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  סיפורים ליום השואה

  
  

נערכת הפנימייה ובית הספר , בהתקרב יו� הזיכרו� לשואה ולגבורה, מדי שנה

  .לטקסי� ולעצרות

  .החשיפה לתקשורת מציפה בעובדות ומראות. המושגי� גדולי� ובלתי נתפסי�

  ?כיצד נביא את הנושא לקבוצת הילדי�

ווירה אינטימית זו ההזדמנות להתאס� בא, ההתכנסות בקבוצה לקראת הטקסי�

ולהעלות את נושא הזיכרו� באמצעות סיפור פרטי אחד שילדי� יכולי� להזדהות 

  .איתו

  .סיפור שראשיתו בתקופת אימה וסבל ובסופה הצלה ונחמה

  

  .יותר ויותר סיפורי� מתפרסמי�

שהחיי� , סיפורי הצלה וסיפורי� על ניסי� מופלאי�, סיפורי עדויות מרתקי�

  .אבלמזמני� לצד הסבל וה

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  יום השואה



 
  "אחוזת שרה"המרכזיה החינוכית ב, " החוסה המועצה לילד-ילדים בסיכוי "©

  רבקה מג�/ המזוודה 
  
  
. פקחתי את העיניי� בבת אחת. שמעתי את הקול המבוהל של אמא!" קומי מהר! התעוררי! ה'רוחמק"

  .ומרחוק נשמעו קולות נפ� עמומי�, בחו� שרר חוש� כבד. ואור חוור מלא את החדר, לצדי דלק נר

שסרגה , בגרביי� הארוכי� ובכובע, מלה האדומהבש, אמא הלבישה אותי במהירות במעיל הצמר הכחול

  . לי סבתא

רועדת מהתרגשות רצתי . בקושי הצליחה לסגור אותה. מלאה בגדי�, אמא לקחה בידה מזוודת ע� כבדה

  .לקחת את הבובה מארו� הצעצועי� שלי

אמרה !" מוכרחי� לשמור עליה היטב! לוקחי� רק את המזוודה הזאת. "קראה אמא!" לא, ה'רוחמק, לא"

  !"סוד שיחל� אותנו מכל צרה. יש בה סוד כמוס", בדר� אל הדלת

  . בקשתי מאמא!" גלי לי את הסוד"

ביד השניה היא נשאה את . ענתה אמא ושמה יד רועדת בידי!" יבוא יו� ותדעי, רוחמקה, לא עכשיו"

  .יצאנו אל הלילה החשו� והקר. המזוודה הכבדה

ה� התחברו כמונו לשיירה ארוכה . מזוודות וחבילות, כסתות, סוחבי� כרי�, ברחוב התרוצצו אנשי�

  . מחו� לעיר, שנעה במהירות קדימה

אמא ואני רצנו . המו� מטוסי�. הזמזו� הפ� לרעש של מטוס ועוד מטוס. פתאו� שמענו זמזו� מוזר

חשבתי שאני , העול� הסתחרר. ואז שמעתי רעש אדיר, כמעט נבלענו בתוכו. לעבר היער שבצד הדר�

ריח של עש� . כשפקחתי עיניי� שררה מסביב דממה. וערפל שחור ירד עלי, רגלי לא נשמעו לי... מרחפת

  .מסביב נראו אנשי� שכאילו קפאו במקומ�. אמא ישבה על ידי. כבד עמד באוויר

אולי . עד שתחלו! הסכנה, השיירה ממתינה ביער. ועכשיו הכל בסדר", הסבירה אמא, "רוחמקה, נבהלת"

שהחזיק את , שאלה אמא והוציאה את המסרק ע� האבני� הזוהרות" ? לשחק במסרק שליאת רוצה

  . הצמה הבהירה שלה

עכשיו לקחתי את המסרק בעדינות וסרקתי את . אמא לא הרשתה לי עד כה לשחק במסרק שלה. שמחתי

  . הניחה את ראשה על המזוודה ונרדמה מיד, אמא הביטה בי בחיו�. השיער שלי

, אבל הסנאי כבר החליק למטה, התקרבתי לע�. ראיתי סנאי מטפס על הע� שממול. יבהתבוננתי מסב

כשנדמה היה לי , פתאו�. אחר כ� רצנו מע� לע�. ואני בו, לרגע הוא התבונ� בי. רצתי אחריו. ר� והתרחק

  .רק ציו� של ציפורי� נשמע. שקט. עמדתי לבדי בלב היער. הסנאי, הוא נעל�, שאנחנו חברי�

  . רק ציו� הציפורי�–ואיתו , ההד חזר אליי. קראתי בקול לעזרה!" אמא"

  . רצתי קדימה. לא ידעתי? לשמאל, לימי�? לא� ארו�

אד� זר שרוע לרוחב . פתאו� ראיתי אותו. לשוא. חשבתי מבוהלת וקראתי לה, לעול� לא אמצא את אמא

כופפתי וביקשתי קוד� בקול הת. האיש יש� שינה עמוקה. נשמתי לרווחה, האיש הזה יעזור לי. השביל

  ".אני מחפשת את אמא שלי, עזור לי! דוד, התעורר: "מטלטלת אותו בכוח, נמו� ואחר כ� בצעקה גדולה

  !"ו- ל- י- צ-ה", קוראת בכל כוחי, קראתי והמשכתי לרו�!" אתה דוד רע. "האיש המשי� לישו�

ראיתי , ער ונשימתי חזרה אלייורק כשחזרה השלווה לי, הקריאה שלי הפריחה ציפורי� מצמרות העצי�

  . מרחוק צללית של אשה ע� מזוודה

  .זעקתי ורצתי לקראתה!" אמא! אמא"

שאלה אמא וזרזה אותי לחזור " ?מדוע נעלמת. "אמא הניחה לרגע את המזוודה ומיד אספה אותי אליה

  .לשיירה
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  .הסברתי!" רציתי לשחק ע� הסנאי"

וכ� הגעתי , מצאתי אותו על השביל. בדר� את המסרקאבדת . "ספרה אמא!" רוחמקה, היה לנו מזל"

  ". אלי�

  . שאלתי" ?למה לא התעורר הדוד. "ביער, ספרתי לאמא על מה שקרה לי ועל האיש ששכב ש�

אסור שהשיירה תצא . אסור לנו לאחר! ה'רוחמק, קדימה, קדימה: "אמא הססה לרגע ולבסו! אמרה

  !"לדר� בלעדינו

  . והבנתי מדוע לא התעורר האיש בלב היער, עברו ימי� רבי�אבל לא , אמא לא הסבירה לי

. אני ואמא והמזוודה צעדנו רועדות מקור ומרעב.  עדי� בדר�–והשיירה , ימי הסתיו התחלפו בימי חור!

  . יו� ועוד יו� ושבוע וחודש

ת וסמרטוטי� עבי� כסו א, הנעלי� נקרעו. ואנו עדי� צועדות, העצי� התכסו פרחי�. הגיע האביב

  . הרגליי� הפצועות שלנו

  . ועדי� צעדנו, הקי� הגיע

  .   המזוודה התרוקנה. נקרעו, כשיצאנו לדר�, הבגדי� שמלאו את המזוודה. וכ� עברה לה שנה ועוד שנה

  . אבל אמא לא הניחה אותה אפילו לרגע אחד, המזוודה היתה ריקה

  .שאלתי" ?אמא, למה את נושאת מזוודה ריקה"

  . ענתה אמא" יו� אחד הסוד הזה יחל� אותנו מכל רע.  שבהבגלל הסוד הכמוס"

מעטי� שרדו . הגבול בי� ארצות המלחמה לאר� החופש. הגבול האחרו�, ואז הגענו אל נהר רחב ידיי�

 כלו את רוב – הייאוש –והגרוע מכל , המלחמה, ההפצצות, הרעב, הקור. בשיירה ומעטי� הגענו לגבול

  .לדתיהפליטי� שיצאו לדר� מעיר מו

אבל את , אשה, את הילדה תקחי אית�. "מורה הדר� זרז את האנשי� העייפי� לקו� על הרגליי�

עלינו לצאת מיד ! מהר. לא תוכלי לעבור את הנהר ע� המזוודה. המזוודה המרופטת עלי� להשאיר כא�

  !"השמש כבר שוקעת! לדר�

התבוננתי באיש הכועס ובאמא . בהלתינ. היא החזיקה במזוודה ולא הניחה אותה. אמא לא ענתה ולא זזה

ת� לנו לקחת , אדו�, אנא. "מיד משכתי במכנסיי� של מורה הדר� הגבוה. חשבתי לעצמי, אהה. החרדה

  "...אנא... אנא? אי� לה בובה? אדו�, אי� ל� בת. הבובה שלי בתוכה. את המזוודה

קחנה את המזוודה ובואנה : "מרהוא הביט בי ובאמא ולבסו! א. את מורה הדר�, כנראה, הבכי שלי רכ�

  ".לא תוכלנה לעבור איתה את הנהר הגדול, בי� כה וכה תזרקו אותה למי�. מהר

? והמזוודה. שהגיעו לה עד החזה, מבוססת בבו� ובמי�, אמא נשאה אותי על הגב. עברנו את הנהר ברגל

  . פשכ� הגענו אל החו. כ� חצינו את הנהר. מעל המי�, אמא הרימה אותה מעל הראש

  . בלילה הראשו� מעבר לנהר גילתה לי אמא את סוד המזוודה

אמרה , "רוחמקה. "המזוודה היתה מונחת באמצע בי� שתי המיטות שלנו. בבקתה קטנה ישבנו זו מול זו

  ".הגיע הזמ� לגלות ל� את הסוד של המזוודה: "אמא בחיו�

  .לרגע הזה חיכיתי

  ".עכשיו אפתח את המזוודה ואגלה ל� את הסוד: "הוציאה מתחת למיטה אב� ואמרה, אמא התכופפה

הדפנות התפרקו . מנעול הברזל החלוד נשבר ונפל מיד. אמא הכתה באב� על דופ� הע� של המזוודה

  ... ולא מצאה דבר–אמא חטטה בי� השבבי� כמחפשת משהו . לשבבי�

  ...ו� המלחמההבכי הראשו� מאז פר. אמא זרקה את האב� ופרצה בבכי. מבט מיואש היה בעיניה

  . מלטפת ומעודדת אותה, שאלתי את אמא? "מה היה במזוודה"

  . ורק אחרי זמ� רב היא נרגעה וספרה, היא בכתה ובכתה. אמא לא ענתה
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  . שאלה" ?את זוכרת את סאמק. השכ� שלנו, מהרתי לסאמק הנגר,  כשהנאצי� התקרבו לעיר"

  .כמוב�, זכרתי, כ�. נענעתי בראשי

כשעלי לברוח ע� רוחמקה , ועכשיו. בחצר זו גדלנו יחד ובגרנו יחד", המשיכה אמא, "אמרתי לו, סאמק"

. עזור לי להכי� מזוודה ולהטמי� בה את שבע מטבעות הזהב העתיקות שבאו לי בירושה, הקטנה

  . המטבעות יצילו אותי ואת רוחמקה הקטנה בעת צרה

יהי אלוהי� ':  המזוודה הזאת ואמרולמחרת הופיע ע�, הוא לקח את המטבעות. סאמק לא אמר דבר"

, הייתי בטוחה שהוא הטמי� את המטבעות בתו� המזוודה. מוב� שהאמנתי לו' !יקרות שלי, עמכ�

  "...ולמטבעות אי� זכר

בי� השברי� . ג� מתחת למיטה שלי, חפשתי מתחת למיטה של אמא. מיד התחלתי לחטט בי� השבבי�

  . ארה שלמהשנש, גיליתי את אחת הזוויות של המזוודה

  . הראיתי לאמא" ?אולי כא�"

  . ענתה אמא מיואשת, "ה� היו ריקות, הרי ראית ששברתי את שאר הזוויות"

  !"אמא, נסי שוב? אולי בכל זאת"

שבע מטבעות הזהב של . צליל מתכתי נשמע. ובשארית הכוח הכתה את הזווית, אמא הרימה את האב�

  !"הוא לא בגד רוחמקה. אמק לא בגד בנוס, את רואה רוחמקה. "אמא התגלגלו לכל עבר

 . עלינו על האונייה שהרימה עוג� והפליגה לאר� ישראל, וע� תרמילי� על הגב, למחרת ע� שחר
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  שרשרת זהב
  

  

אמיתי ששמע מפי חסיד סלוני� שנסע איתו א� בדר� סיפר הנהג סיפור מדהי� . נהנסעתי לחתו ,אתמול

  .ועיי�לפני שב

  

יהודי� שהגיעו למחנות הריכוז בפולי� נהגו לזרוק את חפציה� הדלי� מחו� , היבמלחמת העול� השני

הנאצי� הורו לפולני� בסביבה לאסו! את . אולי בתקווה שיו� אחד יצליחו לברוח ולאסו! אות�, לגדר

שה ע� יתה איחדש של נשי� שהגיעו למחנה וביניה� הי" משלוח" פולניות 2יו� אחד ראו . חפצי� האלה

אבק איתה ולקחת ילה ,הנשי� החליטו להפיל את האישה. דהיה ח� מאש גדול ומרווח שנראה ,מעיל טוב

א� המעיל נשאר כבד ג� לאחר . ו אוצרות רבי�כמוב� שבכיסי המעיל מצא. לה את המעיל וכ� עשו

  . כשפתחו אותו גילו לתדהמת� תינוקת. ה� חיפשו ומצאו כיס נסתר. שרוקנו אותו

.  גידלה אותה באהבה- אחת הנשי� החליטה לקחת את התינוקת ולגדל אותה כבתה וכ� עשתה 

י� אחר כ� התקשרה אל מספר ימ". א�"יו� אחד מתה ה.  והפכה לרופאת ילדי�בגרה, התינוקת גדלה

אלא תינוקת , "אמ�"את אינ� בתה הביולוגית של , אני חייבת לספר ל� סוד: שאמרה לה, שהיהרופאה א

 שאלה  ההמומההרופאה. לה את כל הסיפור  סיפרהו האישה המשיכה. יהודיה שמצאנו במחנה הריכוז

,  מזהב ע� ריקועי� משוני�תה עלי� שרשרתי כשמצאנו אות� הי- השיבהשה יוהא? הא� יש הוכחה לכ�

  .ומצאה את השרשרת, ואכ� כ� עשתה הרופאה. תחפשי בבית, יכול להיות שזה משהו שכתוב בעברית

  

בעודה משוטטת לה ראתה שני בחורי� שנראו יהודי� . זמ� מה אחר כ� נסעה הרופאה לחופשה באירופה

לדעת א� אכ� היא יהודיה ומה סיפרה לה� את הסיפור ואמרה שהיא רוצה , היא פנתה אליה�. דתיי�

. יע� בויויעצו כי תכתוב לרבי מלובאוויטש ותת, ה� אמרו לה את הש� שכתוב בשרשרת. כתוב בשרשרת

והציע שתעלה לאר� ישראל ותטפל ש� כרופאה , הרבי ענה לה כי היא אכ� יהודיה. היא אכ� עשתה כ�

היא התקבלה . נישאה ליהודי ובנתה בית, גרה בירושלי�, עלתה לאר�, היא שמעה לעצתו. בילדי� יהודי�

  . לעבודה בבית חולי� ירושלמי

  

 נסעה מידהרופאה  . הסמוכה" סבארו"נשמע פיצו� במסעדת , יו� אחד בעודה מטיילת ע� בעלה

. יתה איתו בפיגועיח ראתה אד� מבוגר שחיפש את נכדתו שה"בביה. ח כדי לסייע בטיפול בפצועי�"לביה

. הוא אמר שיש לה שרשרת ע� ש� על הצוואר. א הצליח להבי� מי הילדה ומה שמההוא היה נרגש ואיש ל

  ... על צוואר הילדה ראתה שרשרת זהה לשלה. הרופאה התנדבה לעזור לו וה� מצאו את הילדה

אני עשיתי ?  מה זאת אומרת-  הוא ענה. היא החווירה ושאלה את הזק� מאיפה יש לו את השרשרת הזו

 אי� -  והאיש ענה?  למי מכרת את השרשראות- הרופאה שאלה . י� רבות באירופהאותה כצור! לפני שנ

מא של יבת אחת זו הא,  בנות ואני עשיתי רק לה� שתי שרשראות זהות שכאלה2היו לי . כאלה בכל העול�

  ... בשואהספתהיתה אצל בתי השנייה שניוהאחרת ה, הילדה הפצועה
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 הרמ
 רוזנבלט  / תפוח מעל הגדר

 
ע� פלישת  עולמי חרב עליתשע  בגיל.  אחיתהצעיר מבי� ארבע,  בכפר קט� בפולי�1930- לדתי בנו

 .ואחר כ� עמדנו להישלח למחנות עבודהגטו גדול ל מש�, משפחתי הובלה אל גטו קט�, הנאצי� לפולי�

ות האחרי� הועמסו על קרונ. הבריאי� והחזקי� יועדו למשלוח למחנות עבודה. קבוצות חולקנו לשתי

 .ונשלחו להשמדה בטרבלינקה בקר

 .איתה  הלכתי אחריה כי רציתי להישאר, לטרבלינקה"גרועה"אמי נשלחה לשורה ה

 "!אותי עזוב. אני לא אוהבת אות�, הרמ�: "אמי הסתובבה אליי ואמרה

: ואמר  מש� אותי אליו, לאחר מות אבא מטיפוסשנטל על עצמו לדאוג לכל המשפחה, אחי הבכור

 ".נקודה. י ותעשה כל מה שאני אומר ל�תישאר אית"

 , 12הייתי ב�  א! על פי שאמר לי להגיד בדיוק כפי שאחי, עניתי, "שש עשרה " -לגילי הגרמני� שאלו 

  ,שוב הועברנו וחצבתי סלעי�, הוצבתי בנגריה ועבדתי כַצּבָע ונשלחנו למחנה עבודה

  העבודות. יצור פצצות נגד טנקי�שוב הועברנו והצבנו במפעל י. והעברתי גופות לקרמטוריו�

  .בתנאי� בלתי אנושיי�, במש� שעות רבות, היו קשות ומפרכות

  ".אני שולחת ל� מלא�: "יו� אחד הופיעה אימי בחלו� ואמרה

. א� רק התקרבת  הנאצי� היו יורי� ב�ו  הייתה מחושמלתש. הלכתי קרוב לגדר,  כמה ימי� לאחר מכ�

  .ע� שהתחבאה מאחורי, בת עשר, ילדה קטנה:  מעברה השני של הגדר,קלטתי משהו בזווית העי� לפתע

 .כמספר שעל זרועי ,"94983תקראו לי . "אמרתי לאחיי, "אל תקראו לי הרמ� יותר"

ראיתי שלא " ?יש ל� משהו לאכול: "בגרמנית, אותה בדקתי שהשומרי� אינ� משגיחי� בנו ושאלתי

וזרקה אותו , הוציאה תפוח,  הושיטה יד אל כיס מעילההיא. בפולנית וחזרתי על הבקשה, הבינה אותי

 .אליי

כמה . אבל זה היה שווה את המאמ�. ביניה� ואני הסתכנתי בזחילה, התפוח נחת בי� שתי שורות גדר תיל

 !זמ� עבר מאז שראיתי תפוח

 ."מחר להתראות: "שמעתי אותה אומרת, ובעודי ר�, תפסתי את התפוח

 .פרוסת לח� וזרקה אליי, עה היא הייתה ש�באתי אל אותו מקו� באותה ש

 .היא שלחה לי מלא�. אמי צדקה

אבל סכנת . להתקרב לגדר, בלי ספק ,ה� היו אוסרי� עליי. אפילו לא לאחיי. לא סיפרתי לאד� על כ�

 !רק רציתי לאכול משהו. המוות לא הרתיעה אותי

לא ידעתי . לא דיברתי ע� הילדה. י�חודש במש� שבעה, בער� באותו זמ�, מדי יו�, פגישות אלו נערכו

 .שמי והיא לא ידעה את, את שמה

זו . אמרתי לילדה שלא תבוא עוד .ואז הגיעה לאוזנינו השמועה שלמחרת יעבירו אותנו למחנה אחר

  .הייתה הפע� האחרונה שראיתי אותה

ק! ועברו מידע זה ה� ביצעו מע א� ע� קבלת, באותה עת עשו אלפי חיילי� רוסי� את דרכ� לפראג

  נשמע קול, אותנו רוגהשהספיקו הגרמני� לשעתיי� בלבד לפני , בשמונה בבוקר  דר� טרזינשטאט

  ! אחיי ואני שוחררנו. שערי המחנה נפתחו לרווחה. צעקות והמולה גדולה
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 פגישה עיוורת

ּתִי למדתי אלקטרוניקה ושיַר. ב"לארה נסעתי קוד� לאנגליה ואז. אחרי המלחמה ניסיתי לשק� את חיי

כנראה ... א� ביטלתי את האירוסי� בכל פע� ,התארסתי ועמדתי להינשא שלוש פעמי�. ב"בצבא ארה

  .יורק עסק להנדסת חשמל-פתחתי בניו בסופו של דבר. שלא מצאתי את בחירת לבי

  . לבא איתו ולהכיר בחורה מפולניהקיבלתי שיחת טלפו� מחברי סיד, 1957-ב, יו� אחד

יצאנו לארוחת ערב והיה לנו . בברונקס והיא הייתה אחות בבית החולי�, יה רומהשמה ה. נפגשתי איתה

 .עדינה וחכמה, היא הייתה יפה. נעי� ביחד

 .שהייתי במחנה ריכוז סיפרתי לה. התחלנו לדבר על חוויות המלחמה שלנו, בדר� הביתה

 .שאלתי" ?ואיפה היית את"

, נהגתי ללכת לגדר. מחנה ריכוז חווה שלנו היהליד ה. "היא אמרה, "התחבאתי ע� הוריי בגרמניה"

 ".ולזרוק אוכל לילד אחד

 "?אי� הוא נראה? באמת"

 ".הוא היה גבוה ורזה"

 "?מה הוא נעל: "אותה שאלתי. וכול� במחנה היו רזי�, הרבה אנשי� היו גבוהי�, טוב

 ."סמרטוטי�"

  .אני נעלתי סמרטוטי�

 "?כמה זמ� זה נמש�: "הקשיתי עוד

 ".שבעה חודשי�בער� "

 ".אחר כי מעבירי� אותו למחנה, הוא אמר ל� לא לבוא יותר, ויו� אחד"

 ".כ�"

 ".אני הייתי הילד הזה, רומה, טוב"

 ".ואני הייתי הילדה"

 .הצעתי לה נישואי� באותו הרגע

 .היא אמרה, "אתה מטור!"

 ".שוב אני לא מתכוו� לאבד אות�", אמרתי, "אחרי שמצאתי אות�, עכשיו"

 .מספר חודשי� נישאנו כעבור. לסעודת שבת, היא הזמינה אותי לביתה, ה ימי� לאחר מכ�כמ

אני עונה ששרדתי בזכות שלושה גורמי�  ,כשאנשי� שואלי� אותי אי� עברתי את המלחמה בשלו�

 :מרכזיי�

 .טיפלו בי במסירות יוצאת דופ�שאחיי , שנית, שנית.רומה קיימה אותי במש� שבעה חודשי�, ראשית

  . מעול�לא עזבה אותישאמי מעול� בזכות שרדתי , ושלישית

אני חולק את חיי ע� אותה ילדה קטנה  .חמישי� שנות נישואי�, רומה ואני,  חגגנו2007בראשו� ביוני 

 .ואני לא מתכוו� לאבד אותה, האמיתי שלי רומה היא המלא�. שזרקה אליי תפוח מעבר לגדר

  

 .כפי שסופר לשרגא סימונס*


