצל ליד התחנה המרכזית.
פסל 'פך השמן' – כיכר אורט (שד' בן-גוריון-דרך לסקוב-רחוב אורט) (גובה  4מטר).
מציג באופן קבוע בגלריה – יפו העתיקה.
פסלי ברונזה נמצאים באופן קבוע באוספים פרטיים בארץ ובחו"ל ובמוזיאון התנ"ך בת"א.

159

160

יצחק  -------בלומה

משה  --אסתר
(אנדה)
שניוייס

חנה
(יושי)

יוסף

שרה

רחל

קופל
(בוז'ו)

ברוך

אתנה לדור לעולם את כל ענות אחי בני עמי בימי הזעם ואת כל אשר התעללו בהם ועוללו
"… הן לא לחנם נמלטתי כמה פעמים מסכנת מות .אין זאת כי אם למען ַ
לנפשם פראי אדם וחיתו-גוי ,והיתה זאת לזכרון עד דור אחרון" .מתוך הקדמה ל'מגלת הטבח' מאת ח.נ .ביאליק
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ברוך  ------שרה

אתי

הראל עמי  -----בלה

 -----שמואל ניצן

(אסתר)

אורי  ---רעות רוני

יובל

נגה

גיל שיר צליל

נועה
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טראומת השואה מלווה אותי במשך כל חיי .הגוף בריא אבל הנפש פצועה.
בלילה אני חולם שרודפים אחרי ומנסים להרוג אותי ,ובבוקר אני קם
עייף ופגוע .אני מנסה להבין איך נשארתי אופטימי ,איך אני צוחק הרבה.
לפעמים עולות המחשבות אם לא בגדתי באחי כשברחתי ועזבתי אותם
מאחור? מה עלה בגורלם? האם יש איזה שהוא סיכוי ,ויהי זה הקטן
ביותר ,שמישהו מהם ניצל ואני לא יודע?
אין קבר לבכות עליהם ולא מצבה .קברם הלא נודע מצוי אי שם
באוקראינה אך זכרם נצור וחקוק בלבי עד יומי האחרון.
אני מתנחם בנקמה שנקמתי מאויבי .בהצטרפותי לצבא האדום
ובמלחמתי בנאצים ראיתי מלחמת מצוה .ואז מגיעה גם המחשבה על
הנקמה מסוג אחר שהצלחתי לנקום בגרמנים :מ ש פ ח ת י .הקמתי
משפחה חדשה .התחתנתי ,נולדו לי שתי בנות ואף הן נישאו .יש לי חתנים
ויש לי נכדים ואפילו זכיתי בנינים .תמיד כשאנו נפגשים אני נזכר מאין
באתי והיכן אני עכשיו.
בתקופת השואה איבדתי את האמונה באל .לא יכולתי להבין ,אז כנער,
את אי ההשגחה האלוהית על עם ישראל .אנו ,שהיינו דתיים מאוד,
שהתפללנו שלוש פעמים ביום ושמרנו את מצוות התורה באדיקות,
קיימנו את מסורת ישראל לעילא ולעילא ,מה לנו כי נפל עלינו הצורר
הנאצי וטבח בנו ללא רחם? איה אלוהינו?
ברגעים של פחד ונרדפות הייתי מתפלל " :ה' אל באפך תוכיחני ואל בחמתך
תיסריני :חנני ה' כי אומלל אני…" תהלים ו' ב'
ועוד הייתי מהרהר" :אומרה לאל סלעי ,למה שכחתני ,למה קודר אלך בלחץ
אויב ,ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום ,איה אלוהיך"  :תהלים
מ"ב י'

והנה ,אף שבמשך שנים אני חסר אמונה בשם ,בכל זאת בתת-מודע שוכן
קבע הניצוץ היהודי ,וכך יצאו ממני רעיונות לפסלים דווקא מתוך התנ"ך.
כך יזמתי את פרוייקט הפיסול בנושא התנ"כי וכך יצרתי בעצמי את
הפסלים של משה ולוחות הברית ,שמשון ,עגל הזהב ,אדם וחווה ועוד.
אני גאה בארץ שלי ,בעשייה ,במה שנוצר פה .יש לנו מולדת עצמאית
וחזקה – אנחנו ככל העמים .לא עוד נתינים הנתונים לחסדי השלטונות
ולחסדי עמים אחרים.
במו ידי בניתי את הארץ בעבודה קשה וזה חלק מהסיפוק העצמי .תרמתי
משהו גם מבחינה פיזית אך גם מבחינה רוחנית ואומנותית.

163

 מפות אוקראינה.1
www.personal.ceu.hu/.../Roman_Zakharii/maps.htm
 תמונות חודורוב.2
www.szukamypolski.com/galery_2b.php?cat_id=33...
 בית כנסת בחודרוב.3
elabrek.blogspot.com/
 אודות השואה.4
http://www1.yadvashem.org/Odot/prog/INDEX_gibuy.ASP?GATE=Z&list_type=30&TYPE_ID=132
 הספריה של מט"ח-  מחנות השמדה באוקראינה.5
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8448
 יד ושם – מחנות ההשמדה.6
http://www1.yadvashem.org.il/education/MainCamps/heb.html
 מחנה ההשמדה בלז'ץ.7
http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203311.pdf
 ארכיון תמונות – יד ושם.8
http://www1.yadvashem.org/Odot/prog/image_into.asp?id=4144&lang=HE&addr=/I
MAGE_TYPE/4144.JPG
 ארכיון תמונות יד ושם.9
http://www1.yadvashem.org/Odot/prog/INDEX_gibuy.ASP?GATE=Z&list_type=16&type_id=2&total=N
 ארכיון תמונות – יד ושם.10
http://www.fresh.co.il/vBulletin/printthread.php?t=181216
 עיטורים ומדליות מלחמת העולם השניה.11
http://www.fresh.co.il/vBulletin/printthread.php?t=181216
 בית הכנסת הגדול של חודורוב.12

http://www.mikragesher.org.il/titles/encyclopedia/1/omanut_yeh
udit.htm
164

 .13חיל השריון הישראלי – היסטוריה

http://he.wikipedia.org/wiki/חיל השריון הישראלי
 .14סימפוזיון ופרוייקט פיסול באשדוד  .1998האוצר :ברוך וינד
ARIEL – The Israel Review of Arts and Letters 1948-1998
 .15פסל שמשון של ברוך וינד "תמות נפשי עם פלישתים"
לטייל עם התנ"ך ,מסלולי טיולים בעקבות סיפורי התנ"ך מאת גליה דורון
עמ'  133הוצאת כנרת.
 .16הביקור בחודרוב
'צעד בעקבות עברנו' ,מסע שורשים של אבות ובנים לפולין ,אוקראינה
 , 1994הוצאת חמד ירושלים.
וצ'כיה אוגוסט
 .17תמונה גרמנים משפילים יהודי זקן
http://www.ushmm.org/photos/09/09527.jpg
 .18מחנה ההשמדה בלז'ץ
/http://www.belzec.org.pl
 .19בלזץ – מחנה השמדה
http://www.death-camps.org/belzec/belzec.html
 .20חודורוב צילום אווירי
http://chodrowrealtyadvisors.com/residentiallistings.htm
 .21בית ספר לאומנות בצלאל
http://www.tbh.co.il/art/pages/d_jpg.htm
 .22תמונה :שכונת מלחה
www.ganim.org/ramat-sharet/index.htm
 .23נמל אשדוד בבניה
http://www.aliciapatterson.org/APF001971/Downie/Downie05/Downie05.html
 .24ברוך וינד תערוכות פסלים וציורים
http://www.artist.co.il/artist3.asp?artist_id=14
 .25ברוך וינד – האדם והאמן
1998
הוצאה עצמית ,אשדוד
 .26תמונות  -כיבוש ברלין ע"י הצבא האדום
http://www.fresh.co.il/vBulletin/printthread.php?t=181216

165

 .27שואה  -האנציקלופדיה הישראלית הכללית ,כרך  , 3עמ'  , 476-477הוצאת כתר,
ירושלים.
 .28בלזץ  -האנציקלופדיה הישראלית הכללית ,כרך  , 1עמ'  ,291הוצאת כתר,
ירושלים.
 .29השואה – אנציקלופדיה בריטניקה ,כרך  , 10עמוד  , 177הוצאת כתר.
 .30נמל אשדוד – אשדוד גיאוגרפיה והיסטוריה ,לקט מאמרים ,עמוד  ,61-62הוצאת
עיריית אשדוד. 1990
 .31אנדרטאות באשדוד – אשדוד  2000מאת בועז רענן ,עמוד  , 64הוצאת החברה
להגנת הטבע.
 . 32אם תרצה פעם לדעת ' -צעד בעקבות עברנו' ,מסע שורשים של אבות ובנים
לפולין ,אוקראינה וצ'כיה ,עמוד , 139אוגוסט  ,1994הוצאת חמד ירושלים.
 .33צילום שחזור ציורי תקרה של בית הכנסת בחודורוב .אלבום של בית התפוצות,
מוזיאון גולת היהודים ,שער האמונה1978 .

166

