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ב

סוף,
כשאנחנו חושבים על זה,
כמעט כל דבר שהוטבע בנו ,הנחה אותנו ,השפיע עלינו וגם על ילדינו,
נובע ממה שקיבלנו במשך עשרות שנים מכם ,אימא ואבא.
השנים שעברו וניסיון החיים שלנו מצליחים לחדד כל יום ויום את המטען,
הערכים וקווי ההתנהגות שלנו — שנובעים בעיקר מהחינוך ומהדוגמה שנתתם
לנו ,אימא ואבא.
החריצות ,הצניעות ,הנחישות ,ההתמדה ,האהבה ,הערך של המשפחה,
האופטימיות גם כשקשה — הכול נצרב יום יום.
רק במעשים ודוגמה אישית ,ללא דיבורים ונאומים.
קשה לבטא בהקדשה כזו קצרה את האהבה וההערכה שיש לנו אליכם ,גם
אם אנחנו לא מהמצטיינים בביטויים חיצוניים של כך.
נדמה לנו שלא נדרשות מילים להעביר את התחושות ואת התודה הגדולה
שלנו אלייך ,אימא ,שעוד איתנו ואליך אבא ,שלא פחות נוכח משהיה איתנו
פיזית כאן.
שנים שרצינו לספר את הסיפור המופלא שלכם ,אבל לצערנו לא הספקנו
לסיים בזמן ,אבא.
הספר והפרויקט הזה הוא ביטוי ותמצית לעולם המופלא שיצרתם ביחד ,לתא
המשפחתי למופת ולאהבה הגדולה שהענקתם לנו ,כל אחד בדרכו המיוחדת.
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אנחנו מקדישים אותו גם למשפחה שנספתה בשואה ,לקרובים שלא הכרנו,
לכל משפחתנו הקרובה וצאצאיהם ולילדינו ולנכדינו שיוכלו להכיר ולנצור
את המורשת המשפחתית.
תודה מקרב לב ,אימא ואבא!
אוהבים אתכם!
ניר ,טובית ,אודי
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איילה

אילן יוחסין — משפחתה של איילה

איילה — ציר הזמן

— לידה (רוזוודוב ,פולין)
— מלחמת העולם השנייה ובריחה מרוזוודוב
— גלות בסיביר
— גלות באוזבקיסטן
— חזרה לפולין ומעבר לבאד רייכנהל
— עלייה לישראל ,למעברת באר יעקב
— מעבר לנווה צדק (רחוב ברנט)
— מעבר לרחוב גליקסון ולימודים בסמינר לוינסקי
— גיוס לצה"ל
— עבודה כגננת

12

ילדות בפולין בצל המלחמה

נ

 ,בעיירה הקטנה רוזוודוב שבפולין ,בשם אלה
ולדתי ב -בפברואר
שילר ,למשפחה אמידה מאוד .בבית כינו אותי 'אלוש'.
 ,ארבע שנים לפניי ,נולדה אחותי הבכורה ,ריטה (שושנה).
ב-
למשפחה
אבי ,משה שילר ,בן אליעזר וגיטל (לבית פלזן) ,נולד בשנת
דתית מאוד ,של חסידים .כמו ניצולי שואה רבים ,גם הוא היה אדם סגור
ומופנם שלא הרבה בסיפורים ,אך ידוע לי כי אביו נפטר בהיותו בן בלבד
והותיר אותו יתום .משום כך הייתה לאבא רק אחות אחת ,חיה שמה ,שהייתה
צעירה ממנו בשנים רבות.
אני זוכרת רק את סבתא גיטל לבית פלזן ,אימא של אבא ,ילידת
היא הייתה דתייה ולימדה אותי לברך "מודה אני" לפני האוכל" .את לא
אוכלת מבלי לברך" ,נהגה לצוות עליי .סבתא גיטל חבשה לראשה מטפחת
והייתה טובת לב ,אך מרוחקת בהתנהגותה .בגלל היותה דתייה ,היה עליי
להקפיד להתנהג תמיד לפי דרכה ,אבל זה לא הפריע לי .סבתא גיטל ובתה
חיה התגוררו איתנו ברוזוודוב .בימי המלחמה הן נדדו עם משפחתנו ומאוחר
יותר עלו ארצה.
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רוזוודוב
זוועדאוו) הייתה פרוור של
רא
ָ
רוזוודוב (בפולנית ,Rozwad–w :ביידישָ :
סטלובה וולה שבפולין .היא נוסדה כעיירה בשנת  1690והפכה לחלק
מסטלובה וולה בשנת  .1973לפני מלחמת העולם השנייה כללה רוזוודוב
שטעטל יהודי משגשג ,שהיה קשור קשר הדוק עם הקהילות היהודיות
בטרנובז'ג ועיירות סמוכות ,בהן אולנוב ,מיילץ וז'יקוב .קהילות אלה נמחקו
כליל על ידי הגרמנים במהלך השואה .במהלך הכיבוש הגרמני של פולין
( )1945 1939יצרו שני רופאים פולנים ,יוג'ין לזובסקיו סטניסלב מטולביץ,
מצג שווא של מגפת טיפוס ברוזוודוב .האזור בהסגר שיצרו לזובסקיו
מטולביץ' הפך למקלט עבור יהודים ,שיכלו להתחבא ברוזוודוב בחסות
המגפה המזויפת מבלי לחשוש שהנאצים יגלו אותם .מעריכים כי בסך
הכול ,הציל זוג הרופאים כ 8,000-בני אדם מרצח .במהלך המלחמה עברה
רוזוודוב לידי אוקראינה.

איילה בבית העירייה של רוזוודוב ,טיול שורשים2014 ,
בשל מות אביו של אבא ,הצורך לפרנס את אימו ואת אחותו נפל על כתפיו,
והוא נאלץ לצאת לעבודה כנער צעיר .הוא אף לא סיים את לימודיו ,אך היה
לסוחר ממולח ובעל מעוף והצליח מאוד בעיסוקו זה .בהמשך הפך לסיטונאי
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מזונות מצליח ועשיר מאוד ,שעמד בקשרי מסחר עם ארצות אחרות באמצעות
רכבות .בין היתר ,הוא נסע לשוודיה ,הצליח לעורר אמון ולקבל מונופול
לייבוא גפרורים משם לכל רחבי פולין ,והתעשר מאוד .העבודה הייתה כל
חייו והוא אהב לעבוד .אני לא זוכרת אותו הרבה בבית ,כי היה רוב הזמן
בנסיעות לרגל עסקיו.
אבא לא היה גבוה ,אך היה בעל חזות נאה .הוא היה דתי .התפלל מדי
בוקר ,הניח תפילין ,הלך כל בוקר שבת לבית הכנסת ,חבש כובע וכיפה ולא
נסע בשבת ,אבל את החשבונות של עסקיו כן עשה בשבת ...אימא לא רצתה
להכעיסו ולכן התחשבה ברגשותיו וכיבדה את אמונתו .בביתנו שמרו כשרות
וחגגו את כל החגים כהלכתם .בימי שישי ערכנו קבלת שבת ,לפי כל כללי
הטקס .אימא בירכה על הנרות ואבא ערך קידוש.
הוריי דיברו ביניהם פולנית ,ועם סבתא גיטל — יידיש .גם איתי אבא דיבר
לעיתים ביידיש.
לעומת אבא ,שבא ממשפחת חסידים ,אימי ,רבקה לבית קינסלר ,שכונתה
בשם החיבה בבצ'וק ,באה מרקע אחר לגמרי — ממשפחת אצילים בעלת
ייחוס ,ידועה ובעלת אחוזות ,מהעיר מיילץ ,באזור גליציה שבפולין .אני
זוכרת שבילדותי נסעתי עם אימא וסבתא לבקר באחוזה שלהם בחופשות.

ביקור משפחת אשהיים באחוזה במיילץ ,פולין ,סביבות שנת 2010
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מיילץ
מיילץ (בפולנית ;Mielec :ביידיש :מעליץ) היא עיר בפרובינציית פודקרפאטי
שבפולין.
במלחמת העולם השנייה שלטו הגרמנים בעיר מספטמבר  1939ועד
אוגוסט  ,1944ומפעלי התעשייה האווירית נפלו בידם .בתקופה זו ייצר
המפעל מפציצים ומטוסי קרב גרמניים .עבדו בו עובדי כפייה מקרב
האוכלוסיות הכבושות .לאחר הכיבוש על ידי הצבא האדום הפך למפעל
התעשייה האווירית הגדול ביותר בפולין ולמעסיק הגדול ביותר בעיר
ובסביבתה ,וייצר גרסאות פולניות של מטוסי מיג.

יהודי מיילץ
בעיר כיהנו שושלת רבנים ואדמו"רים ממשפחת הורוביץ.
ערב מלחמת העולם השנייה חיו בעיר כ 3,500-יהודים ,כמחצית תושביה.
עם הפלישה הגרמנית ,בספטמבר  ,1939ברחו מאות מהם מזרחה .בחודש
הראשון לכיבוש נרצחו בעיר מאות יהודים בידי חיילי ורמאכט ,כאשר
חלקם נשרפו חיים באחד מבתי הכנסת בעיר .נרצחים אלו נקברו במספר
קברים באזור העיירה.
בהמשך תקופת הכיבוש הגרמני נחטפו יהודים מהעיר לעבודות כפייה,
וב 1941-רוכזו כל יהודי העיר בגטו .במרץ  1942גרשו אנשי אס-אס מאות
יהודים מהגטו למחנות עבודה ,ורצחו מאות מהם ביער סמוך .כ3,000-
יהודים שנותרו ביישוב שולחו ליישובים באזור לובלין.

מחנה הריכוז מיילץ
לאחר כיבוש מיילץ על ידי הגרמנים הוקם באזור התעשייתי של העיר
מחנה עבודה ,אליו הובאו עובדי כפייה יהודים מהגטו ,ומלאומים ומקומות
אחרים .המחנה התמלא באסירים שהועברו אליו ממחנה בודזין וממחנות
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אחרים ,רובם הועסקו במפעל המטוסים היינקל .ב 1944-שינו הגרמנים
את מעמדו למחנה ריכוז .הגדרתו ככזה נמשכה כמה חודשים בלבד ,שכן
הגרמנים נאלצו לסגת מפולין ,והם נטשו את המחנה והעבירו את האסירים
וחלק מהציוד התעשייתי למחנות אחרים.

מקורה של המשפחה הוא מאוסטריה ,שם שימש סבא-רבא שמשון אשהיים,
אביה של סבתא ,כחלפן כספים ומלווה בריבית .אצילים אוסטרים רבים נהגו
ללוות אצלו כספים ואחר כך לא תמיד היה להם במה לשלם את חובותיהם,
והם חילקו את האחוזות שלהם ,שהפכו לרכוש המשפחה .כך הוא קיבל שבע
אחוזות בפולין ,שבאחת מהן גדלו רבקה ומשפחתה .לפי גרסה אחרת העסיק
הסב אריסים פולניים ובעקבות זאת ,הממשלה מכרה לו את האחוזה.
האחוזה המשפחתית הייתה ענקית ואיכרים פולניים עיבדו את קרקעותיה.
סבתא בריינדל קינסלר ,לבית אשהיים ,ילידת אוסטריה ,הייתה אישה בעלת
קומה ממוצעת ,מלאה מעט ,ולראשה שיער שיבה .היא הייתה אישה מאוד
חמה ,שאהבה מאוד את נכדיה והרבתה לחבק ולנשק אותנו .כיוון שקיבלה
חינוך אוסטרי (היא זכרה איך רקדה "קדריל" בחצר הקיסר האוסטרי פרנץ
יוזף) ,אהבה לשבת ולספר לי על תקופת מארי אנטואנט ,שהייתה חביבה
עליה במיוחד ,ומסיפורי התורה ,על משה רבנו ועוד .אני זוכרת שעות יפות
במחיצתה .היא דיברה איתי פולנית וגרמנית ,ואילו סבתא גיטל דיברה איתי
יידיש.
אביה של אימא ,זאב קינסלר ,נפטר בדמי ימיו ,בן בלבד ,ממחלת הסרטן.
לא הכרתי אותו ,כי הוא נפטר עוד לפני המלחמה .משום כך ,זכיתי להכיר
רק את סבתא בריינדל ,אימה של אימא ,פולנייה אריסטוקרטית ,שכפי שהיה
נהוג אז ,לא יצאה לעבוד מחוץ לבית.
סבא זאב התקשה לפרנס את אשתו ,בריינדל ,ואת ילדיו .רוחב ידה של
חמותו סייע בעדם .לימים ,כשאימא נישאה ,אפשר מצבו האיתן של אבי
לתמוך בסבתא בריינדל.
17

איילה ויהושע סביצקי — סיפור חיים

לאימא היו שתי אחיות — מניה ואדלה ואח — אהרן .כולם גרו במיילץ.
אימא הייתה אישה חמה ופתוחה מאוד באופייה ואלגנטית מאוד בהופעתה.
תמיד הייתה לבושה בשמלות יפות ואהבה להתאפר .שיערה היה חום וארוך,
קומתה בינונית וגזרתה נאה .היא הרבתה לחבק ולנשק אותנו ,הבנות .אימא
בישלה אוכל פולני שאהבנו מאוד .על שולחננו עלו תדיר קציצות ,תפוחי
אדמה ,פירושקי ,קרטושקי ,קרפלעך ובפסח — גם קניידלעך.
 ,בחתונה שקטה
אבא ואימא הכירו ונישאו באמצעות שדכן ,בשנת
וצנועה ,ללא מוזיקה וריקודים ,כמקובל בימים ההם .ככל הידוע לי ,אימא
לא כל כך התלהבה מאבא ,כי מייד הבחינה שהוא טיפוס שלא אוהב לבלות
ועסוק בעבודתו כל הזמן ,אך אימה הרגיעה אותה שהם יסתדרו ,וכך היה,
למרות שהיו שונים בתכלית זה מזו .אימא ,שהייתה אישה מאוד יפה ,באה,
כאמור ,ממשפחה בלתי מבוססת ואבא כבר היה עשיר כאשר הם הכירו ,ולכן
היא נישאה לו.
לאחר חתונתם ,אמר אבא לאימא" :כל שבת תלכי לאימי והיא תיתן לך
כסף" .אימא אמרה כי הדבר לא מקובל עליה ,כי לא רצתה להזדקק לחסדים,
והציעה לאבא שגם היא תפתח חנות משלה וכך היה .היא פתחה חנות קטנה
לממכר מזון ברוזוודוב ,אחיה עזר לה בחנות וכך גם לה היה כסף משלה.
 .כשאימא כרעה ללדת ,הוזעקה
אחותי הבכורה ,ריטה ,נולדה בשנת
המיילדת מרחוק והגיעה עייפה מאוד מתלאות הדרך ,ונרדמה .בגבור צירי
הלידה ,אימא זעקה מכאב ,אך המיילדת ישנה שינה עמוקה ולא שמעה דבר.
רק ברגע האחרון היא התעוררה וסייעה לה להביא את אחותי לעולם.
 ,בהיותי בת וחצי בלבד ,פרצה מלחמת העולם השנייה.
בשנת
עם פרוץ המלחמה ,שמענו שהגרמנים מתכוונים להגיע ולגרש את כל
היהודים מרוזוודוב ,העיירה הקטנה שבה נולדנו .מכיוון שלאבא היה כסף
רב ,הפולנים הגויים תושבי המקום רצו להציל רק אותו ,מכל משפחתנו,
ולשכנע אותו שיישאר ,והוא כמובן לא הסכים.
אימא סיפרה לי שהגרמנים נכנסו לאחוזת משפחתה במיילץ ולקחו מייד
את סבתא-רבתא שלי ואת כל המשפחה למחנה ריכוז.
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כאשר הגרמנים נכנסו לעיירה שלנו ,רוזוודוב ,הם התנהגו אלינו מאוד יפה,
למרבה הפלא .בתמורה לכך שאימא נענתה לבקשתם ואפשרה להם להתגורר
בקומה העליונה של ביתנו ,הם שמרו שהפשיסטים הפולנים לא יבזזו את
החנות של אימא,שממנה התפרנסנו היטב ,ואת מחסני המזון שלנו .זכור לי
כי הם דיברו בנימוס מופלג והיו ג'נטלמנים.
אך האידיליה לא נמשכה זמן רב .כעבור תקופה קצרה נתן היטלר הוראה
להרוג את כל הגברים .אבא הבין כי הסכנה המרחפת על ראשו גדולה ,וברח
ללבוב ,שהייתה באזור הכיבוש הרוסי .בבית נותרנו — אימא ,אני ואחותי
ריטה ,יחד עם שתי הסבתות :סבתא בריינדל עם אהרן ,אדלה ומניה — האחים
של אימא ,וסבתא גיטל עם חיה — אחותו של אבא ,כולם באו לגור איתנו.
בשלב זה ,הגרמנים עדיין התייחסו אלינו יפה ,אך כעבור זמן מה חשה
אימא כי הטבעת סביבנו מתהדקת .ניתנה פקודה להרוג גם את כל הנשים
והילדים .בלב החורף ,בלילה גשום וסוער ,תחת מטר זלעפות ,החליטה אימא
שעלינו לנסוע בעקבות אבא ,ללבוב .היא באה אליי ואמרה לי" :אלה ,אנחנו
צריכים לברוח .אני מחפשת עגלה עם עגלון פולני שייקח אותנו ללבוב ,אל
תלכי לישון".
היא שלחה למשימה את אהרן אחיה ,וזה מצא עגלון פולני גוי ,אחד האיכרים
הפולניים המקומיים ,בעל עגלה הרתומה לשור .אימא שילמה לו ,העמיסה
את כולנו על העגלה בחופזה ויצאנו אל הבלתי נודע .ברחנו באישון לילה,
כשאנחנו מותירים מאחורינו את כל רכושנו ,מבלי לקחת עימנו דבר ,למעט
כמה תכשיטים אותם השכילה אימי לתפור בהיחבא בתוך אמרת מעילה,
ומעט כסף .איתנו נסעו גם שתי הסבתות ,חיה — אחותו הרווקה של אבי ,וגם
מניה — אחותה של אימא ,עם בעלה הנק ברנדס ובתם זיוה ,שגרו בקרקוב,
ואהרן — אחיה .דודה אדלה ,שהייתה עדיין רווקה ,החליטה שלא להצטרף
אלינו ונותרה מאחור ,לשמור על בית המשפחה ועל הרכוש.
אני זוכרת כאילו היה זה היום ,איך באמצע הנסיעה ,בחשכה גמורה ,נפלתי
מהעגלה לתוך שלולית מלאה בוץ .דקות ארוכות עברו עד שמצאו אותי
מבוססת בתוכה ,והעגלון הרים אותי ,כולי רטובה ומלוכלכת ,והושיב אותי
בחזרה בעגלה .נסענו במשך כל הלילה ,עד שהגענו ללבוב.
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אימא לקחה איתה כסף מהבית ,אך בהגיענו לעיר התברר כי שוררת שם
אינפלציה קשה והוא איבד את כל ערכו .בעת בריחתו ללבוב ,גם אבא לקח
איתו כסף ,אך משנוכח שיש אינפלציה כה קשה ,השכיל ללכת למנהל בנק
בעיר ולשחד אותו .הוא נתן לו מתכשיטיה של אימא וביקש" :תן לי תמורתם
כסף ששווה משהו" .המנהל נעתר לבקשתו וכך היה לנו מעט כסף לקיומנו.
שהינו בלבוב חודשים אחדים ,בזמן החורף .העיר הייתה בידי הרוסים
ואנחנו זכינו מהם ליחס טוב .ואבא היה בטוח שלא תפרוץ מלחמה ,ושכל
הסיוט הזה יסתיים עד מהרה ונוכל לשוב לפולין ,שם היו נטועים כל חיינו
וכל רכושנו .כמה שהוא טעה...
ריטה ,אחותה של איילה ,מעלה זיכרונות מתחילת המלחמה" :אני ילידת
 ,מבוגרת מאיילה ב -שנים .כשפרצה המלחמה אני הייתי בת והיא
בת  .הייתי אמורה להתחיל ללמוד בכיתה א' וכבר רשמו אותי לבית הספר,
אך בגלל המלחמה לא התחלתי את לימודיי".
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ה

גרמנים הידקו את אחיזתם באדמת פולין .הרוסים המליצו לנו להאזין
לרדיו ,כדי שנבין שאין טעם שנחזור לפולין ,כי היטלר נתן הוראה
להרוג את כל היהודים וזה מסוכן עבורנו ,ולכן עלינו לנסוע לרוסיה .אבא
סירב לשתף פעולה וניסה להתעקש לחזור לפולין ,כי כל רכושו היה שם.
הרוסים הכינו רשימה של כל המבקשים לחזור לפולין ,ואז הכריזו על כל מי
שרשום בה כגיס חמישי ,ושלחו אותו לגלות בסיביר ,בעוון בגידה.
התברר כי ברכבת לסיביר אין מקום ולכן הוגלינו לארכנגלסק ,עיר מחוז
בצפון-מערב רוסיה ובירת מחוז ארכנגלסק ,בקרבת יערות פינלנד.

ארכנגלסק
ארכנגלסק היא עיר מחוז בצפון-מערב רוסיה ובירת מחוז ארכנגלסק.
בתקופת מלחמת העולם השנייה סיפקה ארצות הברית לברית המועצות
ציוד רב ,שכלל אמצעי לחימה כגון טנקים ומטוסים ,חומרי גלם כמו פלדה
ומוצרי דלק ,כלי תחבורה וקשר ,מזון משומר ועוד .גם הבריטים סייעו לבית
המועצות ,אך היקף העזרה שלהם היה קטן בהרבה .אחד מנתיבי העזרה
היה מהים הצפוני ומצפון לסקנדינביה ,לנמלי מורמנסק וארכנגלסק ,ובו
עברו שיירות בעלות הברית בנתיב עקוב מדם ,תוך שהן מותקפות שוב
ושוב על ידי מטוסים וצוללות גרמניים.
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כל משך הנסיעה ישנתי ואינני זוכרת דבר.
בהגיענו לארכנגלסק קיבלנו "קיביטקה" — בקתה קטנה ,שבה התמקמנו.
בבקתה היה חדר אחד לנו ,חדר אחד לסבתא בריינדל וחדר אחד לסבתא
גיטל.

במקום מגורינו החדש שרר קור נוראי ,אותו שרדנו בקושי ,בזכות מעילים
עבים עם כובע שהיו ברשותנו .אוכל לא היה בנמצא ואנשים מתו ברעב.
השפה המדוברת במקום הייתה רוסית ,אך הצלחנו להבין את הנאמר ,בגלל
הדמיון הרב לשפה הפולנית ,שהייתה שגורה בפינו.
אבא חשב שגם שם הוא יוכל להיות סוחר ,אך הרוסים אמרו לו שאם
הוא רוצה אוכל ,עליו לעבוד בפרך ולקחו אותנו ליער שבו רוכזו משפחות
נוספות .ביער היה על הגברים לחטוב עצים והם קיבלו את מנות האוכל
עבור כל משפחה בהתאם לתפוקתם בעבודה .אבא היה סוחר ולא הצטיין
בעבודת כפיים קשה זו ,ומכיוון שהצליח לחטוב רק מעט עצים ,קיבל רק
מעט אוכל שאותו הביא הביתה .אימא נותרה איתנו ,שתי הבנות ,בבית וכך,
בדלות וברעב ,התנהלו חיינו .מצבנו היה בכי רע .אבא הציע לאימא שהיא
ואחותה מניה ישתלו גינה ויגדלו ירקות וכך יהיה לנו מעט אוכל ,וכך היה,
ואבא המשיך ללכת מדי בוקר ליער ,בניסיון לחטוב עצים.
אנו ,הבנות ,היינו בבית .לא היה לנו מה לעשות ,ואני נהגתי להתחבא
מאחורי הגינה ולהניח לבני המשפחה לחפש אחריי .אחותי ואני שיחקנו שם
משחקי ילדות .כמובן שבביתנו לא חגגו באותן שנים אירועים משפחתיים.
היינו ילדות מלחמה.
מילדותנו ברוסיה לא זכורים לי אירועים רבים ,כי הייתי קטנה ,אך על אירוע
טראומתי אחד ריטה מספרת" :פעם שלחו את איילה לקייטנה ואני נסעתי עם
אימנו להחזיר אותה הביתה .חיכינו בתחנת הרכבת בלילה ואני נמנמתי .כאשר
הרכבת הגיעה ,היא עצרה בשדה ולא בתחנה הרגילה ,ובמהומה שנוצרה ,כל
הנוסעים עלו ואני התעוררתי וגיליתי לחרדתי כי נותרתי לבדי על הרציף.
התחלתי לבכות ולרוץ אחרי הרכבת ,לשווא כמובן .תושב העיירה שלנו ראה
אותי ולקח אותי ברגל עד לתחנה הבאה .בינתיים הבחינה אימא בחסרוני
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ונבהלה עד עמקי נשמתה .כל המשפחה החלה לחפש אותי בקדחתנות ,עד
שמצאו אותי בתחנת הרכבת".
אהרן ,אחיה של אימא ,שברח יחד איתנו ,החליט להתנדב לצבא הפולני —
צבא אנדרס .נשלח לחזית בעיראק ולמרבה הצער ,לא שב מהמלחמה .איש
אינו יודע מה עלה בגורלו.

צבא אנדרס
צבא אנדרס (פולנית  ,)Armia Andersaעל שם מפקדו הפולני ,הגנרל
ולדיסלב אנדרס ,מתייחס לצבא הפולני במזרח (Armia Polskana
 )Wschodzieאו לכוח הפולני המזוין בברית המועצות (Polskie Siły
 .)Zbrojne w ZSRRהיה זה כוח צבאי פולני ,נאמן לממשלה הפולנית
הגולה בלונדון ,שהוקם בברית המועצות במלחמת העולם השנייה.
בין המתגייסים לצבא אנדרס היו אלפי יהודים ,שחיפשו דרך להשתחרר
ממחנות הכפייה ולעזוב את ברית המועצות .מספרם הרב של היהודים,
בעיקר ביחידות הראשונות ,עורר חשד והתנגדות מצד הפולנים .לעיתים
קרובות שררו יחסים מעורערים בין החיילים היהודים לבין קציני הצבא
והופנו נגדם טענות הגובלות באנטישמיות ,כמו על "התנהגות בלתי לויאלית"
של היהודים בזמן הכיבוש הסובייטי .בתחילת  1942הוצאה פקודה מיוחדת
האוסרת על גילויי אנטישמיות בשורות הצבא.

 ,בהיותי בת שמונה וחצי ,נתנו לנו הרוסים
רק כעבור שנה ,בשנת
אישור לנסוע לעיר טשקנט שבאוזבקיסטן ,לא לפני שהפקיעו את כל המזון
שהצלחנו לאגור לטובת הצבא הרוסי .אבא שמח על כי סוף סוף ניתנה לנו
ההזדמנות לצאת מהמקום בו קשה היה לו לפרנס את המשפחה .לקחנו את
מיטלטלינו ועברנו לגור בטשקנט ,אך גם שם לא היה אוכל ,כי כולו הועבר
לצבא .אנשים מתו ברחובות מרעב וממחלות.
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טשקנט
ַט ְׁש ֵקנְ ט (ברוסית ; Ташкентבאוזבקית ,Toshkent :תרגום מילולי" :עיר
האבן") היא בירתה של אוזבקיסטן .טשקנט נמצאת במזרח המדינה ,והיא
בירת המחוז הנקרא על שמה.
מלחמת העולם השנייה הפכה את אוזבקיסטן למרכז יהודי חשוב,
כאשר יהודים שנמלטו מאירופה הכבושה בידי הנאצים מצאו שם מקלט.
רובם התיישבו בטשקנט ומוסדות יהודיים מרכזיים במוסקבה העתיקו
את משרדיהם לשם.
בשנות המלחמה הגיעו לאוזבקיסטן גם יהודים שהוגלו בידי הסובייטים
מארצות מזרח אירופה ,שהיו תחת שליטתם בשנה הראשונה של המלחמה.

בטשקנט התחלתי ללמוד בכיתה א' ,בחברת כ -ילדים ,ולאחר מכן גם בכיתה
ב' .הלימודים התנהלו בשפה הרוסית כמובן ,אותה למדתי במהירות .בכיתתי
למדו עוד ילדים יהודים והסתדרתי היטב ,כי הייתי חברותית .התחברתי גם
לילדים האוזבקים ובזכות קליטתי את השפה ,הצלחנו לתקשר בינינו.
אבא ,שהיה איש רב תושייה ומתוחכם ,גילה יוזמה גדולה :הוא לקח את
כל התכשיטים ושמלות הערב המפוארות של אימא ,ושיחד בעזרתם שכן
שהתגורר בדירה מעלינו ועבד ב-נ.ק.ו.ד ,המשטרה החשאית .בתמורה הוא
השיג עבורנו קמח ,סוכר ותה ,ואבא הקים בית תה (ברוסית" :צ'יינה") ,ליד
ביתנו ,שהיה ממוקם בקרבת מכרות נחושת .הוא קנה כמה סמוברים והכורים
נהגו לבוא לשתות אצלו תה ולאכול פירושקי ,מאכל פולני מתוק מבצק פריך
ממולא תפוחי עץ ,מעשה ידי אימא .כך פרנס אבא את משפחתנו והביא אוכל
הביתה .אכן ,תושייתו הצילה את חיינו יותר מפעם אחת במהלך המלחמה.
ריטה מספרת" :למזלנו ,אבינו היה סוחר שידע להסתדר בכל מקום ובזכותו
נותרנו כולנו בחיים .ברוסיה נדדנו בין כמה מקומות .באחד מהם גרנו בקומה
העליונה של בניין שבקומה התחתונה שלו היה אולם ריקודים .בבניין גרו
כמה משפחות והשירותים היו משותפים לכולן .בקיץ ,מרוב חום ,נהגנו לישון
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בחצר .אבא פתח בית קפה-קיוסק במעלה ההר ,ובזכותו תמיד היה לנו אוכל
ולא סבלנו מרעב".
אימא עבדה עם אבא בבית התה וסבתא בריינדל שמרה עליי בהיעדרה .גם
סבתא גיטל עדיין גרה איתנו.
בית התה פרנס אותנו בכבוד ,עד שיום אחד החליטה דודה מניה להרחיב
את התפריט ולהכין תה אדום מתוק .מכיוון שלא היה לה צבע ,היא לקחה
משחת נעליים והכינה ממנה משקה ,אך לרוע המזל ,הכורים ששתו ממנו
קיבלו הרעלת קיבה .דודה מניה מיהרה להימלט על נפשה לעיר אחרת ,מכיוון
שידעה כי המשטרה החשאית תבוא מייד לקחת אותה לבית הסוהר ,ובלית
ברירה ,הכניסה לבית יתומים את בתה זיוה והיא בכתה שם ימים ולילות .על
אבא הלשינו כי הוא שיחד את המשטרה החשאית וגם הוא ברח לעיר אחרת,
שימקנט שבקזחסטן.
שוב חשנו רדופים.
ממקום מחבואו שלח אבא שליח שבישר לנו כי הוא חלה בטיפוס הבטן
ושעלינו לברוח ולבוא אליו .צררנו את מיטלטלינו הדלים ונסענו אליו ,אך
אימא פחדה להביאו לבית החולים ,מכיוון שנחשב למבוקש על ידי השלטונות,
וקיים היה חשש כי יתפסו את כולנו .מזוננו אזל ולא היה לנו מה לאכול.
ריטה נאלצה למכור את כל בגדיה האחרונים של אימא ובכסף שקיבלה ,אימא
הזעיקה לביתנו רופאים פרטיים וקנתה לאבא תרופות ,עד ששב לאיתנו .ריטה
לא הלכה עוד לבית הספר ,כי כאשר אבא היה חולה ,היה עליה לעזור לאימא.
גם ריטה נזכרת" :כאשר אבא חלה ,הלכתי לשוק ,לקנות עופות ,כדי שאימא
תבשל לו מרק".
בינתיים דודה מניה חזרה ,הוציאה את בתה זיוה מבית היתומים והן הצטרפו
אלינו .לאחר שאבא החלים ,ברחנו לעיר סמרקנד וגרנו שם משך תקופה.
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ב

 ,אחרי שנים ארוכות כנצח ,תמה המלחמה .הרוסים הכריזו:
שנת
"אין לכם אזרחות רוסית ,האם תרצו לחזור לפולין?" כמובן שאבא
קפץ על ההצעה .לשם כך העמידו לרשותנו "שלונים" — קרונות משא להובלת
בהמות .אני זוכרת כאילו היה זה היום ,איך עלינו על הרכבת ונסענו הביתה.
בדרך פגשנו חיילים מהצבא האמריקאי .אחד מהם הושיט לי קוביית שוקולד.
לא ידעתי מה זה .באתי לאימא ושאלתי אותה מהו הדבר שאני מחזיקה בידי
והיא אמרה לי לאכול ,כי זה מתוק .הייתה זו הפעם הראשונה בחיי שטעמתי
מן המתוק המתוק הזה ,ועד היום עומד טעמו הנפלא בפי.
הגענו לעיר הכי קרובה בפולין — ליגניץ ,ומצאנו עיי חרבות .נשארנו בעיר
כשלושת-רבעי שנה ,וגרנו בדירה שכורה ,בבית משותף.
במהלך המלחמה עברה העיירה רוזוודוב לידי אוקראינה ולכן לא יכולנו
לחזור לשם.
אימא החלה לברר אודות גורל משפחתה ,ונודע לה לזוועתה ,מפי השכנים,
שאיש מהם לא נותר ,גם לא אחותה האהובה אדלה ,שנותרה לשמור על בית
המשפחה .כולם נרצחו בידי הגרמנים ,כפי הנראה ביער הסמוך למיילץ .אימא
פרצה בבכי מר ומיאנה להתנחם.
מכל משפחתה נותרה לה רק אחותה מניה.
מכיוון שהייתי בבני עקיבא ,באו שליחי התנועה מישראל ,שתפקידם היה
לאסוף בני נוער ולארגן את עלייתם ,וניסו לדבר על ליבם של הוריי לעלות
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ארצה בתום המלחמה .הם אמרו להוריי" :אנחנו מקיימים מוסד בשם 'עליית
הנוער' .אם תכניסו את בתכם הבכורה ל'עליית הנוער' בעיר ליגניץ ,אתם
תהיו הראשונים שתיסעו ברגע שהדבר יתאפשר" .ריטה נרשמה לעליית
הנוער והמתינה לבאות .בינתיים למדתי בבית ספר שבו התחנכו יחד בנים
ובנות והלכתי לתנועה ,שם לימדו אותנו עברית ,סיפרו לנו על החיים בארץ
וערכו לנו טיולים.
לילה אחד באו פשיסטים פולנים חמושים והרגו את שומר המוסד לעליית
נוער ביריית אקדח בראשו .בעקבות מעשה זה הבין אבא שעלינו לעזוב את
אדמת פולין באופן מיידי ושאסור לנו להישאר שם יותר.
אנו ,הילדים ,נהגנו ללכת בין ההריסות ולחפש 'מציאות' .באחד הימים
מצאתי סבון .לא ידעתי מה כתוב עליו והבאתי אותו לאבא .אבא פרץ בבכי
מר והראה לי שכתוב עליו "יודה"" .זה סבון של יהודים" ,הוא התייפח .לא
הבנתי למה הוא מתכוון" .הגרמנים עשו מהיהודים סבון" ,הוא הסביר לי,
נחנק מדמעות ,ואני הזדעזעתי עד עמקי נשמתי .לאחר מכן הוא לקח את
הסבון לבית הכנסת והם דאגו לקחתו לקבורה.
המקרה הזה שבר את אבא.
הוא החליט שאינו מוכן להשאיר לפולנים דבר ,ולכן החליט לנסוע ברכבת
לרוזוודוב ,במטרה למכור את הבית שהיה לנו שם .הגרמנים הוסיפו להרוג
ביהודים .כל יהודי שהם זיהו ,נהגו להורידו מהרכבת ,לקחתו ליערות ושם
לירות בו למוות ,אך למרבה המזל ,לא זיהו כי אבא יהודי מכיוון שחבש כובע,
וכך הוא הצליח להגיע בשלום לרוזוודוב ומכר את הבית .לאחר מכן חזר
הביתה מבועת מרוב פחד ואמר לאימא" :אין לנו מה לעשות פה עוד .צריך
לברוח!" אבל לאן? אף מקום לא רצה בנו...
שליחי התנועה שיחדו את הפקידים במעבר הגבול לצ'כיה והבריחו אותנו
לשם ,אך השמחה הייתה מוקדמת .לתדהמתנו התברר לנו שצ'כיה אכן מוכנה
לקלוט את פליטי המלחמה ,אבל לא בעיר מיושבת ,אלא בתוך מטע .שהינו
במקום שלושה לילות ,ואני קטפתי תפוחים ואכלתי אותם .הבנו כי התנאים
אינם מאפשרים מגורים הולמים וכי עדיין לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה.
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נ

ותרנו אובדי עצות .לאן מועדות פנינו?
צחוק הגורל היה שהפתרון הגיע דווקא מכיוון אדמת גרמניה הארורה.
בשלב זה החליטו הגרמנים להפוך את מחנות הצבא שלהם למחנות פליטים.
וכך הגענו לבאד רייכנהל — מחנה עקורים שהוקם בבסיס צבאי של הצבא
הגרמני בבוואריה.

באד רייכנהל
מחנה העקורים באד רייכנהל הוקם בבסיס צבאי של הצבא הגרמני אשר
נבנה ב ,1934-והוסב לשמש כמחנה עקורים יהודי ב 1945-ע"י שלטונות
הכיבוש של הצבא האמריקאי .בשיאו (אוקטובר  )1946מנה המחנה כ6,000-
נפש .עקב מיקומו ,הסמוך לגבול האוסטרי ,הוא שימש גם כנקודת מעבר
חשובה בנתיב ה'בריחה' של יהודים לעבר נמלי איטליה.
במחנה נערכו שני הקונגרסים החשובים ביותר (השני ב 1947-והשלישי
ב )1948-של "שארית הפליטה" ע"י ארגון היהודים המשוחררים באזור
הכיבוש האמריקאי .בקונגרסים אלו התאספו נציגים מכל מחנות העקורים
היהודיים באזור הכיבוש האמריקאי ,ונערכו בהם דיונים בנושאים פוליטיים,
תרבותיים וחברתיים שנגעו לחיי היום-יום במחנות.
במחנה היו מוסדות חינוך שכללו ,בין השאר ,גני ילדים ובתי ספר של
כל הזרמים ,חילוניים (תרבות) ,ציונים-דתיים (יבנה) ,מקצועיים (אורט)
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ותלמודי תורה חרדיים ,מרפאות ,מרפאות שיניים ,בית מרקחת ובית יולדות,
קבוצות כדורגל ,וכן הופיע עיתון יומי שנקרא "דערמארגען"( המחר/השחר).
לאחר קום המדינה היגרו רוב תושבי המחנה למדינת ישראל ,והוא נסגר
סופית ב 31-ביולי .1951

הגענו למקום יפהפה וקיבלנו חדרים מסודרים ,בסמוך למגרש המסדרים של
הבסיס .תקופת שהותנו בבאד רייכנהל זכורה לי לטוב .אבא קנה לי אופניים
ולימד אותי לרכוב עליהם ,יצאתי עם אימא לטיולים ביער הסמוך לביתנו,
הטיולים הראשונים בחיי ,ולא פחות חשוב — היה לנו מה לאכול.
לראשונה בחיי חשתי מעט אושר.
לראשונה בחיי טעמתי טעמה של ילדות.
אבא לא רצה להסתמך רק על האוכל שסיפק ארגון אונר"א ,שכלל בעיקר
ארגזי שיבולת שועל ,ולכן נסע על אופניים בין הכפרים ,וקנה מהאיכרים
הגרמניים המקומיים ירקות .את הירקות הוא הוביל בעזרת עגלה עם סוס
ועגלון לבאד רייכנהל ,והיה מוכר אותם בבתי ההארחה של הגרמנים במחנה
וכך הרוויח כסף לקיומנו .למרות שהיה לנו מה לאכול ,הוא עדיין התלונן
בפני אימא כי הכסף לא מספיק.
בשלב מסוים הוצעה לו משרת מזכיר בבית המשפט היהודי במחנה ,אך הוא
התנה את הסכמתו בכך שיאפשרו לו להמשיך לצאת ולמכור את הירקות בזמנו
הפנוי ,וכך היה .הוא קיבל את המשרה ועבד בבית המשפט כמה שעות מדי
יום .אני זוכרת שיום אחד נסעתי איתו להביא ירקות מהאיכרים ולאחר מכן
הוא הביא אותי לפנסיון ,והייתה שם אישה גרמנייה שחיבקה ונישקה אותי.
שהינו במחנה העקורים כשנתיים וחצי.
למרות שכבר הייתי בת  ,במחנה התחלתי מחדש את כיתה א' בבית ספר
"יבנה" ,שהיה בית ספר דתי והלימודים בו התנהלו בשפה העברית .אהבתי
מאוד ללכת לשם .במקביל ,הייתי חברה בתנועת הנוער "בני עקיבא" .היו לנו
ערבי תרבות ,שירה ופעילויות מעניינות אחרות .אהבתי מאוד את המפגשים,
את החברים בני גילי ואת המדריכים ,שליחי התנועה ,ששרו איתנו ,שיחקו
איתנו במשחקי חברה רבים ובעיקר דיברו איתנו ללא הפסקה על חשיבות
העלייה לישראל .גם ריטה אחותי הלכה לפעולות התנועה.
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אימא ,שהייתה אישה טובת לב ,התנדבה לעזרה בבית חולים לחולי שחפת
שהיה במחנה .היא רצתה מאוד לצאת לבלות ,אך אבא אמר תמיד שאין לו
זמן ולא הרבה להיות בבית ,כי נסע להביא סחורות ולא היה טיפוס ביתי ,וזו
הייתה בשבילה הזדמנות לצאת קצת מהבית ולראות אנשים .כך היא הכירה
גבר אלמן ,יהודי ממוצא רוסי בשם ד"ר שטרק ,חולה שחפת שנעשו מאמצים
רבים לרפאו והצליח לשרוד .בקרבת ביתנו הייתה חורשה .שטרק נהג לבוא
אלינו הביתה בשבתות בבוקר ,בשעה שאבא התפלל בבית הכנסת ,ולקחת
את אימא ,אותי ואת ריטה לטייל ביער .אבא מעולם לא אמר על כך דבר.
ד"ר שטרק לא רצה לעלות ארצה .לאחר שעזבנו את מחנה העקורים ואת
גרמניה ,הוא עבר לעיר אחרת והקשר נותק.
ריטה מוסיפה" :בבאד רייכנהל גרנו בבית גדול ,שמעליו עברה רכבת .גם
שם היו איתנו הדודה מניה ובעלה ,עם בתם זיוה ,שתי הסבתות וגם אחותו
של אבא".

במחנה העקורים — 1945 ,איילה מספרת כי היה רכבל להר ,שם שכן מחנה
צבאי אמריקאי ,אך למיטב זיכרונה אסור היה לעלות לשם .ייתכן ועשו
במקום כמו תמונת פוטושופ .בתמונה :ריטה שנייה משמאל
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למעלה ,מימין :דודה מניה ,סבתא בבצ'ו; למטה :זיוה ,סבתא בריינדל
ואיילה — אירופה ,בסיום המלחמה1945 ,
ובמדינת ישראל הצעירה שרר מצב מלחמה שעורר באבא
השנה הייתה
חששות .מסיבה זו ,הוא שקל לנסוע לאמריקה ולעשות שם כסף .זה היה החלום
שלו מאז ומתמיד ,אבל ריטה ואני ,שהושפענו מאוד מפעולות השכנוע ב"בני
עקיבא" ,רצינו בכל ליבנו לעלות ארצה ,והזכרנו לו מה שקרה לנו בפולין
וברוסיה ,כדי להניא אותו מכוונתו.
אחותי ריטה ,שכאמור ,כבר הייתה רשומה מזה זמן מה בעליית הנוער,
הכריזה שהיא עולה ארצה ובבית פרץ ויכוח עז.
גם אבא הבין לבסוף שאנו איננו רצויים בשום מקום בעולם ,והשתכנע
לעלות לארץ .הפור נפל .בביתנו התקבלה ההחלטה לחכות שמלחמת העצמאות
תסתיים ולעלות ארצה.
נרשמנו לעלייה ארצה ותורנו קרב .היינו אמורים להפליג ארצה על גבי
אוניית המעפילים "אקסודוס" שעמדה להגיע ,אבל לרוע מזלנו ,אבא שבר
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את רגלו ובמצבו זה ,כשרגלו מגובסת ,סירבו להעלות אותנו להפלגה ואמרו
שרק כאשר יחלים ,יוכל לעלות לאונייה .נאלצנו להמתין מספר חודשים ,עד
שהוא שב לאיתנו .בהוראת השליחים לקחנו את כל רכושנו המועט ,ונסענו
ברכבת למחנה מעבר בעיר הנמל הצרפתית מרסיי ,שם חיכינו כ -חודשים
 ,ואז הפלגנו באונייה "מנרה"
עד שהמלחמה הגיעה לסיומה באוגוסט
לישראל.
האונייה הייתה יפה ומסודרת .קיבלנו חדרים — אחד למשפחתנו ,יחד עם
סבתא ,ואחד למניה ומשפחתה .ההפלגה ארכה ימים אחדים ואני זוכרת שחלפנו
בדרך על פני חופי סיציליה .המסע באונייה היה קשה ונוסעים רבים חלו
במחלת ים .ישבנו בתחתית האונייה והיה לנו קשה לנשום ולמרות זאת ,לאורך
כל ההפלגה הייתה רוחנו מרוממת ,כי חלומנו לעלות ארצה עמד להתגשם.
איתנו עלו ארצה גם סבתא בריינדל ,אימה של אימא ,אחותה מניה ,בעלה
ובתם זיוה.

מימין ,מלפנים :ריטה ,איילה וזיוה ,מאחור :סבתא בבצ'ו ודודה מניה — לפני
העלייה לארץ1947 ,
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מחנה העקורים בגרמניה והעלייה לארץ
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איילה ויהושע סביצקי — סיפור חיים

מסלול הנדידה של משפחתנו בשנות המלחמה
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