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אשר פנתה אליי רחל לכתוב את סיפור חייה ,כבר בטלפון הראשון יכולתי
לשמוע את הקול הצעיר ,הנמרץ ,המלא חיוניות ושמחת חיים שלה.
לא ידעתי אז שהיא כבר חצתה את שנת ה 80-לחייה.
כאשר התארחתי בביתה והכרנו טוב יותר מצאתי לפני אישה שיודעת היטב
לצחוק ,שמנהלת את חייה בדיוק כפי שהיא רוצה ,אישה שמחוברת עמוקות
למשפחה ממנה באה ולמשפחה אותה בנתה.
כאשר שוב ושוב הגיעו לביתה חברים וחברות רבים לשתף זיכרונות מסיפור חייה
ניתן היה לחוש עד כמה היא נוגעת במעגלים חברתיים רחבים ,של מבוגרים וצעירים,
שהולכים איתה עשרות שנים רבות מתוך קרבת לב רבה ,עם חיבור עמוק ונוגע.
ובתוך ומעל לכל החיבורים הללו נמצא החיבור העמוק ביותר – לשמואל שלה,
זכרונו לברכה.
ומצאתי שכל המעגלים הללו מחוברים עמוקות גם אליו ,אל האיש שנראה שאין
מילה אחרת להגדיר אותו מאשר 'תופעה'.
תופעה חד פעמית ויוצאת דופן של ניצול שואה.
שמואל טייך ,האיש שכל חייו שמחת חיים רצופה ,תחושת גאולה מוחשית וחיים
מתמידים בתוך גן עדן בעודו כאן על פני האדמה – האדמה שבמקום אחר הטילה
בו את כל מוראותיה .בפגישתנו הראשונה במשרדי הצהירה ביתם דברים שנשמעו
9

לי מדהימים" :אנחנו בכלל לא דור שני לשואה! מעולם לא חשנו שגדלנו בבית של
ניצולי שואה ,אבא תמיד התייחס לכל הנושא בבדיחות דעת".
את כאב הצלקות הבלתי ניתן למזור נשא בתוכו.
חייה של רחל ,זו המובילה וזו ההולכת יד ביד עם שמואל ,מתוארים כאן ,כמו גם
מסכת חייו שלו ,שיחד בנו שניהם את בית טייך במושב הזורעים בו זכו להצטרף
לדור המייסדים.
אני מודה על הזכות הגדולה להכיר את האנשים הנפלאים הללו ,היכרות שהחלה
באותה שיחת טלפון ונמשכה על פני עשרות שעות קשר עמוק וחם שנוצר בינינו,
היכרות שהעניקה לחיי הרבה מאוד ,ולימדה רבות על עוצמות החיים הטמונות
בלב כל אחד ואחד מאיתנו.
זהו סיפור על לב ,על אהבה ,על שמואל ורחל טייך.
יחזקאל פרנקל
מנכ"ל ההוצאה לאור 'מכון קורות'
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ואז  -לאן להגיע ללמד ילדי עולים?
למושב בשרון ,לאלישיב?
או הודיות בצפון ,בגליל?
אמא  -בחרת מצויין כרגיל...

רחל  -על שם רחל האם
על קברה אימך התפללה
לזכותה בפרי בטן
אחרי מאיר ולאה הבכורה
היא זכתה בך רחליין -
שמכל הרחליין בעולם אותך הכי אהבה .בבחירות התלמידים מחלקים פתקים
בדרך חזרה על משאית עולים
ואז נולדו גם יהודית ובני -
קודם לחוות השומר ואז תחזור להודיות
בנימין הקטן במשפחה.
הודיעה לפנטו הנהג נחרצות.
לכוס תה הזמינה ...
המשפחה עברה לא מעט טלטלות
השאר ירשם בספר הקורות,
ונדודים בין תל אביב לכפר אברהם
איך ברחה לאמא כי לא היה בחור ישיבה
רבו גם קשיים לא פשוטים
והוא אחריה חיזר ,לא הרפה..
קשה היה מטה לחמם.
היתה פרידה ונישואין של האב
כשהוא אותך מלטף זה נעים?
אך מתוק יצא מעז
כך אימך לך אמרה ,לכי אחר ליבך
המשפחה זכתה לאלי  -עוד אח
את אחראית לחינוך הילדים
והמטבח הוא הרי ממלכתך...
לא נספר את כל סיפור חייך
ואם בבחורי ישיבה עסקינן,
כי תקצר היריעה והעת
זכית לשלושה בדמות חתנים
ועכשיו בגבורות שנותייך
ואצלי אף הרווחת בעסקה אחת
זהו סיכום חלקי בהחלט!
חתן  ,בחור ישיבה וגם גוי של שבת.
התנועה ,בני עקיבא ,שבט עציון
בונים את הארץ מגשימים חזון
בבקר עבודה ,בתיכון ערב לימודים
עד הכשרה בסמינר למדריכים.

בראש חודש אלול הייתה החתונה
ואותך להזורעים הביא לחום הבקעה.
לא להיות עקרת בית אלא מורה
ללמד חשבון ועברית וזימרה.
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בהרים כבר השמש מלהטת
ובעמק עוד נוצץ הטל
כך הנחלת לנו ת'מולדת
בשמחה ושיר וגם קצת עמל.

הוא בטח על כוס בירה עם אלוהים
מסמר הערב בין המלאכים.
עם קוניאק וויסקי מספר סיפורים
אין לו בעיה לחכות לך עוד הרבה שנים.

ותינוקת שלומית בלול בגינה
כשאת בבית הספר ממול מלמדת
ואז גם יעל ואלישבע הקטנה
ואבי  -גולת הכותרת!!

כן ,זה הזמן שלך לנוח
להנות ממשפחה נכדים ונינים
לחוש במרפסת שמש ורוח,
לפחות עד מאה ועשרים.

אמא  -משידוך קצת מוזר
בין צברית יקית ונצול שואה הונגרי
צמחה משפחה נפלאה ,אפשר לאמר
חתנים ,כלה ,נכדים ונינים.

מה נאחל לך בשנתך השמונים?
בריאות ,נחת ,שמחה מכל הלב
בעזרת השם הוא אלוהים
וגם בעזרת הקוצב.

אבא אמר לך לפני לכתו
שיחפש אותך גם בסיבוב שני
ואם הוא באיזה מקום
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אוהבת ,שלומית

ני צברית ,ותואר הכבוד הזה מלווה אותי לאורך כל חיי ,מסביר לא רק את
מקום היוולדי אלא בעיקר את מי שאני.
אך קודם שאספר על עצמי אתאר קצת את השורשים מהם צמח 'צבר' זה.
כמו עשרות אלפי יהודים פולנים גם משפחתו של אבי ,ישראל חיים בילסקי,
היגרה מפולין לגרמניה בתחילת המאה ה.19-
אבי נולד בשנת ה'תרס"ד  ,1904 /ובמשך כמה שנים חי עם משפחתו בגרמניה
עד שהם החליטו לעלות ארצה .שורשי משפחת אבי מוכרים לי הרבה פחות מאשר
אלו של אימי מסיבה שתובהר בהמשך ספרי.
אימי אלישבע נולדה בשנת ה'תר"ס  1900 /ברובע אלטונה שליד המבורג ,גרמניה,
להוריה צבי יהודה ואוגוסטה טובה [שקראנו לה 'טאנטע גוסטי'] 1,פישר ,אחות
צעירה לבטי.

1

בת אליהו ורחל הילדסהיימר.
15

אימא אלישבע ואחותה בטי  -גרמניה 1901

איני יודעת כמעט דבר אודות שנות חייה המוקדמים של אימי .זה לא היה דור
שסיפר ואצל ילדי ה'יקים' לא היה נהוג לשאול הורים שאלות אישיות .הייתה יראה
מפניהם וכבוד גדול כלפיהם .מה שכן אני יודעת בוודאות הוא שאימי הייתה אישה
שאפתנית ,שכאשר בגרה החליטה שהיא לא תסתפק במקומן של נשים רבות
בנות זמנה ,בין הסירים לכביסות ,אלא תרכוש מקצוע שייתן לה יכולת להתפרנס
באופן עצמאי.
16

אימא אלישבע בצעירותה

החלטה זו השפיעה על כל חייה – וחיינו.
היא פנתה ללימודים גבוהים בבית הספר לאחיות שליד בית החולים בברלין,
סיימה בהצלחה את לימודיה ואהבה מאוד את המקצוע בו בחרה .עקב מסירותה
ואהבת האדם שניחנה בה היא הייתה חדורת תחושת שליחות.
גם תכונות אלו של מסירות ושליחות השפיעו עד מהרה על חייה ,מפני בשנת
 1916החליט ד"ר משה וולך ,מייסדו ומנהלו של בית החולים 'שערי צדק' בירושלים,
לנסוע לגרמניה ,לבית ספר זה לאחיות שבברלין ,ול'גייס' אחיות מקצועיות
ואידיאליסטיות לעלייה לארץ והשתלבות בבית החולים 'שלו'.
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בית הספר לאחיות  -גרמניה

המרכז הרפואי 'שערי צדק
המרכז ,שהוקם בשנת
ומנהלו הראשון במשך

 ,הוא בית החולים הגדול בירושלים .מייסדו
שנה היה ד"ר משה וולך.

 ,כחלק מפעילות 'פקוא"מ',
ד"ר וואלך הגיע ארצה בהיותו בן  ,בשנת
'ועד פקידים ואמרכלים' שפעל באמשטרדם לתמיכה בבני ירושלים ,ובעידוד
רבותיו ,הרבנים במברגר ,ליהמן והרש"ר הירש מפרנקפורט .במהלך המאה
ה -סבלה ירושלים ממחסור ברופאים ובית חולים יהודי ,מחסור שהביא
רבים מהם להזדקק לבתי החולים של המסיון שבאופן גלוי עודדו יהודים
להתנצר .בעבורו ,עזיבת גרמניה ,ארץ מסודרת עם תרבות הגיינה מפותחת
לטובת ישוב ישן עם ערכי הגיינה של השלטון הטורקי ,היה דבר שכרוך
במסירות רבה ,אך הוא היה אדם עם מסירות ,שגם החליט שייאבק בכל
כוחו בהזנחה הגיינית ורפואית .והיה לו כח רב אותו לו היסס לגלות ב-
שנות ניהולו את בית החולים.
לאחר שנה הקים את בית החולים 'שערי צדק' ומסירותו למפעל חייו
בכלל ולמטופליו בפרט לא ידעה גבול.
18

בניית המרכז הרפואי 'שערי צדק' בשנת 1902

מדי יום היה עובר בכל מסדרונות וחדרי בית החולים כאשר לחגורתו צרור
עם עשרות רבות של מפתחות לכל דלת במקום.
הוא שילב פתרונות לשמירת שבת בבית החולים כמו כרטיס בו כתובות
מידות החום וכאשר מדדו חום בשבת סימנו על ידי מהדק במקום המתאים
את מידת החום ורק במוצאי שבת רשמו את הדברים בתיקו האישי של
החולה .בזמנו הוקמה ליד בית החולים רפת שתספק לחולים חלב ,גבינה
וחמאה כשרים למהדרין ,ובכל ערב שבת ומוצאי שבת נשמעו קידוש
והבדלה בכל חדר אשפוז .מספרים שכאשר היה פוגש חולה חילוני היה
מנסה לשכנע אותו לחזור לשמירת מצוות.
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ד"ר משה וואלך

כל ימיו לא שכח את מקורות משפחתו ולאחר עליית הנאצים לשלטון פעל
רבות להעלאת יהודי גרמניה לארץ תוך שהוא מפעיל את קשריו הטובים
עם השלטונות הבריטים ובאירופה.
ד"ר וואלך התגורר בחדר פרטי בבית החולים אותו לא עזב כל ימיו ,חדר
שהיווה לו בית ,מרוהט בפשטות ובצניעות ,כאשר את תפילותיו הוא מתפלל
בבית הכנסת של בית החולים .הוא נותר רווק עד סוף ימיו ,עת נפטר בגיל
 ,ומסופר שבחר בדרך זו על מנת שלא לעסוק בדבר מלבד שליחות חייו.
הגיע ד"ר וואלך לגרמניה לגייס כח אדם
מן הראוי לציין שגם בשנת
לבית החולים ,ואז פגש את מי שתלווה אותו כל ימיו בבית החולים ,האחות
זלמה מאייר ,שכל ירושלים כינתה אותה 'שווסטער זלמה'.
היא שימשה יד ימינו ואחות ראשית במשך שנותיה ב'שערי צדק' ,במהלכם
יזמה את הקמת בית הספר לאחיות שקיים עד היום ,ובו אף למדה אחת
מבנותיהם של שמואל ורחל .היא הטמיעה בקרב הלומדות את חובתן הראשונה,
להיות לסעד לכל סובל וכאוב ,וכמו ד"ר וואלך ,אף היא החליטה לא להינשא
.
אלא להקדיש את כל חייה לתפקידה בבית החולים ,עד שנפטרה בגיל
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כאשר ד"ר וואלך פגש את אימא והיא שמעה אותו ,ברור שבהתאם לאופייה לא
היה צריך לפרוט יותר מדיי על מיתרי ליבה הטוב .היא נענתה לקריאה והחליטה
לעלות ארצה .וכך ,בשנת ה'תרצ"ג  1923 /נפרדה אימי בדמעות ממשפחתה ופנתה
לירושלים – אל ארץ לא זרועה מבחינתה.

אימא אלישבע פישר שניה משמאל בתקופת 'שערי צדק'

מצד אימי אילן היוחסין שלנו מגיע עד לרבי משה איסרליש ,הרמ"א.
אני זוכרת היטב את סבתי' ,טענטע גוסטי' .היא הייתה אישה נפלאה שאהבה את
הבריות ,והן השיבו לה אהבה .אימה הייתה בת למשפחת מונק ה'יקית' ,שכאמור,
התחתנה עם צבי יהודה ,בן למשפחת פישר .למשפחתו הייתה חנות בווינה בשם
'פישר ובניו' אף שלא עבדו בחנות זו אף אחד מ'בניו'.
מאוד אהבתי את טענטע גוסטע .לשמחתי היא האריכה ימים וכך יצא לי לבלות
לא מעט זמן במחיצתה והיא תמיד השפיעה עליי מרוחה הטובה .כשמלאו לה 85
שנים ערכנו לכבודה מסיבה בביתה בירושלים ,שאליה הגיעו חברים ובני משפחה
רבים .אחותי יהודית ואני שרנו לה אופרטה בגרמנית שחוברה במיוחד למאורע
2

2

נפטר ב ,1572-בעל 'המפה' על השולחן ערוך ,פירוט ההלכות והמנהגים של יהודי אשכנז שהשמיט
רבי יוסף קארו בשולחן ערוך.
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ועד היום היא עודנה מתנגנת בראשי .שבועיים לאחר מכן היא הלכה לעולמה
שבעת ימים.

סבתא גוסטי
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אחר שהגיעה ארצה ,פגשה אימי את אבי .הוא היה בחור גבוה ונאה שכבש
את ליבה .מי שהכיר ביניהם היה גיסו של אבי – בעלה של אחותו.
הוא נולד בברסלאו שבגרמניה בשנת  .1902שמו היה ישראל חיים יונתן ושם הוריו
אליהו ולינה .על שמה נקראה אחותי בשם לאה .אנו יודעים שהייתה לו אחות רווקה
שהתגוררה במזרח גרמניה .לימים לאה פעלה להעביר אותה לגרמניה המערבית.
אבא עלה ארצה בגפו כחלוץ .הוא לא ממש פרנס את המשפחה .זאת אני יודעים
מכך שעסק מדי פעם בפרנסות שונות .בין היתר עסק בדברים שברוח ,ותרגם את
פירוש להמן למסכת אבות .הוא היה אדם משכיל שלמד באוניברסיטה וניגן בקלרינט.
לאחר נישואיהם ההורים התיישבו בירושלים.
בשנת  1929אימי ילדה את אחותי הבכורה לאה ,ושנה אחר כך נולד אחי מאיר.
אחריו נולדה תינוקת שנפטרה כעבור כמה חודשים.
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אימא אלישבע פישר שניה מימין בתקופת שערי צדק

כאשר ד"ר וולך ,הרווק שהקדיש את חייו לעבודה בלבד ,שמע של'אחות אלישבע'
יש שני ילדים ,הוא העמיד אותה בפני בחירה :או קריירה או אימהות .כאשר זוכרים
את בחירתו שלו ,ניתן אולי להבין את הקפדתו ,שנראית היום חריגה בכל קנה מידה,
אך בימים ההם ,טרום עידן וועדי העובדים ,אימי נאלצה בלית ברירה לבחור בין
החלופות שהוא הציב בפניה  -ובחרה בגידול הילדים.
אמנם בחירתם הבאה של בני הזוג הוכיחה שהוויתור שלה על הקריירה בתחום
הרפואה לא נמשך זמן רב.
המשפחה הצעירה ,בת ארבע הנפשות ,עברה לגור בנחלה שקיבלו במושב 'כפר
אברהם' הסמוך לפתח תקוה ,כחלק מ'גרעין רודגס' של הקיבוץ הדתי .בגרעין זה
היו לאימא חברים יקים רבים ,וכעת התאפשר לה הן לעבוד כאחות בבית החולים
'אברבוך' [לימים 'רמת מרפא'] והן לגדל את ילדיה .למעשה הנחלה בכפר אברהם
הייתה של שניהם כי שניהם היו חברים בגרעין 'רודגס'.
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'גרעין רודגס'
גרעין 'רודגס' היה גרעין התיישבות של הקיבוץ הדתי שנקרא כך על שם
חוות ההכשרה בגרמניה בה התכוננו המייסדים לקראת עלייתם ארצה.
כאשר עלו החברים לארץ נמשכה ההכשרה בפתח תקווה וברחובות .לימים
חברי הגרעין נחלקו לשניים :אלו שבחרו בהגשמה מושבית ואלו שנטו
להקמת קיבוץ.
חברי הגרעין היישובי התיישבו ב'כפר אברהם' וחברי הגרעין הקיבוצי הקימו
את 'קיבוץ רודגס' ליד פתח תקווה .עשר שנים לאחר מכן
בשנת
קיבלו חברי הקיבוץ משבצת קרקע בדרום מישור החוף ,והקיבוץ העתיק
לשם את מקומו ונקרא עד היום בשם 'קבוצת יבנה' .חברי הגרעין הוציאו
כל שנה גרעין התיישבות להקים ישוב אחר ,קיבוץ או מושב.
אבי העסיק בתור פועל בחור צעיר מגרמניה בשם מנחם נוימאייר שהגיע להכשרה
חקלאית בארץ .לאחר שאימי ראתה שבריאותם של שני הקטנים אינה כתיקנה
היא החליטה לשלוח את לאה לבית הבראה בשוויץ .רב החובל של האוניה השגיח
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וליווה את לאה שהייתה אז בת  .7היא הייתה בשוויץ כחצי שנה ,וכשהבריאה לאחר
כמה חודשי חורף ,משפחה משוויץ שנסעה לישראל החזירה אותה ארצה .אותו
פועל צעיר ,מנחם נויברגר ,לווה עבורנו את הכסף למימון הנסיעה ,אלא שלאחר
מכן לא הייתה לאבי אפשרות להחזיר את ההלוואה ולכן הוא מסר למנחם נוימייאר
את הבית וקבע את ביתו בנחלה אחרת בכפר.
בשנת  ,1933עם עליית הנאצים לשלטון ,הבינה אימי בפקחותה כי הדבר אינו
מבשר טובות ליהודי גרמניה .אומנם לחזות מראש את היקף הזוועה שתתחולל
בשנים שאחר כך איש לא היה יכול ,אך חושיה אותתו לה שמוטב ליהודים לעזוב
את גרמניה .היא גמרה אומר שלא לעמוד מנגד ,נסעה לשם והביאה את הוריה
ואחותה לארץ ישראל ובכך הצילה את חייהם.
למרבה הצער ,במהלך השנים החלו נבקעים סדקים בחיי הנישואין של הוריי
שרק הלכו והתרחבו .אימי הייתה שונה מאוד מאבי ,וכאשר ראתה שדרכיו אינן
תואמות את אורחות חייה וערכיה הדתיים הקפדניים היא החליטה להתגרש ממנו.
אמנם היא ידעה שהחלטה כזו הייתה נועזת מאוד ובהחלט לא שגרתית באותם
ימים ,אך לא שיערה שהיא תיאלץ עד מהרה לסגת מהרעיון מפני שאימה הכריזה
באזניה חד-משמעית את דעתה על רעיון שכזה" :דאס קומט נישט אין פרעגה" –
אין אצלנו גירושין ואין על זה בכלל דיון"!
ולך תתווכח עם אימא 'יקית'.
כ'ילדה טובה' אימי שמעה בקולה וחזרה לחיקו של אבי .במשך כמה שנים הם
ניסו להביא לעולם ילד נוסף אך ללא הצלחה.
בצר לה היא החליטה לפקוד את קבר רחל אימנו ,שם נשאה תפילה לפני הבורא,
וביום שני ,י' שבט ה'תרצ"ה 15 ,בינואר  ,1935נולדתי שם ,ב'כפר אברהם' ושמי
רחל ניתן לי בעקבות הקשר המופלא לאותה תפילה בקבר רחל אימנו ,שאימי
ידעה שהיא שהחישה את הריונה.
הנה כי כן ,הייתי 'צברית' אמיתית ,וכמו הצבר ,כך יעידו מכיריי – גם אני נראית
מחוספסת מבחוץ אך לגמרי רכה מבפנים.
מאז ,ההריונות הבאים שלה כבר היו קלים יותר :כשהייתי בת שנה וחצי נולדה
אחותי יהודית ,שקרויה על שם סבי מצד אימי – יהודה ,וכעבור שנה נוספת נולד
האח הצעיר ,בנימין יהודה שגם הוא נקרא על שם הסב.
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הייתי ילדת סנדוויץ' קלאסית :באחיי הגדולים קינאתי עקב הזכויות שהעניקה
להם בגרותם ,ובאחיי הקטנים קינאתי משום הפינוקים שזכו להם .אימי ,מתוך
קשב לילדיה ,שמה לב לרחשי ליבי ,ואמרה לי" :רחליין ,מה את דואגת ,אותך אני
אוהבת מכל הרחליין שיש לי" .מכאן למדתי שיעור גדול לחיים ,שיש להתייחס
לכל ילד כאל עולם ומלואו ,כאילו היה בן יחיד.
כעת התברר ,שלמרות שלזוג כבר חמישה ילדים ,הקשיים בחיי הנישואים שלהם
לא פסקו ,אך הדבר שהחיש את קיצם של נישואין אלו היה שפתאום אבי החליט
שהוא צריך שתהיינה לו נשים נוספות "כמו בתקופת המשנה".
לדעת אחי בנימין היו לו רעיונות גרנדיוזיים מדי .בין השאר הוא רצה לגייר את
כל היפנים .הוא יסד למשל אגודה בשם 'מגן דוד ירוק' והטיף לחיות מעבודת
כפיים ,והוא גם מצא לו שותפים לרעיונותיו עם משוגעים לדבר כמותו .הוא גם
רצה להקים בית ספר לנוער במושבה מצפה שליד הכינרת ,ואף הראה לבנימין
את שטח האדמה המיועד לכך .אך הוא היה קצת 'רחפן' ,בעל פנטזיות ולא לגמרי
מחובר לדרך בה מתנהלים במציאות החיים .כשהוא ביקר את אחותי בסעד הוא
דיבר על המצאה שתגרום לפרות ללדת רק נקבות ,כדי להגדיל את תוצרת החלב.
כמובן שאימי לא יכלה לסבול זאת והחליטה שהפעם היא תקבל ממנו גט ויהי
מה .מסתבר שכאשר הביאה דברים כהווייתם לפני אימה שוב לא עמדה זו בדרכה
ועד מהרה השניים פנו כל אחד לדרכו.
אחותי לאה ,שבשל גילה המבוגר הייתה מעורה יותר בפרטי המחלוקות והריבים
שהתגלעו בין הוריי ,לא סלחה לאבי ,ומעולם לא הגיעה לאזכרות בבית הקברות
בחולון .עם זאת ,היא דאגה לאחותו שחיה שנים רבות במזרח גרמניה ,והביאה לכך
שהיא היגרה לגרמניה המערבית.
לאחר הגירושין נישא אבי לאלמנה שהיו לה שלוש בנות ונולד להם בן ,אליהו,
אחינו למחצה .מעניין לציין שלפני נישואיה לאבי פנתה אותה אלמנה לאימי כדי
להתייעץ עימה .איני יודעת מה אימי אמרה לה ,אך את התוצאה אנו יודעים ,היא
החליטה להתחתן עם אבי אך בסופו של דבר גם היא עזבה אותו ,והם נפרדו זה
מזו אפילו ללא הליך גירושין כהלכה.
אם נקפוץ כמה שנים רבות ,אזכיר מאורע מוזר משהו שהתרחש יום אחד
בהזורעים ,כשהוא החליט לבקר אותי ביקור פתע במושב .בתי שלומית שהייתה אז
ילדה אכלה בנחת את ארוחת הצהריים שלה ואני נחתי ,והנה היא שומעת דפיקה
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על דלת הבית .היא ניגשה לדלת ושאלה את האדם שבפתח" :מי אתה"? והוא ענה
לה" :אני סבא שלך" .היא ענתה שסבא שלה זה שמואל ,כשהיא מתכוונת לשכננו
היקר שמואל ויקטור שהיה שומר עליה בעת שלימדתי בבית הספר.

שמואל ויקטור ביום הולדת  3לאלישבע

אבי חשב שהיא מתבלבלת וענה לה "שמואל זה אבא שלך" .היא הייתה במבוכה
גדולה כי בעצם לא סיפרתי לה עליו מעולם .בינתיים התעוררתי מחילופי הדברים
הללו והתברר לי שהוא בא לראות את הנכדה שלו ואת הבן שלו מהנישואין השניים,
אליהו .יצאתי עימו לחצר ,החלפנו כמה מילים ונפרדנו.
למרות הכל ,כשהוא נפטר כמובן ישבנו עליו שבעה ,בבית אחותי בסעד.
כשהתחלתי ללמד בהזורעים קרה שגם אשתו השניה הגיעה ממצפה לביקור
אצל הבן שלהם שהיה מאומץ במושב.
אחי הצעיר בני זוכר אירוע שהיה לו עם אביו .מחמת בדידותו או געגועיו הוא
הבטיח לבני שאם הוא יבוא לגור איתו במושבה מצפה הוא יקנה לו שעון .בני
אמר שישאל את אימא ואימא נתנה לו לנסוע כיון שראתה שמהר מאוד הוא יחזור
ובחוכמתה הבינה שאין לעצור ילד בן  11שרוצה לבלות עם אבא שלו בחופש
הגדול – ועוד בתמורה לשעון יד!
בני אכן נסע עימו מפתח תקוה צפונה ,על סוס ועגלה .לילה אחד הם לנו בחדרה
ובסוף היום השני הגיעו למצפה שם הוא נתן לו את השעון .למחרת בני נשלח
לעבודה בקציר תירס כשבידו מגל והצליח להתמיד בעבודה זו כמה ימים .למחרת
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השבת שעשו יחד עם בנותיה של האישה השנייה בני אמר לו שהוא כבר מתגעגע
ורוצה לחזור לתל אביב ,לאימא .למזלו היה לו קצת כסף שאימא נתנה לו לחזור -
ואז אבי קרא לו וביקש שיחזיר את השעון .בני נסע בטרמפים ממצפה לתל אביב,
ובין השאר עם משאית שהביאה אותו עד כפר מלל – אלא שאז הנהג דרש ממנו
שישלם .בני ענה לו שזה טרמפ והוא לא חייב לשלם לו ,הנהג גירש אותו מהרכב
ובני עלה על אוטובוס שהביא אותו הביתה .אימא קיבלה אותו בלי בעיות ,וכשהוא
סיפר לה את סיפור השעון היא שלחה אותו לדודה בטי ,אחות של אימא ,שגרה
בירושלים .זו נתנה לו שעון ישן שעובד  8ימים ואז יש למתוח אותו ידנית מחדש.
כתוצאה טבעית של חיינו הרי שלמעשה השמות "סבא וסבתא" היו מבולבלים
משהו אצל ילדיי .כשבתי הצעירה אלישבע הייתה הולכת לדודתה שרה בשדה
אילן כולם שם חשבו שהיא סבתא שלה .גם לה זה לא היה ברור כשאמרנו לה
ש'סבתא שרה' היא בעצם 'דודה שרה' ,ובמשך כל הילדות שלה כל הנושא הזה
היה לא לגמרי מובן עבורה...
ערב שבת אחד ,כאשר אימא ,מאיר ובני ישנו ,מאיר התעורר פתאום כי חש
ששריפה פרצה במטבח שבצריף .מיד הוא העיר את אימא ואת בני ומילט אותם
במו ידיו החוצה .בני היה חולה אז בטיפוס ,וזה היה הלילה הראשון בו הצליח
להירדם לאחר שבועיים בהם היה חולה ולא ישן .כך מאיר הציל את אימא ואת
בני ממוות בשרפה!
באופן זמני התגוררנו אצל השכנים ,משפחתו של השר מיכאל חזני .הייתה לנו
כניסה נפרדת אך שירותים משותפים .בהיותו בן  14בני בנה מטבח ושירותים על
האדמה שלהם וכעבור זמן מה אדם נפלא בשם יצחק קאופמן מכפר הרוא"ה עזר
לאימא לקבל הלוואה.
וכך לאט לאט הקמנו את הבית מחדש ,שלב אחרי שלב ,בהתחלה לא היה גג
לשירותים אז בני כיסה אותם עם כל מיני פחים  -עד שהיה ראוי למגורים סבירים.
הייתי רק בכיתה ב' כשהוריי התגרשו ,ואנו ,שלושת הקטנים ,עברנו עם אימנו
לגור בשכונת 'נחלת גנים' שנמצאת בשכנות לתחנת המשטרה ברחוב ז'בוטינסקי
ברמת גן .לאה הגדולה כבר הייתה אז סטודנטית בסמינר לגננות בירושלים ומאיר
למד בישיבה התיכונית בכפר הרא"ה והגיע הביתה רק פעם בשלוש שבתות.
אני זוכרת היטב איך אני ,כעת בתור אחות גדולה לשני קטנים ,הייתי נוסעת מדי
יום באוטובוס לתל אביב עם שני אחיי הצעירים ,ומביאה את אחי בני לבית הספר
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היסודי לבנים 'מוריה' ואחותי ואני המשכנו לבית הספר לבנות 'שלמה המלך' שם
למדנו עד סוף היסודי ,כאשר במקום להמשיך עד בית הספר הסמוך לתחנה המרכזית
היינו יורדות כמה תחנות קודם ,ברחוב החשמונאים ,כדי לחסוך כמה פרוטות.

בית הספר 'שלמה המלך'

יהודית נזכרת" :כאחות קטנה מאוד הערכתי את רחל כאחות גדולה .היא עזרה לי
בכתיבת חיבורים ובכלל בהכנת שיעורי בית .היא זו שמשכה אותי אחריה לפעילות
בסניף 'בני עקיבא' ולמרות שהייתי 'קטנה' היא תמיד הסכימה שאבוא להיות עם
החבר'ה שלה".
כפי שעשו רבות מן המשפחות בנות המעמד הנמוך ,חלקנו דירת שני חדרים
עם זוג נוסף.
אימא גידלה אותנו הילדים ביום וכדי לכלכל את כולנו עבדה בלילות .כשגרנו
ב'נחלת גנים' היא עבדה ב'בית יולדות אברבוך' שנקרא כיום 'רמת מרפא' ולאחר
מכן 'אסותא' .עד קום המדינה היא עבדה שם ,בבית החולים 'אסותא' בתל אביב,
תקופה ארוכה הייתה מיילדת ומדריכת יולדות לגבי הטיפול הראשוני בילודים.
לאחר שבעמל רב ומתוך הקרבה רבה היא חסכה פרוטה לפרוטה אימא הצליחה
לשכור דירה יפהפייה בת שלושה חדרים ברחוב אלכסנדר ינאי שבצפון תל אביב.
את אחד החדרים היא השכירה בשכירות משנה לאישה ששימשה כאחות והתגוררה
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בחדר הזה עם ביתה .אמנם עד מהרה אימא חשה שהדירה נעשתה צפופה מדי
וביקשה ממנה לעזוב – אלא שאותה אחות לא עשתה לה חיים קלים וסירבה
להתפנות .אימי ראתה שהעימות הזה יגזול ממנה זמן ,כסף וכוחות נפש והגיעה
למסקנה שאין טעם להתווכח איתה  -והשיבה את המפתחות לבעל הבית.
כך חזרנו לכפר אברהם והתיישבנו בנחלה של אבי אותה השאיר ריקה בעודו
משוטט בארץ .ידיד של אימא ,מיכאל חזני ,חמל על אישה גרושה עם חמישה
ילדים וסייע לה עם כל ההליכים בהם לא הייתה בקיאה ,שהרי שלושה מהילדים
התגוררו עימה והיו תלויים בה כלכלית.

ילדי בילסקי – מאיר ,יהודית ,בנימין ,לאה ורחל

לאימא הייתה יראת שמים עמוקה .למרות שהייתה גרושה היא הלכה עם כיסוי
ראש כל חייה .העובדה שהיא בת למשפחות הילדסהיימר ומונק ,שהיו משפחות
תורניות ,תמיד הקרינה עליה.
ברוך ה' שבערבי שבת לא היו לה תורנויות וכך לפחות בשבת זכינו ל'אימא של
שבת' .גם בימי ששי הייתה לנו קצת אימא אבל בשבתות ,אז זכינו בה ,לשבת יחד
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סביב שולחן השבת ,לשיר זמירות שבת ולשוחח אחד עם השני .בערב שבת לפני
הסעודה ,לאחר שחזרנו מבית הכנסת כל הילדים עברו אצלה אחד אחד לקבל ברכה.
אני זוכרת בערגה את השבתות של ילדותי עם אימא .ברור שלאחר שבוע עבודה
כה עמוס זה היה הזמן שלה להחזיר לעצמה קצת כוחות ,אך בכל זאת ,כ'אידישע
מאמא' אמיתי ,היא לא פסחה על ההכנות לשבת ואכן ,יום שישי היה מלא הכנות ,אך
מייד עם כניסת השבת שקט עליון ,רוחני ,ירד על הכול וכל ענייני הבית והמשפחה
הקטנה שלנו התנהלו על מי מנוחות .בסעודות השבת תמיד שרנו זמירות כשהמוטו
של חייה עולה מקולה סביב השולחן" :ה' רועי לא אחסר" .לא הייתה שבת שהיא
לא שרה את המזמור הזה על שולחננו .ברור לי שמילותיו של דוד המלך היו עבורה
מעין מוטו שליווה את חייה שלא היו פשוטים כלל.
יהודית נזכרת" :כשחגגתי יום הולדת  20או  18אימא נתנה לי מחזור מ'פי עוללים'
לחגים וכתבה לי הקדשה' :נעשה ונשמע – תמיד באהבה – אימך' .המשפט הזה תמיד
מלווה אותי בזיכרון .גם כשכבר הייתי שנתיים ב'חברת נוער' בסעד היא דחפה אותי
ללמוד אחיות ב'ביקור חולים' .ואכן למדתי שם ולאחר מכן חזרתי לסעד .תמיד אני
אומרת לעצמי" ,מה הייתי עושה אם לא היה לי מקצוע".
ואחותי לאה מוסיפה" :אני לוקחת איתי מהבית בו גדלנו את העבודה הקשה
שאימא לקחה על עצמה ואת זה שהיא תמיד דחפה אותנו ללמוד מקצוע ולהתפרנס.
היא בהחלט הייתה אישה יוצאת דופן".
למרות שאימא לא הייתה בבית היא תמיד הקרינה עד כמה היא דואגת לנו.
אני זוכרת שלשבת אימא הכינה סלט תפוחי אדמה ,מרק ירקות וצלי בקר שקנתה
בשוק בזל בתל אביב .בחדשי הקיץ היינו לומדים פרקי אבות.
היחסים בין כולנו בבית היו טובים .אימא הייתה אישיות עם לב גדול ,אף פעם
לא כעסה עלינו ותמיד דאגה לנו ,אף שמטבעה הייתה אישה אופטימית ,בעלת
בטחון בה'.
אימא הייתה אינטליגנטית ומשכילה .בני היה הולך עבורה לספריה ומביא לה
ספרים עבי כרס בגרמנית מהספרייה ברחוב אלנבי .הייתה בתל אביב חנות בשם
'פאלאס' שגם בה הייתה ספרייה ואימא קראה שם את כל הספרים בגרמנית .כך
גם בחנות 'המשכיל' בפתח תקוה ,בלעה את כל הקלאסיקות בגרמנית ,כמו גם
רומנים וספרי רפואה .בעיניי היא הייתה אדם שידע הכול.
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בתקופת מגורינו בתל אביב ובכפר אברהם אימא עבדה כבר בבית החולים
דג'אני 3ביפו שם הייתה אחות כללית .במשך הלילות היא הייתה האחות הראשית
של מחלקת ילדים .לאחר שסיימה את המשמרת בדג'אני הייתה עולה על אוטובוס
מספר  40לתחנה המרכזית הישנה ושם ,בבית שניצב מאחורי 'בית הדר' ,טיפלה
באישה מבוגרת בתור אחות פרטית .באותה תקופה אני הייתי בלימודים בירושלים,
אחותי יהודית כבר הייתה בקיבוץ ,ולאה עבדה כשוטרת בבאר שבע ,וכיון שבבית
לא נשאר אף אחד ,אחי הצעיר בנימין היה מגיע אל אותו בית פרטי אחרי שסיים
את לימודיו בבית הספר 'בזל' ,ברגל ,כדי לחסוך ,ואוכל משהו .מפתח תקוה הייתה
נוסעת באוטובוסים עד יפו יום יום במשך שנים.
בעשר בלילה היא הייתה יוצאת מהבית למשמרת לילה אותה סיימה בשעות
הבוקר ומשם נסעה לטפל באותה אישה .היא שבה הביתה עם בני בשעות הצהרים
המוקדמות באוטובוס מספר  ,5הכינה קצת אוכל וסידרה בבית ,הלכה לישון עד
 9בערב ,וכדי להחזיק מעמד בעוד משמרות לילה ובוקר לקחה כדור מעורר מסוג
'נובידרין'.

אימא אלישבע בשנותיה האחרונות
3

על שם הרופא הראשי דג'אני ,שהיה ערבי .לאחר שהערבים התפנו מיפו במלחמת העצמאות ובית
החולים דג'אני ננטש המדינה השתלטה על הרכוש הזה ולימים התאחד בי"ח דג'אני עם בי"ח דונולו
ונקרא כך.
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בתקופה הזו היא הייתה כבת  45-50וכך המשיכה עד גיל  60במטרה לפרוש בגיל
הפנסיה  -אך לצערנו הגדול בסמוך לפרישתה אימא חלתה .במבט לאחור נקל
להבין שלמעשה אותה זוגיות אומללה עם אבי ,שלא הביא הביתה יותר מדי פרנסה,
היא שגרמה לה לקחת על עצמה את כל עול הפרנסה על כתפיה הדלות ,משא
שדרש ממנה ליטול את אותם כדורים שלבסוף גרמו למותה .הכדורים ההרסניים
הללו ,אותם נטלה במשך שנים ,היו למעשה מעין סם שהביא עליה את מחלת
סרטן הכליות.
כשגילו שהיא חולה מאוד הייתה תקופה שהגיע לביתנו רופא שהזריק לה תרופה
ורק לאחר שכנועים רבים בית החולים 'דונולו' הסכים לתת לה חדר אשפוז.
באותם חודשים קשים שאימא הייתה במצב סיעודי ,כל האחיות באו אליה
בתורנות כל אחת לשבוע.
בני נזכר איך בשבוע של התורנות שלי הכנתי לו פעם לארוחת צהרים ...אטריות
מבושלות ,רחבות .פשוט עד אז הוא כמעט לא זכה שיכינו לו ארוחת צהרים ,כי
או שאימא הייתה בעבודה או שהייתה חולה.
מצבה הלך והידרדר ולנו לא נותר אלא לעמוד בעיניים כלות ולראות אותה
דועכת .כאב הלב היה גדול ,מפני שתקופות האושר בחייה הקצרים היו מעטות.
באחד מימי ראשון של הקיץ בשנת ה'ת'שכ"ב ,אני זוכרת שהיה אז תשעה באב
נדחה ,הביאו אותי מהזורעים לחדרה ב'דונולו' כיון שמצבה החמיר .כשהגעתי
אימא הסתובבה אלי ,כאילו חיכתה רק לי ,וכעבור כמה דקות הסתלקה לעולמה
כשהיא בת .62
לאחר שאימא נפטרה מאיר אמר שכולנו מסודרים כמשפחות ,חוץ מבני ,והציע
שניתן לו את הנחלה.
לאחר שלאה עזבה את הבית אני תפקדתי כאחות גדולה ליהודית.
ביום הזיכרון של אימא ,י' באב ,כולם נפגשים ושרים את הזמירות שהיא שרה.
ברבות הימים אחותי לאה עקרה לבאר שבע ושם פגשה את בעלה גבי-גבריאל.
לבני הזוג שלושה ילדים :מיכל ,יהונתן ורותי.
אחי מאיר עבר לתל אביב ופנה ללימוד משפטים .לו ולאשתו תמר נולדו שלוש
בנות :אלישבע-ענת .ליאורה וורדה.
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אחי מאיר

אחותי יהודית מתגוררת בסעד .שם בעלה הראשון היה יצחק גוטמן ונולדו להם
ארבע בנות .הוא נפטר ממחלה ואימי ,שאהבה אותו כמו את כל צאצאיה ובני
זוגם ,אמרה שהייתה מעדיפה לחלות במקומו ,שכן הוא נפטר בעודו צעיר לימים.
אחי בנימין יהודה ,מתגורר עד היום בכפר אברהם .הוא לימד מוזיקה וניצח על
תזמורות .הוא היה נשוי לרחל ונולד להם בן בשם דורון.
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האחים לבית בילסקי

אליהו ,אחי למחצה ,גר היום ברחובות עם אשתו שהכיר בסמינר בחיפה.
כשאבי הזדקן ,אחי מאיר ז"ל שהתגורר אז בשכונת בבלי בת"א ,נתן לו לישון
במשרדו בלילות .בבקרים הוא היה יוצא למכור ספרים בעת שמאיר עבד .מאיר
כיבד אותו באופן יוצא דופן וגם דאג לכל המגיע לו מבחינה משפטית מביטוח
לאומי וכו' .הוא גם סידר לו את המפגש עם אחותו מגרמניה כשבאה לארץ.
לגבי אבי ,למרות כל המשקעים הרי שבערוב ימיו ,כשהוא חלה ,אחותי יהודית
ואני סעדנו אותו בדירה המוזנחת בה התגורר .אבי התגורר בדירה זו כ'צלע שלישית'
עם אח ואחות שגרו בה ,כדי שיוכלו לגור יחד .אבי טיפל באותו אדם עד מותו,
ואז יורשיו דרשו שיפנה את הדירה .מאיר אמר להם שהוא לא יפנה את הדירה
כיון שהתגורר בה זמן לא מועט .הוא ייצג אותו בבית משפט ולבסוף הסכים שיצא
בתנאי שהוא יקבל רטרואקטיבית משכורת על כל השנים בהן טיפל באותו אדם.
עקב כך היורשים ויתרו על דרישתם שיתפנה ונתנו לו לגור שם עד מותו .המקום
היה ממש מוזנח ואבי היה במצב לא קל .יהודית ואני היינו מגיעות לטפל בו ולאחר
שנפטר עמלנו כדי להחזיר את המקום לידי היורשים במצב נורמלי.
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בחזרה לחיינו.
כשהייתי בת  13וחצי חוויתי מאורע חשוב בתולדות עמנו :החלטת עצרת האו"ם
על סיום המנדט הבריטי והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ,מה שנודע לימים
בשם ליל 'כ"ט בנובמבר' .לא היה לנו רדיו בבית ולכן הקשבנו בתל אביב להצבעה
באו"ם .עקבנו אחר קולות המצביעים' ,יס'  -בעד ,או 'נו'  -נגד ,וספרנו במתח מי
מהמדינות ניצבת לצידנו ומי לא .לא היה גבול לאושרנו כשתמה הספירה והבנו
שחלום הדורות עומד להתגשם – העם היהודי יקבל שוב מדינה בארצו ההיסטורית.
הרחובות נשטפו ברבבות שיצאו לרקוד הורה כדי לבטא את שמחתם.
בנערותי הייתי חברה בסניף 'צפון' של תנועת הנוער 'בני עקיבא' ,אולם עד מהרה
חבריי משכו אותי לסניף 'מרכז' ששכן בבית 'הפועל המזרחי' ברחוב אחד העם
 108בתל אביב .במסגרת פעילות התנועה סייענו לילדים קשי יום ,בשליחותו של
יוסק'ה שפירא ,שכבר אז היה מראשי התנועה.
לאחר שסיימתי את חוק לימודיי בבית הספר 'שלמה המלך' פניתי ללימודי ערב
בבית הספר 'ביל"ו' ,שם למדתי בכיתות ט' ו-י' .בבקרים עבדתי כמטפלת כדי לעזור
לאימא בפרנסת המשפחה ולהוסיף לעצמנו עוד קצת כסף .הייתה זו תקופה של
פריחה חברתית עבורי והכרתי אז חברות נפלאות שעימן אני בקשר עד היום.
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כאשר חזרנו מתל אביב לכפר אברהם הייתי בכיתה י"א ואימי הציעה שאשוב
ללמוד בבית ספר בוקר אבל אמרתי לה שחסר לי חומר רב ולא אוכל לעמוד
בבחינות של כיתה י"ב.
הייתי צריכה להחליט לאן מועדות פניי ,ובסופו של דבר ,בעצתה החכמה של
אימי ,נרשמתי לסמינר למדריכים דתיים בבית וגן בירושלים .הלימודים כללו שהות
בפנימייה ומטרתם הייתה להכשיר מדריכים ומורים למוסדות 'עליית הנוער' –
עבודה שכללה לינה במוסד במשך חמישה ימים ויום אחד לפנאי .אלפי בני נוער
עלו ארצה במסגרת זו של 'עליית הנוער' והמדינה נערכה לקליטתם החינוכית
תרבותית .שמחתי להצטרף לתרומה לארגון חשוב זה שביטא באופן עמוק את
הסיוע ל'שיבת ציון' המתממשת מול עינינו.
שנת הלימודים בסמינר הייתה מהיפות בחיי .היו לי חיי חברה מלאים ורכשתי גם
השכלה תורנית רחבה בצד השכלה מקצועית אקדמית .בין המורים שלנו הייתה
נחמה ליבוביץ' ,לימים פרופסור ,שלימדה את פרשת השבוע על פי שיטתה הידועה.
היא הייתה מחלקת לנו דפים עם שאלות ולאחר מכן עוברת על התשובות שכתבנו
ומעירה את הערותיה .היא העריצה את רש"י וזכורה לי כמי שהתחברה במיוחד
לתלמידים ואנשים פשוטים .גינוני כבוד היו זרים לה ,וכ'יקית' קלאסית היא דבקה
4
במשימתה בלא לערב דברים שוליים כאלו.
עם סיום הסמינר למורים פניתי לעבודה כמורה מדריכה בכפר הנוער הדתי
'הודיות' שליד קיבוץ לביא בגליל התחתון .ההתחייבות שלי הייתה לעבוד שם
במשך  4שנים – אבל התברר שהתוכניות שלנו הן דבר אחד והתוכניות של הקדוש
ברוך הוא דבר שני...

4

נחמה ליבוביץ ,שנפטרה בשנת  ,1997הייתה פרופסור למקרא ופרשנית בפני עצמה שהעמידה דורות
של תלמידים .כבר בשנת  1942החלה להפיץ בדואר ,גם בין בני ההתיישבות העובדת ,דפים עם שאלות
על פרשת השבוע ,ואת מכתבי התשובות שנשלחו אליה השיבה לשולח עם הערות ותיקונים .לאחר
מכן החלה לפרסם גם 'עיונים' שכללו מלבד שאלות גם ציטוטים של מפרשים והתייחסות אליהם .מאלו
חיברה ספרים שתורגמו לשפות רבות .היא נהגה להופיע רבות בציבור כמרצה עממית ותלמידיה פנו
אליה בשמה הפרטי .היא ובעלה לא זכו לילדים ,והיא נהגה בתלמידיה כבילדיה .אחיה היה הפרופסור
ישעיהו ליבוביץ.
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בשעת פנאי בהודיות

הודיות
נחנך במקום בית
 .בשנת
כפר הנוער הדתי 'הודיות' הוקם בשנת
ספר שהוקם בכספי תרומות של גויים אוהבי ישראל משוודיה .בשנת
חניכים של עליית הנוער.
התחנכו במקום כ-
במקום בו נמצא כיום כפר הנוער ישב בעבר קיבוץ לביא לפני שעבר
למיקומו הנוכחי כיום.

אחד המבנים הראשונים בכפר
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שם הכפר מבטא הודיה של תלמידיו לה' על כך שזכו להגיע לארץ וכן
אזכור להודו ,מדינת המוצא של התלמידים הראשונים בכפר .עד היום הכפר
פעיל וקולט נוער עולה במסגרת עליית הנוער .עם הגעת עולי אתיופיה היה
'הודיות' המסגרת הראשונה לקלוט עולים אלו .בשנות ה -פעל במקום
אולפן לעולים מארצות שונות ,בין היתר מאיראן ,ברזיל ,צרפת ,קולומביה
ואורוגוואי ועם הגעת גל העלייה מרוסיה החל 'הודיות' לקלוט גם בני נוער
ממדינות אלו.
תלמידים ותלמידות ,עולים חדשים לצד
כיום לומדים ב'הודיות' כ-
תלמידים ותיקים מכל רחבי הארץ.
בבית הספר מגמות מקצועיות שונות ובמשך כמה שנים פעל בין כתליו
תלמוד תורה לציבור הדתי לאומי בשיטת 'זילברמן'.
הגם שכאמור ,הייתה זו עבודה שדרשה את היותנו שם לטובת התלמידים במשך
כל היממה ,לא זנחתי את חיי החברה שלי וביום החופשי שניתן לי הייתי הולכת
להתרועע עם החבר'ה בקיבוץ לביא.

עם חניכיי בהודיות
40

והנה לא עבר זמן רב עד שהתברר ששוב ,חוכמתה של אימי הטובה ,עליה השלום,
שהמליצה לי ללכת לסמינר למורים ,הנחתה אותי בעצה ששימשה לריבונו של
עולם דרך להפגיש אותי עם מי שיתווה מכאן ואילך את המשך חיי לטובה רבה.
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קיץ של שנת  ,1955וליתר דיוק בז' אב ,התקיימו הבחירות לכנסת השלישית
של המדינה הצעירה .עבורי זה היה תאריך מרגש מפני שכבר מלאו לי  20ולראשונה
יכולתי לממש את זכותי לבחור .כנראה שעשיתי רושם טוב על הנהלת כפר 'הודיות'
ובקרב הסביבה הדתית באזורנו ,וצבי לבני ,בעלה של רחל ,מי שתהיה לימים חברתי
הטובה עד היום מ'הזורעים' ,שהיה נציג 'הפועל המזרחי' ,קיבל המלצה עליי כמי
שראויה לתפקיד משקיפה בקלפי מטעם התנועה.
כדי להביא אותי אל הקלפי בה שובצתי בטבריה הוא שלח אליי ביום הבחירות
את הנהג של מושב הזורעים ,שמואל ,לאסוף אותי .שמואל נהג על משאית
'אינטרנציונל' שהובילה את תנובת השדה שהחקלאים במושב גידלו ,ואת תוצרי
משק החלב והביצים לשוק או לתנובה .בחזרתו למושב משאיתו הביאה ציוד
חקלאי ,מזון לפרות ועוד.

42

עם משאית הבדפורד  -הזורעים 1960

מלבד זאת הוא גם הסיע את תלמידי המושב לטיולים ברחבי הארץ בחלק האחורי
של המשאית בו הייתה לתלמידים שורת ספסלים .קשרים חמים נוצרו בין הילדים
לבין שמואל בעל המזג המבדח ,וכשם חיבה הם קראו לו 'שמואל השמן' ,שכן
כבר אז הייתה לו כרס שהלכה לפניו .לראשו הוא חבש ברט ,ובהיותו איש רעים
להתרועע דמותו הצבעונית בלטה בכל מקום.
ביום הבחירות הגיע שמואל ל'הודיות' כדי לאסוף אותי ואת תלמידי 'הודיות'
שהתנדבו לעבוד בקלפי לטובת המפלגה .אין ספק שכבר ממבט ראשון מצאתי
חן בעיניו ,והוא שמח על כך שעד טבריה הוא עתיד להעביר את הנסיעה לצידי -
אלא שאני אכזבתי אותו ,ובמקום להתארח אחר כבוד בקבינה שלו ,פניתי לשבת
עם תלמידיי מאחור ,כפי שנהגתי תמיד.
אף שבנסיעה לא יכולנו לדבר ,מצאנו זמן לכך בהמשך היום וכך נרקם הקשר
הראשוני בינינו .היינו חברים במשך תקופה ארוכה אך היה פער לא קטן בינינו
מבחינה דתית .בהיותו יתום מגיל צעיר ,החינוך התורני מבית הוריו לא חלחל אליו
43

באופן מסודר כמו החינוך שלי מבית אימי .מכל מקום ,אי אפשר היה להתעלם
מליבו הטוב ,וכמובן מהעובדה שהחמיא לי מאוד עד כמה הוא רוצה בי.
בשנת  1956פרצה מלחמת 'סיני' ,ואני ,שחששתי מן האירועים ,חזרתי לבית
אימי ב'כפר אברהם' כדי להפיג בחברתה מעט מן החרדה .בעת זו עבדתי כמורה
במושב חדיד וכל אימת ששמואל ירד לסיני ,הוא היה עוצר בכפר אברהם ,גם אם
זה היה ב 6-בבוקר ,לשתות עימי כוס קפה.
כך יכלה גם אימי היקרה לעמוד על תכונותיו ואישיותו מקרוב ,אך בעיקר לחוש
עד כמה הוא כרוך אחריי.
לקראת סוף המלחמה אימא הציעה לי להזמין אותו לשבת – וכמובן ששמואל
קפץ על ההזמנה בשמחה .היה לו חבר עימו הוא למד ב'מקוה ישראל' ולאחר שאכל
אצלו בערב שבת הוא הגיע אלינו לסעודת שבת בבוקר .כיון שמעולם שמואל היה
בעל לשון די משוחררת הוא פנה באותו בוקר שבת ואמר לאימי" :דעי לך גברת
בילסקי ,יש לך בת 'משוגעת' – אבל אני אומר לך שבסוף היא תהיה אשתי".

בתקופת ההיכרות בינינו
44

אימי ידעה במבטה החודר להעריך את תכונותיו הטובות ,אך ידעה גם להקשיב
רוב קשב לספקותיי בעניין הדתי .עם תום המלחמה ,כשהקשרים בינינו הלכו
והתהדקו היא לקחה את ידי בידה ואמרה לי את המשפט שהוביל את חיי מאז:
"רחליין שלי ,מה את דואגת? המטבח שלך? כן! חינוך הילדים יהיה שלך? כן! אז
שיהיה לכם במזל טוב"!

בתקופת האירוסין

דבריה אלו המיסו באחת את אותו גוש שעמד בתוכי ובכך סלל את המשך דרכינו
לחופה .עצה שנייה שזכיתי לקבל ממנה הייתה שהדברים החשובים ביותר בין בני
זוג הם היחס האישי ואיכות הזוגיות ,ועל ידי שני אלו ניתן לגשר באהבה על כל פער.
ומייד לאחר המלחמה נסעתי לאחותו בשדה אילן ואמרתי בפשטות שאני מחפשת
את שמואל...
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"רעים אהובים ...בגן עדן מקדם"

זו הייתה עצה יקרה מפז.
46

התחתנו ביום שלישי ,ראש חודש אלול ה'תשי"ז  27 /באוג'  ,1957במלון 'ישראל'
בתל אביב ואת שבת ה'שבע ברכות' קיימנו אצל אחותו בשדה אילן.
ואכן זכיתי לחיי נישואים מאושרים שבמהלכם נולדו לנו ארבעת ילדינו האהובים:
שלומית ,יעל ,אלישבע ואבי.

ארבעת ילדי טייך על רקע הר הזיתים

כיון שנישאתי לשמואל ,אני מוצאת לנכון להביא את סיפורו המרתק של האיש
שלצידו חייתי עשרות שנים מאושרות ,שמחות ומיוחדות במינן ,שהרי שמואל היה
אדם מרתק בכל מובן של המילה.

47

יפור חייו של בעלי ז"ל ,שמואל ,הרבה יותר מרתק מסיפורי חיים רגילים,
מרתק ,ארוך ופתלתל .היו בו רגעי אושר ורגעי חושך גדול ,אבל גם כשהוא היה
באפלה מוחלטת הוא החליט שפניו יהיו לעבר האור.
בהחלט נכון לומר עליו שמאז ניצל מן התופת ,חייו על פני האדמה היו בעיניו
גן עדן של ממש.
שמואל נולד בעיר קושיצה בשבת ,ט"ז תמוז ה'תר"ץ  12 /ביולי  .1930קושיצה,
שהייתה אז תחת שילטון הונגרי 5,היא עיר יפה עם גנים ואתרי נופש הרריים
למרגלות הרי הטטרה ,המונה כיום כרבע מליון תושבים.

אביו ,אברהם לרך ,נולד בשנת  1885בכפר קטן בשם רוזבדוב באזור גליציה.
5

כיום סלובקיה.
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אביו של שמואל

כנראה ששם אימו היה חנה גיטל ושם אביה ,ככל הנראה שמואל או יעקב .בגיל
צעיר התייתם אביו אברהם מהוריו ונשאר עם אימו ושתי אחיות והמשפחה עברה
לבודפשט שבהונגריה עוד לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה .בשנים שלאחר
מכן היגרה אחותו רוז'י רוזן לארצות הברית .אחותו השנייה נפטרה בבודפשט ,אך
6
בתה עלתה ארצה וחיה ברחובות.
7
אימו איטה נולדה בשנת  1904בבקשצ'אבה שבהונגריה לשמואל ואנה [לבית
קראוס] טייך .לאימו היו שתי אחיות ואח .לאחר מות אימה של אנה התפזרו בני
המשפחה והיא הגיעה לקושיצה .שתי אחיותיה ,רוז'י ומאנצ'י ,גרו בבודפשט ,והאח
ככל הנראה אומץ בידי משפחה אחרת.
6

[בראיון עם שרה היא סיפרה שהאחות עלתה לארץ]

7

 ,Bekescshbaכיום בת כ 60,000-תושבים ,במרחק  200ק"מ מבודפשט.
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קושיצה
קושיצה היא עיר נפה שהייתה חלק מהונגריה וכיום היא העיר השנייה
בגודלה בסלובקיה.
העיר ,ששוכנת על צומת מסילות רכבת ,היא מרכז חקלאי ומסחרי .עד
סוף מלחמת העולם הראשונה הייתה חלק מהקיסרות האוסטרו-הונגרית
 ,הייתה חלק מהרפובליקה הצ'כוסלובקית.
ועד
ומשנת
נפש ,נוסדה 'חברה
מנתה מנתה הקהילה היהודית במקום כ-
בשנת
זכו יהודי הונגריה לאמנציפציה ורוב יהודי
קדישא' ונפתח מקווה .בשנת
קושיצה הצטרפו לקהילות הנאולוגיות .האורתודוקסים נמנעו מלהתפלל
פתחו האורתודוקסים
בבית הכנסת הנאולוגי והקהילה התפלגה .ב-
'תלמוד תורה' ובתחילת המאה ה -הקימו בית ספר יסודי בן חמש כיתות.
הייתה ישיבה בעיר ובשנות ה -נפתח בית ספר 'בנות יעקב'.
התכנסה
מראשית המאה ה -הייתה פעילות ציונית בעיר .כבר ב-
במקום ועידת הציונים ההונגרים .במועדון הספורט 'מכבי קושיצה' היו
קבוצות אתלטיקה קלה ,כדורגל ,שחיה והתעמלות ומתעמלי המועדון זכו
במקום השני בסלובקיה כולה.

ספורטאים יהודים בקושיצה
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מוסדות הקהילה האורתודוקסית היו קופת גמ"ח' ,מועדון ש"ס' ,ארגון
נשים' ,ביקור חולים' ועוד.
לאחר מלחמת העולם הראשונה מנתה הקהילה היהודית כ 8,000-נפש,
כולל פליטים רבים שהיגרו אליה מגליציה .תחילה התפרנסו בני הקהילה
כסוחרים ,בעלי מסעדות ,בעלי-מלאכות כצורפים ,נגרים ,סנדלרים
וחייטים .עם השנים החלו לחיות בה גם בעלי מקצועות חופשיים כעורכי
דין ורופאים ,וכן היו במקום מפעלי טקסטיל ,שמרים ,סבון ,בישול יין שרף
וטחנות קמח מונעות בקיטור.
בראשית שנות השלושים למאה ה-
בנובמבר

חיו בקושיצה כ 12,000-יהודים.

 ,כשנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ,סופחו להונגריה

חלקים מסלובקיה וקושיצה ביניהם ,ומיד חלו חוקים אנטי-יהודיים על יהודי
הונגריה והשטחים המסופחים .הופקעו רשיונות מבעלי עסקים ונאסרה
כל פעילות ציבורית יהודית .הארגונים היהודיים החלו לפעול במחתרת.
צעירים יהודים שהבינו לאן פני הדברים ברחו ועלו לארץ ישראל דרך נמל
קונסטנצה שברומניה.
ב-

גוייסו גברים יהודים בני

וגברים בני

לפלוגות עבודה במסגרת צבאית,

נלקחו לעבודות-כפייה בברית המועצות .רבים מהם

לא שבו ועקבותיהם נעלמו.
ב-

 ,כשהחל גירוש יהודי סלובקיה למחנות ההשמדה בפולין ,הגיע

לקושיצה גל חדש של פליטים יהודים.
ב-

במרץ

 ,כאשר נכנס הצבא הגרמני להונגריה ,נלקחו יהודים

כבני ערובה ומאחרים נשדדו סכומי כסף גדולים .הגרמנים מינו 'מועצת
יהודים' ,יודנראט ,וב-

באפריל תוחם גיטו בעיר אליו הועברו היהודים

ושוכנו בבית חרושת ללבני-בניין .תוך זמן קצר פרצה ביניהם מגיפת טיפוס.
ב-

במאי

יצא הטראנספורט הראשון של היהודים למחנה ההשמדה

אושוויץ-בירקנאו וב -ביוני כבר הייתה העיר 'יודנריין'  -נקיה מיהודים.
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"העבודה משחררת"

הובלו בקרונות משא נעולים  401,439יהודים
מ -במאי עד ביולי
מחלקים שונים בהונגריה לתחנת הרכבת בקושיצה שם נספרו ,נרשמו,
נמסרו לגרמנים ,והובלו להשמדה במחנה המוות אושוויץ.
בעיר בה שמואל נולד ,קושיצה ,הייתה כאמור קהילה יהודית גדולה .שם הכירו
הוריו זה את זו ונישאו בשנת ה'תרפ"ד  .1924 /במהלך השנים נולדו להם שבעה
ילדים :חנה גיטה ,שנולדה ב ,1925-גולדה רויזה שנולדה ב ,1926-שרה ,שנולדה
בשנת  ,1928שמואל ינקל נולד ב ,1930-מרים שנקראה מירהל'ה ,נולדה בשנת
 ,1932לאהל'ה ,ילידת  1938ופרלה ,שנפטרה זמן קצר לאחר לידתה .בשש השנים
שבין לידת מירהל'ה ללידתה של לאהל'ה ניסתה אימו להרות ללא הצלחה .בסופו
של דבר היא הלכה לרב לקבל ברכה ולאחר מכן הרתה שוב.
מאחר שלאביו ,שבא מפולניה ,לא הייתה אזרחות הונגרית ,כשנשאו לא נרשמו
באופן רשמי ועל כן אביו אימץ את שם המשפחה של אשתו ,טייך .אביו דיבר אידיש
ואימו הונגרית ,מה שלא איפשר תקשורת מרובה ביניהם ,אך כיון שאביו היה אדם
מאוד שקט גם לא נדרשה תקשורת מרובה.
שמואל סיפר שביתם שכן ברחוב בשם ארן גוצה כאשר בחצר שבמתחם הבית
היה מקווה ובסמוך בית הכנסת הגדול ושני 'שטיבלאך' של חסידים .באותה חצר
גרו גם הדיין והרב המקומי .זה היה מרכז החיים היהודיים שפעלו בו חנויות מכולת,
מסעדות ,מתפרות וכדומה ,וגויים כמעט שלא נכנסו לרחוב.
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האחות גיטה טייך בצעירותה

הם גרו בבית צנוע שכלל חדר גדול ומטבח קטן .המטבח לא היה גדול מספיק
בשביל לשבת בו לסעודה ולכן נהגו לאכול בחדר השינה הגדול ,ליד המיטות .בחורף
הסלובקי הקר במיוחד היו ימים רבים של סופות שלג בהם הטמפרטורות צנחו
עד למינוס  22מעלות .לכן היה במטבח אח עם ארובה שעברה בתוך קיר הבית
וכך היה תמיד חמים ונעים בפנים .בקיץ הם דאגו לעצי הסקה לקראת החורף ,וגוי
שעבר מבית לבית ניסר עבורם את גזעי העצים כך שייכנסו לתוך האח .אחר כך
היו שומרים אותם במרתף עד לבוא העונה הקרה.
בבית הייתה להם עוזרת ,גברת הולוצקי ,שדאגה לניקיון הבית ואף לניקיון המדרכה
שסביבו .כאשר ירד שלג אימו הייתה שולחת מייד את הילדים לנקות אותו מחוץ
לבית ,אפילו בשבת ,משום שאם איזה גוי היה מחליק עליו מייד היו מאשימים את
היהודים .בעל המאפייה שלידם ,שהיה גוי ,ראה זאת והעריך מאוד את האימא על
כך .בתמורה נתן לה לאפות אצלו ,לא לפני שניקה את התנור מהאפייה של הגויים.
משפחתו התאפיינה בחיי צניעות .הם היו אנשים שהסתפקו במועט ועם זאת
מעולם לא הרגישו שמשהו חסר להם .כל הילדים גודלו בדרך ישראל סבא והוריהם
הרעיפו עליהם אהבה רבה .הוריו היו אנשים טובים ורחוקים ממידת הכעס .הם
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מעולם לא היכו את הילדים ושמואל זכר שאם האימא רק הייתה נוגעת בגבם האבא
מייד היה אומר לה" :הזהרי! את מורידה להם את הריאות"!
הוא נהג לומר שאת האופי הרגוע שלו קיבל מהם .שלומית ביתי מוסיפה" :אבא
נולד אופטימי ,גם אימא שלו הייתה טיפוס שורד שנלחמה על חיי ששת ילדיה.
כבר מן הבית והילדות בקושיצה הוא היה מחושל וכזה היה גם הסגנון שהקרין
על הבית שלנו".

שמואל בצעירותו

האב ,שהיה מפרנס יחיד ,עבד כאב בית ב'תלמוד תורה' ובבית הספר האורתודוקסי.
תלמוד תורה זה הוקם בשנת  1927והיה החדש והמפואר ביותר בכל הונגריה .זה
היה מבנה בעל שלוש קומות ,ואביו היה אחראי על הסדר ועל כניסת התלמידים
לכיתות.
בכל לילה היה האב מתעורר כבר בשעה  2:00והולך לנקות את חדרי התלמוד
תורה לקראת יום הלימוד הבא .בסביבות השעה  4:00היה נח ממלאכתו ואז הולך
לבית הכנסת ,שם נשאר לומר תהילים ,ללמוד ולהתפלל עד השעה  ,7:00אז הגיע
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הביתה לאכול ,ומיד חזר לתלמוד התורה כדי להמשיך במלאכתו .הלימודים בתלמוד
התורה התקיימו רק אחר הצהריים ,משום שהחוק ההונגרי דרש שבבוקר ילמדו
ילדי היהודים בבית הספר הכללי.
אביו דאג לפרנסה בדרכים נוספות :הייתה לו עגלה שבעזרתה היה מבצע שליחויות
קטנות בין עסקים או עבור אנשים פרטיים ,ובימי רביעי היה מוכר בשר שהובא
לקראת השבת מן הכפרים בסלים עם קרח .עוד כששמואל היה כבן שמונה הוא
הצטרף לאביו וסייע לו .הוא סיפר שאצלם בבית כולם עבדו ,גם הילדים .תחזוקת
הבית דרשה עבודה שוטפת וכל אחד תרם את חלקו.
בתלמוד התורה הזה גם הוא למד ,עד גיל עשר ,ואחיותיו למדו בבית יעקב .האב
לא הסתפק בחינוך שקיבלו ילדיו במוסדות השונים ודאג גם ללמד אותם בעצמו
את פרשת השבוע ופרקי אבות .בשבתות ,לאחר הקידוש ,נהג לבלות עימם בבית
ומחוץ לו כדי שהאימא תוכל לנוח.
בימי ראשון ,שהיה יום חופש בבתי הספר ,הם נהגו לנסוע בחשמלית אל מחוץ
לעיר – לנהר ההרנד ,שם השתעשעו במים .האימהות דאגו להכין אוכל לכל היום
והוא היה נזכר בערגה באווירה הפסטורלית שאפפה אותם באותן שנות ילדות
שקטות וקסומות.
ברחוב בו גרו ,שכאמור רובו ככולו היה מאוכלס ביהודים ,היו שלושה בתי כנסת.
אביו התפלל בבית הכנסת של יהודים כמותו ,מהגרים מפולין ,והקפיד להתפלל
שלוש תפילות ביום.
אימו הייתה לב הבית .היא ניהלה אותו ביד רמה והילדים נהגנו לפנות אליה בכל
פעם שנזקקו לשפוך את ליבם או לקבל עצה טובה .כבר עם עלות השחר הייתה
קמה לבשל סיר מרק גדול .הוא תמיד סיפר שהיא הייתה צדקת אמיתית ובזמן
שבישלה נהגה להביט מן החלון ולראות מי מסתובב בחצר כדי להזמין אותו לקבל
צלחת מרק מהביל .ארוחת הבוקר שלהם הייתה עשוייה מהמרק שבישלה ומלחם
שאפתה ביום חמישי לכל השבוע מבצק גדול שהכינה .שנים רבות הוא המשיך
בהרגל זה ,שתהיה לו חתיכת לחם לאכול בצד המרק .לשבת הכינה חלות ועוגות
והילדים היו מביאים את הבצקים לאפייה באותה מאפייה שמול ביתם .הייתה להם
גם חצר קטנה שבה האם הייתה מפטמת אווזים ומגדלת תרנגולות ,ובלחם היבש
שנותר הם היו מאכילים אותם .את השומן המומס של האווזים האימא הייתה מוכרת.
58

הוא היה מספר שבשבתות וחגים אווירה של קדושה הייתה נסוכה על הבית.
כבר ביום חמישי ,בעודם שוכבים במיטותיהם ,הגיע לאפיהם ריח הבישולים של
האימא .לקראת השבת היא הכינה טשולנט ,קיגל ודגים ,והחלות והעוגות שאפתה
לשבת מאוד ערבו לחיכם .אצל האופה הזה הם גם חיממו את האוכל לקראת סעודת
השבת וסביב שולחן השבת היה אביו מנעים את קולו בזמירות.
בפורים הייתה אימו משקיעה באפייה להכנת משלוחי מנות שהייתה מחלקת
לשכנים ,חברים ואף לזקנים .לקראת פסח הורגשה המולת הניקיונות כאשר כל
המצעים והריהוט הוצאו לחצר .כל דבר עבר ניקוי יסודי ובמיוחד כיסאות ושולחנות
זכו לשפשוף נמרץ .האימא הייתה מכינה בורשט בחבית יין גדולה ואת הילדים
שלחה לחלק ממנו לאלמנות .אמנם כילדים הם ניסו להתחמק מהשליחות ,אך
בסופו של דבר עשו כמצוותה .לקראת החג האחיות התרגשו במיוחד משום שאז
הייתה מגיעה לבית תופרת גויה שנשארה אצלם מספר ימים ותפרה להם בגדים
חדשים לקראת ליל הסדר .שולחן ארוך היה ערוך במרכז הבית ,והאורחים היו
מסבים אליו כשהמאכלים הטיפוסיים לחג ,קניידלך ,לאטקס ועוד מוגשים ברוב
שמחה .הסנדק שלו היה אדם ערירי שבאופן מיוחד ביקש מאימו לקבל תפקיד זה
כדי שיהיה לו קשר עם ילדים ,והוא שלח למשפחתם יין לקידוש בליל הסדר כפי
ששלח גם למשך כל השנה .את המצות שאפו בחדר מתחת לתלמוד התורה הם
קיבלו מהקהילה כיון שנחשבו כעובדי הקהילה ,ולכן זכו לקבל גם כמות נדיבה
של תפוחי אדמה.
אביו היה אדם שקט שנהג לשמור על הפרטית שלו ולא להתערב בעניינים לא
לו" .חלק מתכונותיו עברו אליי בתורשה" היה נוהג שמואל לומר .הוא זכר היטב
את חיוכו ואת מאור פניו ואת העובדה שהוא דאג תמיד שלא יחסר להם דבר.
עוד נהג שמואל להזכיר ש"בסך הכול הייתי ילד טוב ,שקודם כל אומר 'כן' לכל
דבר שמבקשים ממנו ,גם אם למעשה לא תמיד מילאתי את ההוראות בדיוק...
כמו כל הילדים ,נטיתי להשתובב ברחובות ,וכמו כל ההורים גם הוריי השגיחו
שלא אהיה בחברת ה'שקצים' – הגויים ,כדי שלא ילמדו אותי דברים לא ראויים".
בשעות הפנאי של הילדים הם השתתפו בפעילות בתנועת 'בני עקיבא' ,שם ספגו
חינוך ציוני.
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 1938השתנו חייו של שמואל כמו גם חיי משפחתו – בתוך כל התופת שניתכהעל יהדות אירופה .באותה שנה נחתם הסכם מינכן ,וקושיצה סופחה להונגריה,
מה שהוביל לחילופי אוכלוסין בין הונגריה וסלובקיה.
הסכם מינכן והשלכותיו
קיבלו אותם המוני
כאשר פלשו צבאות גרמניה לאוסטריה במרץ
אוסטרים בתשואות .היטלר ערך משאל עם בקרב האוסטרים בעניין איחוד
שתי המדינות ובאווירת טרור השיג כמעט רוב מוחלט בעד האיחוד .אוסטריה
סופחה לגרמניה ללא שפיכות דמים .משמעות הסיפוח הייתה שגרמניה
התעצמה מאוד במשאבים ,תעשייה וחימוש אוסטרים .בכך הוגשם חלומו
של היטלר להשיג בסיס להמשך כיבושיו .אנגליה וצרפת התגלו כמפוחדות
ופייסניות ,ולא הגיבו בכוח על כיבוש אוסטריה .מכך הבין היטלר שהוא
יכול לעבור ליעדו הבא – כיבוש צ'כוסלובקיה.
היטלר רצה בחורבנה משום שהייתה זו מדינה דמוקרטית בעלת צבא חזק
ותעשייה מפותחת .מה שבעיקר הרגיז אותו היה שצ'כוסלובקיה הייתה
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בעלת בריתן של ברית המועצות וצרפת שהיטלר שנא .כיבוש צ'כוסלובקיה
נתן לו ציר איגוף בדרך לכיבוש פולין.
היטלר טען שחבל הסודטים בצ'כוסלובקיה שייך לרייך הגרמני ,משום
שהתגוררו בו מיליון גרמנים ולטענתו "הם סובלים מדיכוי צ'כי" .בהסכם
 ,נקבע שחבל הסודטים יועבר לידי
מינכן שנחתם ב -בספטמבר
גרמניה הנאצית.
השלכות ההסכם היו מרובות.
היטלר הגדיל בעיני עצמו ועמו את עוצמתו ויוקרתו על כך שהצליח לספח
לגרמניה תוך תקופה קצרה שטחים עצומים באוסטריה וחבל הסודטים,
שהתגוררו בהם מיליון איש .לאחר הסיפוח ,גרמניה עצמה הפכה למעצמה
עם מקפצה לעתיד  -כיבוש כל צ'כוסלובקיה ועל ידי כך איגוף פולין מדרום.
חלקים מהציבור והמנהיגות בבריטניה וצרפת חשו שבפגישת היטלר
וצ'מברליין עלה בידם לעצור את היטלר מלכבוש את צ'כוסלובקיה ,ולמנוע
מלחמה עולמית ,אולם למעשה אלו רק המריצו את היטלר להמשיך
בתוקפנותו .סטלין ,שראה בגרמניה איום על ברית המועצות ,נוכח שבריטניה
וצרפת לא עומדות מול תוקפנותה של גרמניה ,וניסה לרכוש את אהדת היטלר
ולחבור אליו בחוזה אי תקיפה – מה שהוביל להסכם ריבנטרופ-מולוטוב.
נכנסו צבאות
אך כל המחשבות הפייסניות היו ללא הועיל ,ובמרץ
גרמניה לצ'כוסלובקיה .היטלר הצהיר שמעתה צ'כוסלובקיה היא ארץ
חסות גרמנית.
חולקה טרנסילבניה לשניים לפי פקודת היטלר :החלק הצפוני
בשנת
להונגריה והחלקה הדרומי נשאר תחת שלטון רומניה.
בעוד שבתחילת המלחמה ,עד למרץ ' ,היה מצבם של יהודי הונגריה
טוב יותר מאשר של יהודי רומניה ,בתאריך זה התהפך הגלגל ,גרמניה חשה
ששליט הונגריה ,הורטי ,רצה לעשות שלום עם הרוסים .בעקבות זאת כבשו
שעות ובתוך כמה חודשים הובלו
צנחנים גרמנים את הונגריה בתוך
כחצי מליון מיהודי הונגריה למשרפות באושוויץ.
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רק לאחר המלחמה ,כאשר הגיעו כמה שורדים וסיפרו על הזוועות ,הובן
היקף השואה.
בה בעת החלה רדיפת היהודים והגבלתם בדרכים שונות .תחילה אולצו יהודים
שהיו להם מכשירי רדיו למסור אותם לשלטונות ,ולאחר מכן נגזר על בעלי החנויות
לצרף לעסקיהם שותף גוי .היהודים שהיו בעלי יכולת כלכלית והיטיבו לקרוא את
המתרחש ,נעלמו עד מהרה מן העיר ,מותירים את עברם מאחור.
גם האופה החל חושש מגברת טייך" :מאיפה יש לך קמח" תמה בשנים אלו של
מחסור ,אך אשת החיל הזו ידעה להסתדר ולהשיג לביתה דברים שלא היה קל
למצוא בעתות מצוקה אלו.
באחד מטיוליהם של הילדים עם אביהם ,הם שמעו אותו משוחח עם חברו על
עתיד היהודים  -ולפתע החל לבכות .הייתה זו הפעם הראשונה שהוא בכה מול
עיניהם .הם הבינו שהמצב בכי רע .חלק מההגבלות על היהודים התבטא בהחרמת
בית הספר היהודי על ידי הצבא ההונגרי ,והם עברו ללמוד בבית ספר נוצרי.
כאמור ,לאביו ,שהיה יליד פולין ,לא הייתה אזרחות הונגרית ועל כן השלטונות
ההונגרים החשיבו אותו לנתין זר .ואז ,ביום שישי אחד בשנת  ,1940היכה הגורל
במשפחתו :כשהאב הלך כהרגלו לטבול במקווה לכבוד שבת נשמעה לפתע דפיקה
עזה על דלת הבית .הייתה זו המשטרה שחיפשה אחריו .משמצאו אותו כלאו אותו
במחנה ההסגר 'גוהון' בבודפשט .למעשה השוטרים ביקשו לקחת עימם גם ילדים
אולם אימו עמדה בכל תוקף בסירובה למסור אותם ,שהרי הם כבר ילידי הונגריה.
העוזרת הציעה לאימא להסתיר אצלה במרתף לפחות את אחותו התינוקת ,אך
האימא סירבה לקבל את ההצעה תוך שהיא מושיטה את שתי כפות ידיה לפנים
ומראה לה" :יש לי שישה ילדים ,אם אחתוך אצבע אחת זה יכאב לכולם"  -וכך
הקטנה נשארה איתם.
באותו ערב לקחו את כל היהודים שנתפסו למעין מעצר בבית ספר מקומי לנתינים
זרים ,ומאז אבדו עקבותיהם.
האבא שהה בבית המעצר הזה במשך תשעה חודשים .בימי שישי ניתנה לחלק
מן המשפחות אפשרות להיכנס לבקר את העצורים ולהביא להם מעט אוכל כדי
להחיות את נפשם .למעשה אבא של שמואל ניזון רק מאוכל זה משום שהקפיד
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מאוד על כשרות .היה להם קשה לראות אותו כך – רזה ,חיוור ותשוש ,אך הם עוד
קיוו לסוף טוב.
אלא שהתקוות הללו נכזבו.
8
בשנת  1941הוא גורש למחנה המעצר קולומיה בגבול הונגריה-אוקראינה,
ובאוגוסט של אותה שנה נרצח יחד עם כל המגורשים בטבח בקמניץ פודולסקי.
הטבח בקמניץ-פודולסקי
הטבח בקמניץ-פודולסקי בוצע בין ה-

ל-

באוגוסט

.

עם פלישת הגרמנים לברית המועצות נערך בעיר קמניץ-פודולסקי
שבאוקראינה טבח שבביצועו השתתפו אוקראינים ,הונגרים וגרמנים,
בפיקודו של מפקד האס.אס .והמשטרה של גזרת 'רוסיה-דרום' (אוקראינה),
פרידריך יֶ ֶקלן .בטבח נרצחו כ 23,000 -יהודים .במספר זה כלולים הן כ-
 10,000יהודים שגרשו ההונגרים מהונגריה מכיוון שלא היו בעלי אזרחות
הונגרית ,והן כ 13,000 -יהודים תושבי העיר קמניץ-פודולסקי .היה זה
מעשה הטבח ההמוני הראשון שביצעו כוחותיו של יקלן ,לפני הרציחות
ההמוניות שביצעו לאחר כחודשיים בבאבי יאר ולאחר כשלושה חודשים
ביער ר מ לה.
החל מבצע הגירוש ,ובו נכללו יהודים הונגרים שלא יכלו להוכיח
ביולי
במסמכים רשמיים את אזרחותם ההונגרית .המשטרה ההונגרית גירשה
כאלף יהודים מדי יום ,במשך כשלושה שבועות ,בקרונות משא ,עד שמספר
המגורשים הגיע לכ.16,000-
 ,הובילו עוד ועוד רכבות שנעו
במשך כמה שבועות בקיץ של שנת
עמוסות יהודים דרך עיירות למרגלות הקרפטים המזרחיים עד לקמיניץ
פודולסק – ושם נורו כולם ליד הנהר שהאדים כולו מדם היהודים.
לדברי ההיסטוריון רנדולף ברהאם ,מכלל  18,000המגורשים מהונגריה
נשארו בחיים כאלפיים ,שהצליחו לחזור להונגריה ולספר על הרצח ההמוני.
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עם מעצרו של האב הם נותרו ללא מפרנס .אימו עבדה בכל מיני עבודות ועשתה כל
מה שיכלה כדי שלא יחסר להם דבר ,כולל עבודות כפיים ומסחר בשוק השחור אך
אי אפשר להסתיר דבר כזה גם מילדים בגיל צעיר והם בהחלט הבינו שהמצב קשה.
שמואל סיפר" :לאחר שאבא נלקח באתי לאימי בתור 'בחור אחראי' ואמרתי לה
שהחלטתי שאני פורש מהלימודים כדי לעזור לה בפרנסה .אימא תחילה חששה
שמא אהיה גנב ,אך עד מהרה ראתה שאני עובד עם קצב מחוץ לקושיצה והיא
נרגעה .נוסף על כך ,הייתי הולך עם שתיים מאחיותיי לתחנת הרכבת עם סכום
כסף גדול והיינו משחררים סחורה במקום אבא .ניצלתי גם את העובדה שבחצר
הסמוכה לביתנו הייתה משחטה שמסביבה היו תמיד סוחרי תרנגולות ואווזים
וניסיתי לספק גם להם ביצים ומהעופות שלנו .מלבד זאת היו בעיר עוד כמה
חנויות שמכרו עופות וגם עימם הייתי בקשר .שלוש אחיותיי הגדולות כבר עבדו,
אחת מהן כתופרת והשנייה הכינה כובעים".
כדי להקל על החיים הייתה להם תורנות בבית :אחות אחת הייתה שוטפת כלים
חלביים ,השנייה בשריים ,אחרת לוקחת את הקטנים לגן או רוחצת אותם ושמואל
היה עושה עבודות שדרשו כוח פיזי ,כמו סחיבת עצים .האחות הגדולה לקחה
אחריות על כולם וקבעה מה יעשה כל אחד וכולם קיבלו את הוראותיה כי הבינו
שחייבים לסייע לאימא ככל שניתן .כך התנהלנו החיים בשנים בהן האבא לא היה
בבית .בשלב זה הוא היה בחזקת נעדר ,אף אחד עוד לא הכריז רשמית שהוא נרצח,
אך הם כבר ידעו שהוא לא ישוב יותר .אף שחיו בצמצום ,האימא הקפידה שכל
העניים שהתדפקו על דלת ביתם לא יצאו בידיים ריקות.
ב 1941-כבר החלו הגרמנים לגרש את היהודים מהגטאות בפולין למחנות השמדה.
כיוון שכך פליטים יהודים רבים מפולין וסלובקיה החלו להופיע באזור היהודי
בקושיצה ואימא של שמואל ,שחסה על אותם פליטים ,הסתירה כמה מהם בביתה
עד שארגון הבריחה צייד אותם בניירות נוצריים מזויפים והבריח אותם לבודפשט,
שם היה קל יותר להסתתר .צריך לומר שבשעת מלחמה זה לא היה מעשה מובן
מאליו .רוב האנשים חושבים רק על עצמם ,וכל שכן שבאווירת האימים ששררה
רק מעטים מוכנים לסכן את עצמם ולו במעט .היא עשתה זאת תוך חירוף נפש
ביודעה שמי שנתפס עוזר לפליטים נשלח למחנה הסגר וזה היה סופו.
כשהפליטים הללו סיפרו לכל מי שהיה מוכן לשמוע על המתרחש במחנות
ההשמדה  -רוב היהודים בעיר לא היו מוכנים להאמין לסיפורים .הם היו מחרידים
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מכדי להיות אמיתיים .אבל אימא של שמואל ,שלא קיבלה אות חיים מבעלה
מאז גורש ,הבינה בחושיה שמדובר באמת לאמיתה .היא הייתה אדם עם חושים
מציאותיים ושלא כרבים ביהדות הונגריה ,היא לא הדחיקה את המציאות מתודעתה.
בשנות המלחמה הוקם במרחק של כמה קילומטרים מן העיר מחנה צריפים לאנשי
פלוגות העבודה שגויסו בכפייה לעזור להונגריה במאמץ המלחמתי .אנשים אלו
לא היו מצויידים בנשק והם עסקו בעבודות ביצורים קשות .לא פעם היה היחס
אליהם ,בעיקר אל היהודים ,קשוח ואכזרי .כשהם הגיעו לאזורי הקרבות פעמים
רבות הם הופקרו על ידי המפקדים לגורלם.
גם את הפליטים שהגיעו מפולין הביאו לאותו מחנה צריפים .שמואל בחושיו
היה מזהה אותם בתחנת הרכבת ומפנה אותם למקום .מי שהיה יכול הגיע לשם
בנסיעה ברכב ,אחרים על גבי עגלות והעניים היטלטלו ברגל עם חפציהם.
כיון שהיו יהודים שהיו מוכנים לשלם תמורת אספקת מזון הוא נרתם למשימה
והיה הולך למסעדות להביא להם אוכל כשר.
ה'מפעיל' שלו היה בחור ישיבה לשעבר ,מין 'מאכער' ,שעסק בנושא ממניעים
אידיאליסטיים .בין השאר היה מגייס כספים ושולח אותם לארץ ישראל .אותו יהודי
שמר בקפידה על חשאיותו ומעולם לא גילה לשמואל את שמו" .איך קוראים לך?
איפה אמצא אותך?" היה שואל אותו ,אך הוא היה עונה שאין זה תפקידו למצוא
אותו ,הוא כבר ימצא את שמואל .וכך הוא המשיך לעבוד עם אותו יהודי ודרכו
לעזור גם לפליטים שהגיעו מסלובקיה.
עד שיום אחד הוא נתפס .רב סמל הונגרי הבחין בו כשהוא רכוב על אופניו ,תפס
אותו בזרועותיו והפליא בו את מכותיו .התוצאה הייתה חמורה :לא רק שהאופניים
נשברו אלא גרוע מכך ,גם כמה מעצמותיו .הוא חזר אל היהודי שהפעיל אותו והציג
בפניו את האופניים השבורים ,וזה קנה לו מייד זוג אופניים חדש ,ואודות השברים
הפטיר" ,שטויות ,זה יתרפא".
את הפליטים היו מביאים לבית החרושת למצות שכבר פסק אז מעבודה ,ועבורם
היה זה מקום טוב ,שכן היו שם תנורים ששמרו על חמימות המקום ואף סיפקו אוכל
חם .כל יום בחצות הייתה יוצאת רכבת לבודפשט ,ושעה קודם לכן היו מובילים
את הפליטים לתחנה ,כאשר שמואל קונה עבורם את הכרטיסים ,מחלק להם אותם
ומוודא שהם עולים על הרכבת הנכונה.
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כדי לנסוע לבודפשט נזקקו היהודים הפליטים הללו לכרטיסים לרכבת ,ושמואל,
בעידוד אימו ,לקח על עצמו לדאוג להם לכרטיסים .מדי פעם הוא היה נעלם לזמן
מה ונשמתה של אימו כבר כמעט פרחה מדאגה עד שתמיד היה מצליח לחזור עם
כרטיסים ,אותם קנה מכספי ארגוני עזרה ליהודים.
אחד המקרים שהיו זכורים לו במיוחד היה של אישה אחת שהגיעה מפולין ורצתה
לקנות כרטיס לרכבת אך דיברה רק סלובקית .אימו הורתה לה לשים את ידה על
פיה ולהעמיד פני אילמת כדי שלא יבינו שהיא לא דוברת הונגרית.
שנים אחר כך ,כשהוא כבר אדם מבוגר ,שמואל ישב פעם באיזה בית קפה בתל
אביב ,ובמהלך שיחתו עם חבר הזכיר שהוא מקושיצה .אורח שישב במקום שמע
זאת וניגש אליו ,וסיפר שגם הוא מקושיצה והוא זוכר שהיה שם איזה ילד שדאג
להעביר פליטים מפולין עם כרטיסים לרכבת לבודפשט...
שמואל היה המום.
הוא לא האמין שמעשים שעשה כילד ייצרבו כך בתודעתם של אנשים" .הילד
הזה הוא אני"! הכריז בהתרגשות שגרמה לו לפרוץ בבכי הודייה על הזכות שהייתה
לו לעזור לאחיו בעת האפלה ההיא בתולדות האנושות.
משפחה אחת הייתה זכורה לו במיוחד ,משפחת לנדאו ,שהגיעה מפולין .הוא מצא
את ההורים מחזיקים בידיהם שלושה ילדים ומזוודה .שמואל ,שתמיד היה שובב,
אמר להם ברגע של בדיחות דעת "תיפטרו ממשהו ,אולי תזרקו את הילד לנחל
או לפחות את המזוודה"? ,ולאחר מכן כמובן לקח את המשפחה לבית החרושת
למצות .אך אז הבן חלה .שמואל היה מספר מה שאמר לאימו" :יש ילד חולה בין
הפליטים ,אנחנו חייבים לעשות משהו איתו" אך בצוק העיתים היא לא קיבלה
זאת ברוח טובה ,כעסה ואמרה לו שהוא עוד ימיט אסון על המשפחה  -ומרוב
אימה החלה להקיא .אך שמואל ,כמו שמואל ,רק אמר לה שהיא יכולה להתעצבן
ולהקיא ,אבל אל הילד החולה חייבים להביא רופא .אלא שהרופא הסכים לראות
את הילד הפליט רק בתנאי שיבוא גם נציג ממשפחת טייך .בלית ברירה התגייסה
אימו למשימה ,אולם הוריו לא רצו להפקיר את הילד לבדו .כך יצא שהם הביאו
את המשפחה כולה לביתם והם נשארו אצלם לילה שלם .הרופא שבא בדק את
הילד ורשם לו תרופה אף שהוא ידע שבכך הוא נוטל על עצמו סיכון עצום ,שהרי
אם יגלו שהוא מסייע למשפחה יהודית שמסתירה פליטים גזר דינם יהיה מוות,
אך הוא הרגיש שאינו יכול להפקיר את המשפחה הזאת לגורלה.
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ועם עלות השחר ,הגיעה המשטרה ההונגרית לחפש אחר הפליטים...
אבל אימו ,שהייתה פקחית ,סגרה את דלת הכניסה בזמן שהשוטרים חיפשו
בכל הדירות בבניין .לא עבר זמן רב ושוטרים התדפקו על חלון דירתם והמשפחה
מיהרה להתחבא מתחת למיטה .השוטר הכניס רגל דרך החלון ,דרש לפתוח את
הבית ושאל מה קורה פה? גם אז שמואל לא איבד את העשתונות ,ואמר שאימו
הלכה לשוק ואין אף אחד בבית והיא אסרה עליו לפתוח את הדלת ,אבל אם הוא
רוצה להיכנס הוא וזמן להיכנס מהחלון .כך ניצלו חייה של המשפחה.
בסופו של דבר בני משפחת לנדאו הצליחו להימלט לארץ עוד לפני שהגרמנים
הגיעו להונגריה – אך כאן לא הפסיקה ההשגחה העליונה להראות את אותותיה:
לימים ,הבת הגדולה של המשפחה ,ברכה ,למדה איתי בתיכון 'ישורון' בפתח תקווה
כשגרנו בכפר אברהם ,והבן שחלה והבריא נעשה ברבות הימים חבר טוב של בנימין
אחי ,וכאשר חלה ,בנימין היה עימו עד רגעיו האחרונים.
כשגילינו אודות הקשר ההיסטורי בין משפחתו של שמואל למשפחתה ,הלכתי
עם שמואל לבקר את משפחת לנדאו שגרו בפתח תקווה .לא פלא שהאם אמרה
שהדבר היחיד שהיא זוכרת הוא ששמואל אמר לה לבחור בין זריקת הילד לנהר
לבין זריקת מזוודה...
כך עבד שמואל במשך מספר חודשים בסיוע לעשרות פליטים  -עד שהשלטונות
גילו את הפעילות שלו.
שמואל ,בחושים המחודדים שניחן בהם הבין שעליו לעצור בינתיים את הפעילות
המסוכנת הזו ולהסתתר .הוא ידע היטב שמי שמסתבך עם המשטרה ההונגרית עלול
להישלח לאיזה מחנה מעצר שלא פעם היו אסיריו נשלחים מזרחה ,לאוקראינה.
הוא החליט לשנות ייעוד ולעבוד כעוזר אצל איזה עגלון .על אף שהלה היה
יהודי ,הוא לא היה אדם עדין במיוחד...
הוא ממש התאכזר לשמואל הילד היתום .במקום להכניסו ללון בביתו הותיר
אותו לישון בחוץ ,עם הסוסים ,בקור מקפיא .אפילו אשתו העירה לו על כך אך
הלה רק הפטיר שאין לה מה לדאוג כי "כמו שהסוסים לא ימותו ,גם הוא לא ימות".
שמואל היה מציין שאכזריותו כלפיו לא ידעה גבול ,ובעיניו זו הייתה התנהגות
גרועה יותר משל אויבינו.
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יום ראשון ,למחרת שבת ויקהל-פקודי ,כ"ד אדר ה'תש"ד  -ב 19-למרץ 1944
כבשו הגרמנים את הונגריה.
בכך החל הקץ הנורא להקיץ על מאות אלפי יהודי הונגריה.
שמואל היה מתאר" :זמן קצר לאחר מכן ,מיד לאחר חג הפסח ,הוציאו אותנו
יחד עם כל היהודים מן הבתים לחצר .כל שהותר לנו לקחת עימנו היה קצת
מצרכי מזון ובגדים .לקחנו עגלה עם סוסה והעמסנו עליה בגדים ,אוכל ומצעים
והמשטרה סגרה את הדירות כך שלא יכולנו לשוב לקחת עימנו שום דבר נוסף.
הבהלה הייתה בכל מקום ,אך למרבה הצער גם אז יהודים המשיכו לספר לעצמם
סיפורים ש"זה רק זמני"" ,הרי לא יכול להיות שסתם ירצחו אנשים כמונו ,האזרחים
הכי נאמנים להונגריה"" ,בטח רק לוקחים אותנו למחנות עבודה כמו שלקחו את
הגברים לפלוגות בעבודה בשנים האחרונות".
מדוע לוקחים גם זקנות ותינוקות הם לא ידעו לומר ,גם לא עם כל השמועות
שחלחלו אלינו מפולין .לא הבנתי מה הטעם להמשיך להדחיק אותן מעבר למודע?
קיבלנו הוראה להגיע לבית החרושת ללבנים בו רוכזו יהודי קושיצה והכפרים
באזור .בבית החרושת מצאנו את עצמנו בין  12אלף איש בצפיפות איומה ותנאים
בלתי נסבלים .לא היו די מים לשתייה ועל רחצה ודאי לא היה מה לדבר .עד מהרה
התפשטו בינינו מחלות ,בעיקר בקרב הזקנים והילדים.
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חרדה נוראה מילאה את האויר עקב חוסר הוודאות שריחף כעננה שחורה והעיב
על חיינו הקודמים שיותר לא שבו למסלולם .כמה יהודים שנואשו מן המצב איבדו
עצמם לדעת.
משום מה לא ידעתי פחד .כנראה כזה אני מטבעי.
מדי פעם יצאתי מהמקום וחזרתי אליו ללא מורא .פשוט בדקתי היטב היכן
נמצאים השומרים וכשראיתי שאין מבחינים בי הייתי חוצה את הגדר .מצאתי
פרצות ונכנסתי בסתר לבתי היהודים שהיו סגורים ומסוגרים והוצאתי עבורם
מזוודות עם בגדים ושאר פריטים שביקשו שאביא.
דבר לא הפחיד אותי ,גם לא קנה של רובה .אני לא יודע להסביר זאת אך אפף
אותי מן ביטחון שלא יאונה לי רע ,והתחושה ,ובעצם הידיעה הזו ,המשיכה מאז
ללוות אותי כל חיי .לאחר כל מה שראיתי ועברתי על בשרי אני יכול לומר שהיא
רק התגברה".
באותו בית החרושת ללבנים היו בין היתר יהודים נכי מלחמת העולם הראשונה,
והציבור התחשב בהם .על אף התוהו ובוהו שהכל היו שרויים בו ,היו ערכים
אנושיים שהם ניסו לשמור עליהם .אימו לקחה עימה מהבית מזון שהספיק לכמה
שבועות והייתה זכורה לו אישה שהייתה דואגת לאוכל ובעיקר לחלב .ייתכן שגם
ההונגרים נתנו להם מעט מזון.
ב 15-במאי  1944הגיעה לתחנת הרכבת בקושיצה שיירת קרונות בקר ריקים.
בשלב זה כולם כבר הבינו את משמעות הדבר וחשכה נוראה ירדה עליהם ,אך
עדיין היו כאלו שדמיינו אחרת ממה שהמציאות הורתה ,וכמובן אלו קראו לאחרים
'פסימיים'' ,רואי שחורות' או כאלו ש'משרים אווירת נכאים לחינם'.
בשלב הראשון הועמסו על הקרונות  3,000איש ,רובם נשים ,ילדים וזקנים כיון
שאת הגברים הצעירים גייסו מוקדם יותר לפלוגות עבודה בחזית .כך למעשה הם
רוקנו את העיר מיהודים .המטרה הייתה ברורה :להיפטר מן היהודים ולא להותיר
ולו נפש חיה אחת .לאחר מכן גורשו עוד שלוש קבוצות באופן דומה .משפחת טייך
הייתה בקבוצה השנייה שנשלחה לאושוויץ ,ביום ה 17-במאי.
הנסיעה ארכה שלושה ימים .הם היו כמאה איש בקרון בצפיפות שאין לתאר,
ונאלצו לחלוק בין כולם דלי של מים ,שכמובן לא הספיק .הגברים עשו את צרכיהם
בדלי ששימש כשירותים ,והבנות נאלצו להתאפק.
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כיון שהיחסים בין היהודים בקושיצה היו מושתתים על עזרה הדדית ,הדבר סייע
לכך שאיש לא נותר רעב ברכבת ,משום שכל אדם שהייתה לו פרוסת לחם מייד
חצה אותה לשתיים וכיבד בה את האחרים.

יהודים מהונגריה מגיעים למחנות אושוויץ-בירקנאו .ברקע ,המשרפות.

לאחר מסע מפרך הגיעו הרכבות לאושוויץ .מייד כשאימא שלו ראתה את השלט
בשער המחנה היא הבינה מה מצפה להם ואמרה לו ולאחיות הגדולות שיכריזו
שהם מוכנים לעבוד בכל עבודה שיתבקשו.
בצעקות נוראיות ותוך דחיפות הם הורדו מן הקרון מבלי שהותר להם לקחת עימם
דבר ,אך אימו לא נשמעה להוראות ולקחה עימה כיכר לחם וכד עם שומן אווז.
אימו ,שהייתה אז אישה בת  ,40ידעה בדיוק שעדויותיהם של הפליטים שזרמו
לקושיצה ,שסיפרו ש"באושוויץ ממיתים יהודים" מתרחשות אל מול עיניה .היא
לקחה עימה את שתי הבנות הקטנות אך את שרה הכריחה להצטרף לאחיותיה
הגדולות כדי שתינצל – וכך אכן ניצלה בסופו של דבר.
"אני הופניתי לעבודה ואימא התרחקה ממני כשמבטה מלווה את גבי .מאז לא
ראיתי את אימי ואת אחיותיי הקטנות" היה שמואל חוזר ומספר ,כשהוא מתאר
איך "כאב חד מפלח את חזי כל אימת שאני נזכר ביום ההוא בו נפרדנו".
כמו כולם הם הועמדו בפני הסלקציה הידועה לשמצה של ד"ר מנגלה ימח שמו,
שבהינף אצבע סימן מי למשרפות ומי לעבודה.
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שמואל ושתי אחיותיו נלקחו לעבודה אך נשלחו למקומות שונים .ראשית לקחו
אותו למקלחת קרה שלאחריה קיבל מדי אסיר מפוספסים – אסיר בגיל .14

נערים יהודים במחנה ההשמדה

לאחר שלושה ימים של חוסר ודאות הוא נשלח בטרנספורט למחנה מאוטהאוזן.
היה זה בערב חג השבועות של  .1944בכל רגע ריחף למול עיניהם האיום שהם
יישלחו לתאי הגזים ,משום שד"ר מנגלה חיכה להם גם בירידה מהרכבת.
מחנה מאוטהאוזן שכן על גבי הר ,היה מוקף חומה גבוהה ונראה מיושן למדי.
טהא זֶ ן
ַמא ַ
באוסטריה עילית סמוך
טהא זֶ ן היה מחנה ריכוז גדול שהוקם ב-
ַמא ַ
לעיירה מאוטהאוזן ,ובהמשך התרחב והפך לתשלובת המחנות מאוטהאוזן-
ג זֶ ן.
החלו הנאצים לכלוא בו יהודים רבים ,בעיקר מהונגריה והולנד.
החל מ-
ק"מ ,וממחנה ברגן בלזן,
הם הובלו ברכבות מאושוויץ המרוחקת כ-
וכולם הועסקו בעבודות כפייה .ככל שעלה הייצור במחנות מאוטהאוזן-גוזן,
גדל גם מספר האסירים שנשלח אליו.
אף שבתחילה שירתו מחנות מאוטהאוזן וגוזן בעיקר את המחצבות
ואילך הם החלו לשמש גם את מכונת המלחמה הנאצית.
המקומיות ,מ-
כדי להכיל את עובדי הכפייה ,שמספרם הלך וגדל ,נבנו מחנות חוץ רבים
נוספים של מאוטהאוזן בכל חלקי אוסטריה עד שבסוף המלחמה נמנו
71

מחנות כאלו בכל רחבי אוסטריה .מחנות החוץ חולקו למספר קטגוריות,
על פי שימושם העיקרי :לעובדי מפעלים ,לבנייה ,לפינוי הריסות בערים
שהופצצו על ידי בעלות הברית ,ולעבודות עבור האס.אס.
התפוקה של אסירי מאוטהאוזן-גוזן עלתה על זו של כל אחד ממרכזי
חברות הפיקו רווחים מעבודות הכפייה של
עבודת הכפייה האחרים.
האסירים במאוטהאוזן-גוזן .ובכללם תאגידים ציבוריים ,מפעלים ועסקים
נבנה בגוזן מפעל תת-קרקעי עבור יצרנית
מקומיים קטנים .ב-
המטוסים מסרשמיט.
מספר הנרצחים הכולל במחנות מאוטהאוזן-גוזן מוערך בכרבע מליון,
מתוכם כ 38,000-יהודים .מרביתם ניספו תוך כדי עבודות כפייה.
שמואל תיאר לא פעם" :נכנסנו דרך שער גדול שמעליו מן בית עם גג .לפתע קלטתי
שמעלים מכונת ירייה לעבר הגג .לידי עמד יהודי מאזור הקרפטים שדיבר אידיש.
הפניתי את תשומת ליבו למתרחש והוא הגיב בהומור מריר" ,אה ,מהמקום הזה
לא נצא בחיים" ,וניכר שדיבר מניסיון במחנות .מזלנו הגדול היה שהמחנה היה רק
תחנת מעבר .הגענו אליו לפנות בוקר וכבר אחר הצהריים הצעידו אותנו למחנה
בשם 'גוזן איינץ' – מחנה גוזן .1
לא עבר זמן רב עד שנשלחנו לעבודה .יצאתי לעבוד ב'טונל'ס' ,חפירת מנהרות
עבור אולמות ייצור תחת האדמה .מעל פני האדמה היו מפעלים לייצור כנפיים
למטוסי מסרשמידט ,שהועסקו בהם אסירים ,ולאחר שחפרנו את המנהרות למטה
העבירו את התוצרת של המפעל לשם למסתור והגנה .עבדתי במקום במשך
שלושה-ארבעה חודשים .יום יום היינו מגיעים לאתר ברכבת ועובדים במשך
 12שעות רצופות ללא הפוגה .על פי רוב עבדתי שם משש בערב עד שש בבוקר
ולעיתים להיפך.
כשחזרנו למחנה התירו לנו שעתיים-שלוש שנות שינה בלבד .עבודת הפרך,
הרעב והעייפות המצטברת היו מעבר לכוחות אנוש .יגעים מעבודה ומחוסר
שינה הוצעדנו לתוך המחצבה וכל אחד היה צריך להרים אבנים כבדות שמשקל
כל אחת כ 15-10-קילו .הללו נועדו לשם בניית חומות למחנה 'גוזן צוויי' ,גוזן ,2
אליו העבירו אותנו אחר כך למשך כחודשיים .כשהאבן בידינו היה עלינו לעבור
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דרך שתי שורות של גרמנים שהיו בודקים את גודל האבן ,ואם היא לא מצאה חן
בעיניהם היינו צריכים לזרוק אותה ,לחזור קילומטר אחורה ולהביא אבן אחרת.
שבנו מהעבודה עייפים ורצוצים .משהורדנו את בגדינו והתבוננו זה בזה ראינו
שלכל אחד מאיתנו סימנים כחולים על גבו – כתוצאה מהמכות שספגנו ללא הרף
מידי ה'קאפואים' המרושעים .למעשה בשלב מסויים כל כך התרגלנו למכות שבקושי
הרגשנו בהן .הייתי ניגש לשכני ואומר לו "אוי ,טוב שאתה לא רואה איך הגב שלך
נראה" והוא היה עונה לי "וטוב שאתה לא רואה את הגב שלך"...
מקץ שלושה-ארבעה חודשים של עבודת פרך החלו להתפשט ברגליי פצעים.
נשלחתי לבית החולים של המחנה .ידעתי היטב שאלו שמפונים לבית החולים
יישלחו בהקדם להשמדה לאושוויץ כי מה כבר שווה יהודי שאינו יכול לעבוד
במכרות? עשיתי כל מאמץ לחזור למחנה העבודה אבל לא הצלחתי והועליתי
שוב לרכבת לאושוויץ עם כ 700-איש ,ש 500-מתוכם היו ילדים פולנים קטנים.
ריחמתי עליהם ביודעי מהו הגורל המצפה להם.
חמישה ימים נסענו צפופים ברכבת .כבר כשעלינו אליה הוכרז שנצטרך להסתדר
עם האוכל שיש לנו כי לא נקבל בנסיעה שום אוכל ומים .שני אנשים שהיו בקרון
הביאו לחם ומתוך ניסיון שכבר רכשתי עשיתי חישוב שמוטב לי לאכול את הכל
עכשיו ולא להשאיר שארית לעתיד ,כי קרוב לוודאי שזו תיגנב ממני .הרי אנשים
שמורעבים במשך חודשים מסוגלים לכל דבר על מנת לשרוד .בסוף המסע המפרך
הגענו חזרה לאושוויץ וכשהרמתי את ראשי ראיתי את מנגלה וחבורת קצינים
שעומדים לידו ,ממתינים ל'משלוח' החדש.
זו הייתה הפעם השלישית שניצבתי מול השטן הזה ,ואז עלה בדעתי רעיון שיותיר
אותי עוד קצת בחיים :עקפתי את התור בריצה ,התייצבתי מול מנגלה ו ...הורדתי
את מכנסי האסיר שלי כשאני מראה לו את אחורי "הדשנים" כאומר ,הנה ,תראה,
אני כשיר לעבודה.
כשנשלחתי לעבודה חייכתי ביני לבין עצמי חיוך כפול :על כך שניצלתי ועל כך
שכשהפשלתי את מכנסיי הרשע לא הבחין בפצעים שעל רגליי.
המסע הזה ,של שלדי אדם חולים ומורעבים ,חסרי שינה ותשושים מעבודת פרך
גבה קורבנות רבים שנותרו מתים ברכבת.
לאחר הגעתנו לאושוויץ הוכנסנו למקלחת קצרה ולאחריה קעקעו מספרים על
זרועותינו .המספר שלי היה .7843B
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לאחר מכן שלחו אותנו לבלוק  ,11ולפתע שמעתי קולות רמים מעבר לגדר.
היו אלו נשים מהונגריה שצעקו שהן מחפשות מי מבני עירן .בין בליל הקולות
הצלחתי לשמוע שמזכירים גם את העיר קושיצה ,וכמה דקות לאחר מכן שמעתי
כמה נשים צועקות "הנה פנטו! הנה פנטו!"  -הכינוי שלי בקושיצה ומיד קראו
לגדר את שלוש אחיותיי ,גיטה ,גולדי ושרה .כך נפגשנו לפגישה עגומה שכזו משני
צידי הגדר ומיררנו בבכי מהול בעצב נורא ובהתרגשות .תוך כדי שאני מוחה את
דמעותיי שאלתי אותן" ,למה אתן בוכות? הרי אני חי!" ,אך גם הן וגם אני לא יכולנו
לעצור את שטף הדמעות .לא האמנו למראה עינינו.
חזרתי לצריף שלי נרעש ונרגש .ניגשתי ל'שטובנדינסט' שלי ,הלא הוא שרת הבלוק,
ושאלתי אם יש אפשרות שאעבור לעבוד במחנה ב' ,המחנה בו שהו אחיותיי .הוא
שלח אותי לדרגש לישון ואמר שבבוקר יבדוק אם אפשר לעשות איתי משהו כי יש
איזו קבוצת עבודה שמורכבת מבעלי מקצוע שעברו לעבוד ממחנה א' למחנה ב'.
למרבה המזל ,למחרת ב 6:30-בבוקר מצאתי את עצמי ב'קומנדו' הזה ,קבוצת
העבודה של המחנה בו שהו אחיותיי .סידרו לי שם עבודה כגנן ובמשך אותם
חודשיים שהייתי שם ביקרתי אותן בכל הזדמנות .העבודה שלי הייתה גן עדן
לעומת שלהן – ניקיון בתי השימוש.
יום יום היו אחיותיי חוסכות עבורי מנת לחם ומוצאות איזו דרך מקורית להעביר
לי אותה ,בדרך כלל דרך הגדר .יום אחד ,כשהתקרבתי לגדר ,אמרה לי אחותי" :פנטו,
היום אל תאכל את הלחם הזה עד שתראה כוכבים בשמיים  -היום יום כיפור"! אני
מזמן איבדתי את לוח השנה ולא ידעתי שום דבר מלבד הרצון לחיות עוד יום,
וברגע שקיבלתי את מנת הלחם היקרה מפז הכנסתי אותה לתוך פי בלא לחשוב
פעמיים ,והפטרתי כלפי אחותי" ,ברגע שאני רואה לחם אני כבר רואה כוכבים".
בשלב מסויים העבירו אותי ל'ציגיינע לאגער' – מחנה הצוענים .הצוענים אמנם
כבר לא היו שם ,הם הושמדו ,אך שם המחנה נשמר .הגעתי לשם עם כאבי שיניים
איומים ושאלתי מישהו אם יש לו רעיון מה עושים" .אין בעיה ",אמרו לי" ,יש רופא.
הוא יסדר לך את העניין" .כמובן שלא היה מה לדבר על 'טיפול שיניים' ובהוראתו
של הרופא הבאתי עימי שני חבר'ה שהחזיקו אותי בזמן שהוא עקר מפי שתי שיניים
ושן נוספת נשברה במהלך ה'טיפול' .אומנם זה כאב מאוד ואיבדתי את שיניי ,אבל
איתן הוא הוציא גם את הכאבים ולפי שעה זה היה טוב דיו.
לאחר מכן עמדתי שוב בפני השטן בסלקציה ושוב נשלחתי לעבודה.
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שוב הועמסנו לתוך קרון צפוף ,כשהפעם פנינו למחנה  2בלנסברג – אחד מתוך
 16מחנות .גם ממחנה זה הייתי יוצא לעבודה בחפירה .מדובר היה במנהרת שטולץ.
התנאים הקשים שררו שם כמו בכל מקום :קאפואים ,מכות ורעב תמידי .לעיתים
היו נותנים לחם לארבעה או חמישה אנשים ועם זה היינו צריכים להסתדר .מלבד
הלחם היינו מקבלים צלחת מרק שחוץ ממים וחתיכת סלק לא היה בו דבר".
שמואל הגיע לאושוויץ כשמשקלו כ 70-ק"ג ויצא משם כשמשקלו  36ק"ג בלבד.
לאחר כמה חודשים הוא שוב הועבר יחד עם עוד  40-30יהודים ל'לאגער פיר'
– מחנה  ,4שם עיקר העבודה שלו הייתה פינוי מתים .את המראות הנוראים של
ערימת שלדי הגופות שהיו שם הוא לא שכח לעולם .הם היו מעמיסים אותם על
עגלה ובעזרת עט מיוחד רשמו על הגופה מספר .חייל גרמני בא לבדוק ולספור
שהכל נעשה כשורה לפי הסדר הגרמני המדוקדק .משם הם הובילו את העגלה
לעבר בור במרחק כקילומטר על מנת לשרוף את הגופות .לפני שהכניסו את המתים
'הטריים' היה עליהם לוודא שהמתים שהביאו אתמול כבר נשרפו.
כך הוא שרד מיום ליום ומשבוע לשבוע.
על אף שמראות אימים אלו היו יום-יומיים עבורו ,הוא תמיד אמר שבעיקר שני
דברים היו נוראים :המחסור במים והעובדה שלא היו להם נעליים ראויות לשמן.
לכן מאז הוא תמיד הלך לכל מקום כשהוא מצוייד במים.
שלא כמו אצל ניצולים אחרים אצלנו בבית לא הייתה תופעה של אגירת מזון.
הוא תמיד אמר: :כשיש  -אוכלים ,כשלא יהיה – אז נדאג" .אמנם הוא לא שמר לחם
אך כן הקפיד לאכול לחם בכל ארוחה ולהשאיר תמיד חצי פרוסה בצד.
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ט-אט החלו נפוצות שמועות על כך שבקרוב יפנו את המחנה .היו שסיפרו
שעומדים לשרוף אותו .כשהתחילו לדבר על כך שאנשים יצאו החוצה מן המחנה
בצעדה הוא חשב בתחילה שזה רעיון גרוע כיון שהיו לו חברים שברחו ואחר כך,
ככל שקשה להאמין ,התגנבו חזרה למחנה תוך שהם מספרים שבחוץ גרוע יותר
מאשר בפנים...
הם הסבירו שבחוץ ,אפילו כשאף אחד לא באמת רודף אחריך – הדעת נטרפת
רק מהדמיון שרודפים אותך ,ממש כמו בקללה האמורה בתורה.
הוא עוד לא ידע שהמלחמה מתקרבת לקיצה ולמעשה מדובר על מה שיוודע
לימים כ'צעדות המוות' הנודעות לשימצה ,בהן ניסו הנאצים להיפטר מכל היהודים
שאיכשהוא החזיק מעמד כל השנים הללו תחת המגף הנאצי.

אסירים במאוטהאוזן מריעים לחיילים אמריקאים שנכנסו עם טנק
למחנה 6 ,במאי 1945
76

