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 שפרה ברומט

 בבית

פרט לארוחת ערב חגיגית מסורתית בימי שישי. הורים,  -בהולנד, בבית יהודי חם, לא מסורתי   נולדתי

 שנים.  7 –שנים ואח מבוגר ב  9 –ב  ממני גדולה יאחות

אבי היה אדם חביב וחם שתמיד היה לו זמן לכל אחד )בעיקר לילדים(. איש משפחה למופת ויחסיו עם 

נהדרים. "כאילו רק אתמול התחתנו". בית חם ופתוח, תמיד יכולתי להביא חברים ללא הודעה, אשתו 

 ותמיד, ותמיד התקבלו בסבר פנים יפות.

 ".הייתה בבית מוזיקה יום, יום"אחותי נגנה די טוב בפסנתר ושרה מצוין. 

פעילות חיובית, בילדותי השתתפתי בהרבה חוגים ותחביבי ילדים. הורי אפשרו לי ושמחו שעסקתי ב

 ולא נגררתי לכל מיני מעשים "מגונים". אימא לא עבדה וניהלה את הבית. 

וריוז: אחותי חזרה יום אחד הביתה ואמא לא הייתה. בבית נוכחו באותה עת הרבה מאוד אנשים. ק

 אחותי נכנסה, וכשלא ראתה את אמא היא שאלה " מה אין אף אחד בבית?" 

וכמעט שלא יכלה ללכת. אבא היה כל הזמן לצידה. עד שנפטרה בגיל אמא חלתה, סבלה כאבים קשים 

 (. זו הייתה מכה קשה עבור כולם, ובעיקר עבורי שעדיין הייתי בבית. 56צעיר )לפני גיל 

הרבה יותר מאוחר, כשאבא הכיר מישהי, דבר ראשון הוא פנה אלינו וביקש את רשותנו להינשא 

ה נחמדה. אני לא הסתדרתי אתה ומהר מאוד עזבתי את היית לא מחדש. אבא נישא שנית, האישה

הבית ברוגז וישבתי אצל אחותי. אחרי שנשאתי עזבתי לעיר אחרת, אבל חזרתי לביקור כל שבוע מכיוון 

 שהפרידה הייתה קשה מאוד לאבא. 

בבית ספר לא יהודי עם  תיטוב וחזק. למד נונייהבת הקטנה והמפונקת. אחי עדיין בחיים והקשר באני 

הקשר עם החברים בביה"ס נשמר שנים  טוב עם מורים נחמדים. ת ספרהרבה תלמידים יהודים. בי

חברה במועדון הכדורסל ההולנדי. משחק מעט שונה מהכדורסל הייתי בספורט ו הצטיינתירבות. 

 המוכר לנו.

 ,על שפת נחל גרתי. לה שליהאהבה הגדו חתירה,-סירותבתחרויות ר בוחתל תיחלתה 18 – 17בגיל 

 .יאת בעל תיגם הכר . שםלמועדון החתירה תיושם הצטרפ

 להגיע לכל מקום דרך המים. אפשר חיים שלמים ונפלאים התנהלו על פני המים. הולנד כולה נהרות, ו

ולמרות שהם לא היו ממש אנטישמים, הם לא רצו שהיהודים יהיו בו  ,המועדון לא היה מיועד רק לגויים

 החברים היו יהודים.  שם רובייסדו את מועדון החתירה "פוסידון",  . היהודיםריםחב
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כמה פנטסטי היה הזמן הזה, ואיזו הנאה גדולה היו החיים על פני המים באותה תקופה. גם טיולי 

, נערכו לעיתים קרובות. הרבה פעמים היו מסיבות קטנות ומלאות שהיו כלי התחבורה העיקרי ,אופניים

 .אוירה טובה ומיוחדתחן עם 

. גם בערב נערכו לפעמים אימוניםלאימון בוקר.  אופניים למועדוןב רכבתיו 5:30ב  תיכל בוקר קמ

 האימונים התקיימו לעיתים במזג אויר קשה.

קצת , נוסעים יחד ינוהיהיה מגיע והעבודה גמר מגיע בהיה י, היה החבר של שאז י, שמעון, בעל

לביתה  הגענומעבר לפינה, ו החנינושומרת מצוות. את האוטו  תה גםשהייהנשואה  ילאחות ,בחשאי

 ,אצל אבי שהיה אלמןאצל הוריו של שמעון. בשבת  ינוביום שישי הי .אבל כולם ידעו ,. זה היה סודברגל

 תיביום שני בבוקר נפרד שנים.  4, ואבי נישא בשנית כעבור 16כמעט בת  ינפטרה כשהיית יאמ

 . משמעון שנסע למזרח הולנד למקום עבודתו

". המון געגועים וזיכרונות יפים. חיינו אז בגן עדן של ת", "פנטסטיה", "נפלאת"נהדר זו הייתה תקופה

, שהמצב שהיה קיים בגרמניה יכול להיווצר גם בהולנד, נולחשוב או לתאר לעצמ נושוטים. לא יכל

 יכולים לשער שכך יהיה.  יינוה, כךנו לנותנים את דעת ינולמרות שאם הי

בקרב קהילה בבית נחמד ד במזרח הולנבאנסחדה לגור  ברנוועאמסטרדם ב נישאנו 1939בשנת 

 הכל היה "טוב ויפה" עד אשר החלה המלחמה.נחמדה, 

 במלחמה     

ולמרות שהגרמנים עדיין לא היו ממש בתוך העיר הם כבר היו  ,פרצה המלחמה בהולנד 40בשנת 

ברור לאן, ועל כן היה לא . את הבחורים "לקחת"מסביב וקשה היה לנהל שגרה. באותה תקופה התחילו 

ו ניכלכך ו ,הזהירה מבעוד מועדהולנדית המחתרת הלהסתתר אצל שכנים וחברים. נאלץ שמעון 

ה נוסע לתקופה של שבועיים לאמסטרדם עד שהדברים היו הי שמעון להתכונן ולהסתתר. לפעמים

 כביכול נרגעים.

. מכוניות ואופניים סוכנות להפצת נייר – כבר לא יכול היה לעבוד באופן רשמי עבור ה"פירמה" שלו הוא

ו ע"י ננערכו חיפושים בבית. במקרה אחד שבו הוזהר .גם האוטו כבר לא היהכך ש של יהודים נלקחו

 -פוליצי"  חרונהבאו ה" –להשקיף על הדירה שלהם  והצליחשמעון הסתתר אצל השכנים  ,המחתרת

במשאיות עם המון חיילים ובדקו את הבית מן המסד עד  באוהם היו הכי גרועים.  ש ,המשטרה הירוקה

 הטפחות, כשכל אותה עת שמעון מסתכל דרך החלון של השכנים.

אחד מהם עולה  ,עושים רעשמבלגנים  ,את שמעוןצוא את כל הבית במטרה למ והפכזה היה אבסורד. 

לו הערתי המגפיים שלו עושים "קלוץ, קלוץ, קלוץ, וכשאברהם, התינוק, לקומה השנייה שבה ישן 

אנשים איזה אבסורד, אידיוט". כזה "לא להעיר אותו. שהאצבעות  ותקצעבר להוא  ,שהתינוק ישן
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בארונות,  ,ע"מ לא להעיר תינוק. חיפשו בכל מקום הבאים ליטול חיי אדם הולכים על קצה האצבעות

 בכל מקום אפשרי.  –מתחת למיטות, בבויידם, במרתף 

שמעון  1941נסע לאמסטרדם לחברים גויים לתקופה ארוכה. בספטמבר  שמעוןכשהתחיל "לבעור" 

ואנחנו מחנה עבודה", "קיבל הודעה כמו רבים אחרים להגיע לרכבת ושהוא יילקח למחנה עבודה. אמרו 

יהודים עם  . בתחנה היו המוניבעגלה עם אברהםאת שמעון לרכבת  הבאתי. צייתנו להםאידיוטים כמו 

קרוב לבית . עם הילד הביתה חזרתיולכן  ,להיות נוכחת בפרידה לא רציתיתיקים גדולים, ונעלי עבודה. 

אותו בתחנת  עזבתי רגענדהמתי. רק ה. שמעוןומסר ד"ש מ ילשלומ שאל ,סיר את הכובעה ,שכן הופיע

התברר שאחד אחר כך ואכן הוא היה בבית.  !בביתואמר ששמעון תעקש ה שכןהרכבת. ה

אותו הבחור הציל בעצם את חייו של  .מה"יודנראט" הכיר את שמעון בתחנת הרכבת ואמר לו להסתלק

 .שמעון

 אנשים נלקחו והסתלקו. כל יום מישהו אחר. .הכל היה איום ונורא. הכל היה מפחיד 1942בשנת 

צריכים להסתלק. בידי אנשי המחתרת היו  אנחנוש נואנשי מחתרת ואמרו ל נובאו לביתבדצמבר 

מוכנים להסתלק רק במידה ויימצא סידור  היינוהרשימות של האנשים אשר אמורים היו להילקח. 

בשם לינדרט אוברדיין  ,ר פרוטנטסטיהיה כומששי המחתרת ראאחד מ .שנתייםבן אז לאברהם שהיה 

ואח"כ הסיע אותו בעצמו לצפון הולנד למקום הנקרא "פריסלנד", שבו  לכמה ימיםלקח את אברהם אליו 

  הסתתרו הרבה יהודים והרבה ילדים.

כשלכל אחד מהם היה  בשם רורינג ,הכומר ואדם נוסף –כן באו שני אנשים מהמחתרת ערב לאחר מ

כל את ו השארנו את הבית נו.לעיר , מקום קרובעיירה בשם בוקלונו להובילו אותזוג אופניים נוסף ו

. במשך משפחה בשם אוסקמפאצל  הכביש,יד בבית קטן על  נוהסתתרבבוקלו ב . נורכוש מאחוריה

ליד  שמרמישהו כל הזמן  .לאכול במטבח ירדנוהגג, ורק בערב מאוחר כשהחשיך  היינו בעלייתהיום 

גם לא  ,. לצאת בכלל אי אפשר היה במשך היוםחזרנו לעליית הגגלכביש. בסיום הארוחה החלון הצופה 

 .לבית חוץמ שהיהלבית שימוש, 

שמעון ואני שהינו במסתור זה כמעט שנה וחצי ובכל אותה עת לא ידענו מה קורה עם אברהם. ביקשנו 

, לקח את ת ון דר מרלמשפח מהכומר שיביא לנו אות חיים ממנו. הכומר שידע היכן אברהם מוסתר נסע

 אברהם לצלם והביא לנו את התצלום היחיד שהיה לנו מאברהם בזמן המלחמה. היינו מאושרים. 

מסתתרים אצל אותה  שישהנאצים ההולנדים אשר ידעו  – "שחורים"יום אחד נערך חיפוש של ה

 לא ידעו. נואת השמות של .הגענואפילו ידעו מאיזו עיר  ,משפחה

ו נאת הנעליים ורצ נותפס ,את ה"שחורים" מגיעים ישבנו בפינתנו, ליד החלון, צופים לכביש וראינו 

יאן פן  .רק מבפנים היה אפשר לסגור אותו .בתוך ארוןמחבוא זה היה  ,קרוב לגגעוד יותר לחדר אחר, 

הקיף את לימר ראש צוות החיפוש "יימח שמו" אשר הוצא להורג לאחר המלחמה, פקד על חייליו ל

הבית ובמשך שעתיים ורבע הם הפכו את כל הבית בחיפושים )הבית היה קטן מאוד ואפשר היה לשמוע 
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אפילו לראות את אור הפנס שלהם כשהם חיפשו  יכולנו .בו כל מילה(, כולל הרמת קרשי הרצפה

יהודים אבל לא לפני שיאן פן לימר אמר לזוג שהוא יודע שיש  ,בקירות. בסופו של דבר הם הסתלקו

 ,ללכת משם החלטנובבית והוא יחזור וישרוף את הבית יחד איתם וימצא את היהודים. באותו היום 

 לא יכולים לעשות לה את זה.  הרגשנו שאנחנוהאישה הייתה לגמרי בשוק, 

לאיזה איכר שאצלו היו הרבה יהודים וסטודנטים. שם  אותנוולקחו  )שתי אחיות ואח( באו מהמחתרת

בחור אותו  נו. למחרת לקח אותהכירו אותנושבדרום יותר טוב, מכיוון ששם לא  נוחשב .ייםכיומ נונשאר

במקום כרטיס נפרד לכל אחד, וזאת הייתה שגיאה. בצהריים תנו, קנה כרטיס אחד לשלוש הואלרכבת. 

אנחנו ישבנו ברכבת בשני קצות הקרון כשפנינו זה אל זו, זאת כדי שנוכל הרכבת הגיעה למרכז הולנד. 

לראות אם קורה משהו לבן הזוג, ואז לנסות ולהסתלק כדי שלפחות אחד מאיתנו יישאר בשביל הילד. 

 רורינג, הבחור מהמחתרת, היה באמצע הקרון כדי להשגיח על שנינו וגם כדי לשמור מרחק משנינו. 

בתעודה שלי שהיו מזויפות.  נום לקחו את תעודות הזהות שלה .יקורתת ועשו בהגרמנים עלו לרכב

של שמעון הייתה יותר טובה. הגרמני  התעודה .אפשר היה לראות בעין לא מקצועית שהיא מזויפת

ובלי  ,אח"כ לקח את התעודה של שמעון, הסתכל בה .אותה יכמה דקות והחזיר ל יהסתכל בתעודה של

חיילי מלא ב היהשכפת את שמעון ולקח אותו לחלק אחר של הרכבת,  ,זיקיםלומר מילה הוציא א

ככל הנראה שמעון היה מטרתם כי הם נגשו  שמעון. בה ראיתי אתגסטפו. זאת הייתה הפעם האחרונה 

 כנראה שהייתה הלשנה. ישירות אליו ועצרו אותו.

. הרכבת המשיכה נוניישיש קשר ב שלא ידעו תי איתו כדילא דבר. עם הבחור מהמחתרת נשארתי

 ההחלטה לקפוץ. תיאת דלת הרכבת וקפצ תיפתח ואניהרכבת החלה להאט  יעדליעדה. קצת לפני ה

ואח"כ לנסות לעשות משהו  יצריכה להציל את עצמ אניש הרגשהמין  ,מחשבה בלי ."אוטומטית" הייתה

 בשביל שמעון.

 הלכתיכנס לתחנה". להי רק "שלאללכת. תי והתחל תיקמתי קצת, נס לא קרה דבר. התגלגלדרך ב

אחה"צ.  חמשאו  ארבעאולי היה כבר , עברו שעות ארוכות .הגיוניתללא מחשבה  .מטעיםבשדות וב

קופצת מהרכבת, וברגע  ישהוא ראה אות מהמחתרת. הסתברהבחור רורינג,  יפתאום בא לקראת

 זמן על הרכבת.. שמעון היה כל הישהרכבת הגיעה לתחנה הוא ירד ממנה והתחיל לחפש אות

, סתדר לבדאמרתי לו שאומעוניינת ללכת לבד.  ,מעוניינת בכרטיס בודד לרכבת אנילבחור ש אמרתי

, אבל ילאן הוא מתכוון לקחת אות ישיאמר לגם  ביקשתי ממנו. יכל לעזור לולא יהוא ממילא אז לא ואם 

דרומה,  נוובילה אותשהברכבת  איתובכל זאת לנסוע  תילאחר דיון החלט .יל גלותלהיה לא יכול  הוא

ברכבת ו שהנאצים שנלא מכירים. במשך כל הנסיעה הרג אנחנועם כרטיס אישי תוך העמדת פנים ש

 ,הרגשה קשה. קצת לפני שהרכבת עצרה בתחנה האחרונה .מחכים לרגע מתאים רקו ,נועלי ודעיםי

זה.  י לא יכולה להתגבר עלהבחור עשה מעשה כל כך בלתי אחראי, שעד היום אנ ,בלילה 11.00בערך 

 תייריות וחשב תישמע .לבד על הרכבת אותישאיר וההוא קפץ מהרכבת ורץ דרך התחנה והמשמר, 
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מוקף שמירה, ואילו בתוך הכל היה בחוץ  .לצאת מהתחנה תילא העזו ,מהרכבת תירדי .הרגו אותוש

זמן רב בתוך  חיכיתי .זו הייתה הרכבת האחרונה ,התחנה היו מקומות להסתתר. הכל היה מאוד חשוך

התחילו  .לא זוכרת בדיוק לאיזה פלג השתייכו עם פנס. ואז פתאום הופיעו נאצים ,התחנה החשוכה

 .התברר אח"כ כנכון זה .יתחושה שמחפשים אות ילחפש בתוך הרכבת שהייתה בתחנה. הייתה ל

מוכרחה לצאת  אנישמירה השלמרות  תי. כשהסתלקו החלטהייתי בטוחה בזהלא  רגעבאותו 

את  תיעבר .את התחנה צותחל תיחלתבאמת בדרום הולנד, וה אניש הבנתילפי השילוט  .מהתחנה

 .מעוררת חשד יכי היית ,לעבור על פניו בלי לומר דבר תילא יכל .אדם מתקן את המסילהי הפסים וראת

היו אוטומטיות,  י. כל הפעולות שלומחכה למישה ושאנימתי אמורה להגיע הרכבת הבאה,  ותוא תישאל

ושיותר לא יגיעו הלילה רכבות,  ,שזו הייתה הרכבת האחרונה ימחשבה. האיש אמר ל ללאולא תכנון ל

מהיכן אפשר לצאת? האיש  שאלתי ,"אני טועהכנראה "טוב אז  אמרתיגם לא זו של עובדי המכרות. 

תמיד שמירה  היופתח הראשי בלכיוון היציאה הראשית.  ישלום והלכת אמרתי .על הכיוון יורה לה

לו  תיאמר .למעשי יבאיש צעיר ששאל אות תייד הפתח הצדדי נתקלל .פתח צדדי תיוחיפש ,ובדיקות

 .ייעצרו אות שלאלצאת מהפתח הראשי  רציתיולכן לא  ,הכרטיס והתיק ,תעודת הזהות ישאבדה ל

בדיוק  .אליו הצטרפתימחוסר ברירה  ."י כבר אין שמירהזה לא נורא גבירתי, תבואי אית"האיש אמר: 

אותם בערב טוב. ה"שחור"  י. ברכתהולנדיים נאצים -" שחורים"בחולית  נתקלנוהיציאה  דרך נועברכש

  .יצאנו ".שלום גבירתי"עונה 

ה לעשות. הלילה ליל ירח בעיר לא מוכרת, באמצע הלילה לא יודעת לאן לפנות ומ יאת עצמ ימצאת

אל חייל גרמני  ניגשתישחורים לגמרי.  ורק המקומות המוצלים נרא .הכל מואר כמו אור יוםכך שמלא 

אותו לשלום  תיברכ .להסתלק סתם ככה תימכיוון שלא יכלי, מטר ממנ 20 – 10שעמד במרחק של 

עיירה  וצריכה להגיע לאיז אנילו ש אמרתי .לו סיפור על חפצים שאבדו ועוד מיני דברים סיפרתיו

 יקטנה בביה"ס. החייל אמר ל יכשהיית שלמדתי עליומקום שם של . זה היה י בראשה לתתאום עלשפ

גיע למקום. השיחה אלך על פסי החשמלית בסוף אאבל אם  .שהמקום מאוד מרוחק וכבר אין חשמלית

 אניאיך ש .ללכת ברחוב הראשי בצדו המוצל התחלתילו ו י. הודתדעתיהתנהלה בגרמנית הכי יפה שי

שתי . ללכת המשכתיזה הסוף".  ."גמרנו תירואה שתי דמויות במדים שחורים. חשב אנימתחילה ללכת 

הדמויות חוצות את הכביש מהצד המואר לצד החשוך ובאים אלי. אחד גדול ושמן ואחד קטן ורזה. כמו 

ת להם א סיפרתי .שאלה שוטרים הולנדים ראיתיאומרים "שלום גברת" ומתחילים לחקור.  .בסרט

התיק. הזמן מתארך ומאופן השאלות ודרך את את תעודת הזהות ו יעל זה שגנבו ל ,השקרים הרגילים

 אניש התוודיתילספר את הסיפור האמתי.  החלטתי י.שבעצם הם לא רוצים לפגוע ב הבנתיהתנהגותם 

א השוטרים ההולנדים לבהתחלה מוחזק אצלם.  י, ושבעלמהגסטפו תימהרכבת וברח תייהודייה שקפצ

 אנילחקור ולנסות לברר מה בעצם הסיפור הנכון. כל זה נמשך למעלה משעה וחצי, ו והמשיכו האמינו לי

אחרת לא היו  ,"טובים" מאמינה שהם אנילהם ש מרתיא .זמן תסר תחושוחמעייפות, ומ יוכרעתהפשוט 

סיפור השבסוף  השתכנעוהשוטרים  ."לוקחים אותי "הייתם כבר כל כך הרבה זמן.מחכים ומקשיבים 

כה לראות את יום המחר. בדיעבד וזהייתי לא  ,תיתברר ששקרהיה מאבל אם לעזור,  הבטיחואמתי, 
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 .לחכות בקשו ממניהתברר ששוטרים אלה עבדו עם המחתרת, ועזרו רבות בהצלת יהודים וסטודנטים. 

 ,שים וישאל שאלותולא לפחד אם בדרך הוא יעצור אנ ,לבוא אתו יהשמן אמר לחרי זמן מה הם חזרו א

מאז שקפצתי מהרכבת הראשונה ועד שפגשתי את  אותה. בצעא צריך לוכי זו העבודה שלו, וה

 השוטרים עברה כמעט יממה שלמה. הייתי רעבה ועיפה ובקושי החזקתי את עצמי ערה.

 במקומות מסתור

 .אם הכל בטוחה ונכנס לבררליד גדר ברושים  יתוו לחווה גדולה. שם השאיר אנהגעשעד  הלכנוכך 

החלטתי . יכין מקום להרוג אותמהוא  אוליו ,ילפחד שמא סידרו אות התחלתי .עבר זמן והשוטר לא חזר

אח"כ נכנסה  .ליד שולחן ילהיכנס והושיב אות ילדפוק על דלת הבית. את הדלת פתח איכר שהזמין אות

רק אחרי . ן השוטר ההולנדיהיכ תיאוכל. לא ידע יוהביאה ל ,שהתברר יותר מאוחר שהיא אחותו, אישה

פתאום ואמר: "תודה לאל שאת כאן". התברר שהשוטר סרק את המקום ע"מ לוודא  הוא נכנסזמן רב 

מרגלת גרמניה שבגדה בו  הוא חשש שאני י.כבר לא היית יוכשהוא חזר לקחת אות ,הכל כשורהש

ול ולשאוב את לו לשאיחתהיחד הם  נוישב נוכשכול לגרמנים על מקום המסתור. אחר כך והלכה להודיע

כתובת  יתתנלא  .יהודייה מאמסטרדם אנימוכנה לספר להם רק ש ירק יכלו. הייתכל האינפורמציה ש

מוכנה  יבשום פנים ואופן לא היית. האמתי יאת שמ תימסר .מזויפת ימדויקת, שתעודת הזהות של

לספר אם הוא בחיים או  תימהרכבת. לא ידעלברוח, ושבעצמו קפץ  יעזר לשלמסור את שמו של האיש 

עדיין אם הם  תילא ידע .למסור תיסירב תי,למרות שידע ,יריות כשהוא ברח. את שמו שהיולא, רק 

לי. אמרו להפיל הרבה מאוד אנשים. הם הודו  יכולה ימוסרת את שמו היית יהיית אם .לגמרי "בסדר"

ו מה לעשות נלא ידע .לשבת כנו. המש"היו מסרבים למסור שמותך שכמורבים היו אנשים יהלוואי ש"

קפץ מהרכבת וברח. היחס אלי היה  ,יהרגיז אותם שהאיש שאמור היה להוביל אות .ואיך להמשיך

על לחשוב  תיהאנשים היו נורא נחמדים. זה היה הזמן היחיד שבו יכל. מזון ומיטה לישון תינפלא. קבל

 .ועם האחרים ימה שקרה את

, יואמר שהם באו לעזור ל (32-34בת אני הייתי אז ) י.צעיר ממנלמחרת בבוקר הגיע איש קצת יותר 

 ,שידעתיכל מה אמרתי שמסרתי את לדעת מי האיש שברח ומה קרה אתו.  מבקשיםהם  קודםאבל 

שהאיש שייך למחתרת, ובין אם הוא  תיפהוס תי.תיאור חיצוני שלו ואת הכינוי. את שמו האמתי לא ידע

כל המחתרות קשורות באיזה אופן, ואם הם יחפשו ויבררו הם ימצאו  קתולי או יהודי או פרוטסטנטי 

 שאלות. אותילחווה לשאול  ואותו ושוב חזר ופשיימים, שבהם ח 3-4כך זה נמשך  .אותו

זאת אמת,  מספרת אניהם לא ידעו אם כל מה ש .סגורה בחדר שהיה נעול מבחוץ הייתיכל אותם ימים 

 ,ימלווה אותהיה בא מישהו,  ,קוראת יהיית לשירותיםצריכה  ייתשהיבכל פעם  .בדיוק אנילא מי גם ו

 לחדר.  ימחכה ומחזיר אות

שני אנשים  יתישהשקיף על שביל הגישה לבית, ראתי מחלון קטן הסתכל ,בחדר ייום אחד בזמן שהיית

 ינכנסו האיש אשר כל הזמן חקר אות .דפיקה בדלת תימגיעים על אופניים ומקיפים את הבית. שמע
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אותו. הוא היה ההוכחה  נישקתיש פיוה"יופ" הזה שברח מהרכבת. בחיי עוד לא נישקתי אדם כ

  .יולאמינות של הסיפור שלילאמיתות 

כשהגרמנים  וכל הלילה הוא רץ ממקום למקום ,התברר שכשהוא קפץ מהרכבת התחילו לרדוף אחריו

למחרת מצא איש קשר ודיווח  .סתורבסופו של דבר מצא מקום מ. מצוין אזורהכיר את ההוא  בעקבותיו.

 י. לו על המצב, וביקש שיודיעו ב"אנסחדה" שהוא כרגע מנוטרל ואין מי שיעזור ל

הוא ידע לספר שאת   תי.שאת אשתו הכר ,אח"כ נשמעה שוב דפיקה בדלת ונכנס איש מאנסחדה

 שמעון לקחו לבית הסוהר ואח"כ העלו אותו על הטרנספורט האחרון שיצא מאמסטרדם למחנה הריכוז.

למשפחה  יאבל משוחררת. העבירו אות ,אמנם תחת שלטון כיבוש זראדם חופשי.  תיהרגש אחר כך

חושבת הרבה כזה,  כמה נפלאים האנשים שהיו מוכנים לקחת על עצמם סיכון ,מסתור יאחרת שנתנה ל

 עושה דבר כזה.  יבמקומם היית אניאם גם שאלה העל ה

לבית גדול מאוד ומפואר שהיה שייך למשפחה  עתימבית מסתור אחד למשנהו, עד שהג עברתיכך 

 י(. האב היה ארכיטקט שבנה את הכנסיות בעיר. שם היית12קתולית חשובה בעיר ומרובת ילדים )

ההורים  (. 17, 16, צעירה יותר )בת יהודייה נוספת הסתתרה ייחד אתב .בתוך הבית תיעבדובמחבוא 

בקשר ליהדות  נוציקה לה 14, 13שהייתה כבת אבל אחת מבנותיהם הצעירות "מריטיין"  ,היו "בסדר"

 יוכל המתח והעצבנות שהיו ב הבליגליותר לא יכולה  אניש לי הרגשתייום אחד כשהיא הציקה . בלי סוף

 תיוספר הלאימא של תיגשילהכות אותה נגמרתי אחרי ש .אותה בכוח והיכתיאותה  תיהתפרצו. תפס

קבלה הגיע לה. למרות שזאת הייתה  ילדההושמה ש .בסדר פעלתיש ילה מה שקרה. האם אמרה ל

דרך איש הקשר במחתרת )תמיד הייתה  תי,בקש. לא יכולה להישאר שם אניש תיהרגש ,תגובת האם

 ר למקום אחר. כתובת של מישהו( לעבו יל

חוויות ורשמים שאותם  יכל אחת סיפקה ל .אצל הרבה מאוד משפחות תיעבר. ממקום למקוםנדדתי 

תלוי  .שבועות ולפעמים רק מספר שעותכמה ימים או  כמה תיזוכרת עד היום. לעיתים נשאר אני

  .בגלל מקרים בלתי נשלטים צריכה לעבור ינסיבות. הרבה פעמים הייתב

 משהם חששו לעצמם.לחיי המשפחה יותר  תיהיו מצבים בהם חששים. פנטסטי  .בסדרהאנשים היו 

ולא של המשפחה. אחת התחנות האחרונות  יהייתה הרבה פעמים החלטה שלהלאה ההחלטה לעבור 

שבה  ראשונההבחווה  יחקר אותתאשר הוא האיש ) , הרמן בוקמה,הייתה בביתו של איש המחתרת

עד  תי במרחק מה ממנההלכי. שבו הייתממקום המסתור  ילאסוף אות תוח את ב(. הוא שלתיהוחזק

רמן ה. Spekholzerheide  היהשמו של המקום הרמן. הייתה ביתו של שו לחווה מאוד ישנה נהגעש

היה מעין שלו הבית  .ספרים עשרהאפשר למלא  ,ליעל נפלאותיו ועזרתו . היה המשנה לראש המחתרת

תינוקות, יהודים, סטודנטים ואחרים, שהיו צריכים מסתור לעיתים לכמה שעות  ,תחנת רכבת לפליטים

תשעה ילדים איש. לזוג עצמו היו  60עברו והסתתרו לפחות בזמן שהייתי שם ולעיתים לכמה שבועות. 

שומרת עד היום  אניהזוג עצמו מת, אבל  .מתוכם גרו בבית. אנשים נפלאים ומיוחדים במינם כששבעה



8 
 

חיילים של כוחות הברית לאותו איש מחתרת גם עזר לצנחנים ו .שלהם מהבנות שתייםעל קשר עם 

 לאנגליה.ממנו חזרו ומשם למקום  ,אשר הגיעו והוא )כמובן לא לבד( העביר אותם את הגבול לבלגיה

בהסתמך על עדויותי ביד ושם, וגם של אחרים, זכו הכומר לנדרט אוברדיין, שתי אחיותיו, עוזרו רורינג 

מן בוקמה במדלית איש מהרכבת(, הזוג אוסקמפ מבוקלו ) אצלם ישבתי עם שמעון שנה וחצי(, והר)ה

חסידי אומות העולם.  על שם כל אחד מהם ניטע עץ ביד ושם. גם שתי המשפחות שהסתירו את 

אברהם כמעט שלוש שנים, הכומר יוהאנס בילסמה ואשתו והזוג פיטר ואנה ון דר מר מהעיירה 

 ות עולם.מריזלנד זכו במדליית חסידי אובולסוורד בפ

 השחרור

 הולנד שוחררה בשני חלקים. .הגיע יום השחרור

שם היה הרצוג הנשיא , , ואילו החלק הצפוני1944לספטמבר  17 –ראשון שוחרר החלק הדרומי ב 

 .1945קולונל בצבא הבריטי( שוחרר רק בחודש מאי של שנת 

משוחררת, ללא כל ידיעות על מצבם או מקום הימצאם של בני  מצאתי עצמי 1944בסוף שנת 

אולם  ,היה מצבם של כולם כךזה הרס אותי. . (י, אבי, אחי ואחותאברהם בני, שמעון בעלימשפחתה, )

 זה לא הפחית מעוצמת הכאב והתסכול. 

עם  וילי יתוהוא חזר עם האינפורמציה הזו: את אחו ,איש המחתרת שהיה גוי היה יכול לנוע בחופשיות

 בשלבעיקר  ,היה כבר חולה הניחו שהוא לא יקוםש ליון אחילגבי בעלה והילד שלהם שלחו לברגן בלזן. 

אחי, אגב, חי עם אשתו עד  ונפטר מיד אחרי המלחמה. התעוור, כנראה בן לילה אבי .רעב ותת תזונה

 .80-סוף שנות ה

 יעבודה. השאיפה העקרית שללחפש מקום לגור ו ,של הרמן לצאת מהחווה יתיעם שחרור הדרום רצ

וזה  ,הצפון היה עדיין תחת כיבוש הנאצים י.הייתה לחזור לצפון לאנסחדה ולחפש את קרובי משפחת

הם  .עזובלא היו מוכנים לשמוע על כך שאהיה בלתי אפשרי. בכל אופן אותו איש מחתרת ומשפחתו 

איתם מספטמבר  נשארתי. הביתהוכל לחזור שאשאר איתם עד אוש ,כמו בת משפחה אניש יאמרו ל

אלא רק  ,עבודה במשרד של הצבא ההולנדי, שעדיין לא היה ממש צבא תימצא .45עד פברואר  44

  .שם בעיקר בתרגום והדפסה תיעסק .עקב ידיעת שפות רבות זכיתיבעבודה זו התחיל להתארגן. 

לנהוג עם הרכב הצבאי שלו ולעבור  היה אז בצבא היה יכול( שבעלה של רבקה)שלמה בחרך, פריץ 

אותו  עבירשי כדי ילו מכתב ארוך ומפורט המספר את כל קורותנתתי  .בחופשיות בכל מקום

ימסור את המכתב למשפחה המאמצת שהחזיקה את כדי ש ,לאיש קשר של המחתרת ,"אנסחדה"ל

תבוא לקחת אותו. שבמכתב, שיספרו לאברהם שיש לו אימא שאוהבת אותו ו תיקשיהם אצלה. בראב

  .שאני הגעתי לשםהמכתב אכן הגיע ליעדו כמה ימים לפני 
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עבור הצבא ההולנדי  העבודההעבודה הייתה עבודה רווחית והתשלום היה גבוה באופן יחסי. בעקבות 

 תייכל ,זה היה נהדר.  אז עוצר. היה לנוע בחופשיות גם לאחר שעות החשיכה תיאתו יכל ,"פס" תיקבל

היו  הם .ישהיה בעיר ושם לקבל מזון משובח ולהיפגש עם צעירים בני גיל ,"rest- senter "–להגיע ל 

יפ. האמריקאים אהבו 'פ. זאת הייתה הפעם הראשונה שנסעתי בגי'לחווה עם ג יתמיד מחזירים אות

מאוד. אחד החיילים אף  להם חסרש מהמכיוון ששם הייתה להם תחושה של בית,  ,מאוד לבוא לחווה

התחתן עם אחת מהבנות של הרמן. הם הביאו איתם כמויות של מזון אמריקאי משובח )פודינג שוקולד 

פרט לכמה חודשים  עם קצפת(, ומנות קרב וסיגריות )שתמורתן היה אפשר להשיג כמעט כל דבר(.

היה  י. מצבלאכול ותמיד נמצא משה. ממש רעבה יאף פעם לא היית ,ספורים לקראת סוף המלחמה

 .יחסית למצבם של אחרים אשר פשוט גוועו ברעב ,השוואהללא טוב 

  ,אפילו לא אם הוא עדיין בחיים ,דבר תיעליו לא ידע, הצורך לדעת פרטים ולחפש את אברהם התינוק

 .שם הוקם מרכז לאיתור יהודים ,צפונה לעיר "איינדהובן" יתימהמשפחה ועל תישנפרד ,בער ל כךכ

ל משפחה אצ תיהתגורר .ה בהתנדבות ואח"כ עבור סכום סמליתחיל .עבודה תימרכז קבל באותו

שוחררו מברגן בלזן,  ן אחותיוב י, גיסיברשימות שאחות ילתימרכז לאיתור נעדרים גלזמן קצר. ב תיהודי

באותו  שהסתתרהבחרך )בעלה של רבקה ז.( וגם את רבקה  )שלמה( את פריץ תיוהם בחיים. שם פגש

 מקום. 

סוף, סוף באפריל  .לעלות צפונה כתיהמשש אחר גורלו של אברהם היה כה גדול הדחף להתחקות 

באנסחדה לאנסחדה.  עתי)מבצע לא פשוט(, ובדרכים לא דרכים הג הרות הגדוליםאת הנ יתיחצ

ו . זשאברהם בחיים, ונלקח למקום בצפון ידרך איש קשר נודע ל שם, ותירחיפשתי בין אנשים שהכ

היו יכולים שקשר,  אנשיקיבלתי שם של . המתח היה רב כ"כ. תיהתעלפהייתה הפעם הראשונה בחיי ש

כתובת  קיבלתי שם ,הייתה כתובת ראשונה ,"פריזלנד"בש"וורדן"עיר ב .נלקח אברהםלהיכן  ילומר ל

 בשם בולסוורדועתיקה  מאוד יפה הריעיה .ואז את הכתובת האחרונה ,כתובת שלישיתשניה ו

(Bolsward)  בכל כלי תחבורה אפשרי )אופניים, קל נוע, רכבת, סוס ועגלה( התקרבתיאליה. 

 .ללכת ברגל והתחלתי, ימהאיש שהסיע את הסוס והעגלה להוריד אות תילפתח העיר בקש תיוכשהגיע

לאישה אחת  יתיפנ .היכן היא נמצאת תילא ידע .הכתובת המדויקת ילמרכז העיר, כשביד תיהגע

האישה הסתכלה עלי ואמרה: "כן, את (Het oortje)  "אורטייה"? היכולה להגיד אפוא "את  תיושאל

 . האנשים שם הכירו אותו.)אברהם( של פרדי" אמבטח הא

 י הםבשביל .ת מעץ(והולנדי יםלבית פועלים ישן וקטן שמחוצה לו עמדו "קלומפייס" קטנים )נעל תיהגע

עד הידית"  מורמת גבוהובפתח עמד ילד קטן "עם יד  נפתחה,היא על הדלת,  תיהיו אברהם. דפק

אני )הקלומפייס הסתבר היו באמת שלו(.  עם עיניים גדולות שחורות, יחף ,. שחום עורימסתכל ב

י ואומר הילד מסתכל בי אותו: "אתה יודע מי אני"? שאלת .לדבר תיזמן עד שיכול עבר .מסתכלת בו

 ."Das mien moeke"  - האימא שלי"י( "כן. את דיאלקט הולנד)זית, יבפר
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היה יאכן הגיע כמה ימים לפני לכתובת הזו, והמשפחה אכן ספרה לאברהם כך ש תיאותו מכתב ששלח

והייתה אדיבה ונחמדה. משפחה פרוטסטנטית אדוקה )עם  ילו קצת מושג ורקע. המשפחה הכניסה אות

לאכול איתם  יאלו שאלות והזמינו אותקטנים ממנו(. הם ש 2 –מהם מבוגרים מאברהם ו  8ילדים,  10

בסוף הארוחה ירד אברהם מהכיסא וזחל תחת השולחן ישר אל הברכיים של האם המאמצת  .צהריים

 ,קבלו מספיק שאר הילדיםש י. האם אמרה לשלו ושם הוא ישב. אף אחד מילדיה הפרטיים לא זכה לזה

הקשר עם המשפחה הזו קיים עד היום. גם . מלאת התפעלות ושבחים הייתי. יותר ואילו לילד הזה מגיע

אחרי כל השנים הארוכות האלה התברר שילדי אותה  .ו אצלם כמה פעמיםינוגם אברהם הי אני

 לקחה אותו על הברכיים ואותם לא. משפחה קינאו באברהם על כך שהאם תמיד

. ו סיפוריםל תיו יחד בעיירה וספרנלאברהם. טיילאת הזמן  תיהקדש .עם המשפחה זמן מה תינשאר

סע את המשפחה אם זה אפשרי שא תיהכל היה בסדר מההתחלה. לאחר אותה תקופה קצרה, שאל

לוקחת אותו. אני לשבועיים ע"מ שגם אברהם וגם המשפחה יוכלו להתרגל לרעיון שעם אברהם 

שזה מה שהולך להיות. הפרידה מהמשפחה הייתה  קשה מאוד  סיפרתי לאברהםהמשפחה הסכימה 

אחת מבנות המשפחה . לחלק אחר של הולנד הפלגנונימי ממנו לנמל הפ תי את אברהםומרגשת. לקח

על כל מיני דברים רק ע"מ תי ודיבר אברהם ליד ישבתיה אלי. כשכבר ישבו בתוך האנייה תתלווה

כ"כ קטן "כמו  יבאותו רגע אברהם שישב ליד ם וללכתלאחות לעזוב אות סימנתי .להסיח את דעתו

ציפור קטנה" ומכונס, התחיל לבכות, אבל בלי קול. רק דמעות זלגו וזלגו, והוא לא אמר דבר, לא התלונן 

  .כמה קשה היה לו הניתוק מהמשפחה ירק אחרי הרבה שנים אברהם סיפר ל ולא שאל.

 נסע הרבה פעמים לבקר כילד קטן אברהם המשפחה.בהולנד נשמר הקשר עם  נובמשך כל שהות

אברהם בלוויה של האם עם  זכיתי להיות, והם באו לקחת אותו לחופש וביקרו אותו באמסטרדם. אותם

 .כך להולנד לביקור  הרבה שנים אחרהגענו שנפטרה באותו יום שאנה, 

רחוק מעבורת, לא למקום העגינה של ה ענוכשהעצב פג במקצת הגנו מהאחות, אחרי שנפרד

שוחררה ביחד עם בעלה שוילי  אחותילאמסטרדם.  נולקחו אותו יוגיס יאחות יבנמל חיכו ל .אמסטרדםמ

הפנים אותה בין מקבלי  יתילא זיהעד שוכ"כ רע  כל כך זקנה נראתה, מברגן בלזן זמן לא רב לפני כן

 שלי שם התגוררנו בהתחלה.הלכנו איתה לבית דודה ודוד  .נגשה אליכשהיא . ברציף

 בלי אברהם עלייה לישראל

 תיסיפר י.תילהישאר בהולנד אחרי כל מה שקרה לא רצ .לעלות לישראל שאני רוצהכל הזמן  תיידע

 אצלם נונשאר .להישאר לגור אצלם במקום לחפש דירה ילדוד ולדודה, ובטוב ליבם הם הציעו ל

מחוליות, שעבד בתור שליח מהארץ.  את יצחק סלייפר )שלח( תישם פגש .לעבוד בסוכנות תיחלתהו

פרצה המלחמה וכל התכנית נדחתה, ועכשיו היה ידעתי שאני רוצה להגיע לחוליות. אז  נישואיכבר לפני 

לממש את התכנית. הכל היה צריך להתבצע בחשאיות, מכיוון שהעלייה הייתה בלתי  יבאפשרות

 יתימכיוון שהי ,לנסוע יולתת ל ילקבל אותלכל המקומות האפשריים אבל לא היו מוכנים  יתיפנ .לגאלית
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לבקר משפחה של  תיבאחד הימים נסע .מוכנה לוותר ילא היית .עם ילד קטן ונסיעה כזו הייתה מסוכנת

ים כמו "כן, אומרת מילנרגשת, את האם  תיהטלפון ושמע אצלה צלצל  יובזמן שהיית ,יחברה של

המטלפנת בחורה . גלעד(קיבוץ הייתה בא"י  )ב". הסתבר שאחת מבנותיה ונשיקות, ותמסרי ד"ש

היה בה שא והחלטתילהתבצע עלייה נוספת בלתי לגאלית הבנתי שעומדת  לקראת עלייה לארץ.צעירה 

הגעתי בסה"כ יום ולילה להתארגן ולסדר את כל הדברים. לאמסטרדם  ישהיו להתברר בכל מחיר. 

פרטים ולהצטרף הם . וכשביקשתי החשאיים בלילה למשרד שבו סידרו את כל הסידורים 12.30בשעה 

באמצע  לנסות שם.  יכתובת מסיימת ואמרו ל ינתנו ל .מדברת אניהעמידו פנים שאין להם מושג על מה 

 .לי זמן לפחד לא היה .לאותה כתובת הלכתיהלילה לבד ברגל 

שיצרף  . ביקשתי איש לבוש כולו וערני בפתח, עמד דלתב תיצלצלבלילה כש 1.30השעה הייתה כבר 

זוז מהמקום לפני שהוא יסדר את זה. האיש ניסה להיתמם ולהכחיש אלא י לעליה הקרובה ושאות

ה וסידרו את הפרטים. הם 'לבית. שם ישבו כמה חבר יאבל לבסוף נכנע והכניס אות ,שקיים דבר כזה

מוכנה לוותר על  ינסיעה כזו היא לא בשביל ילדים. לא היית .6שלא ייתכן לקחת ילד בן  יאמרו ל

את כל האחריות לגבי  ילוקחת על עצמ אניש םתוחאז הם אמרו שזה יתאפשר בתנאי שא .הנסיעה

 את האישור.  תיוקבלחתמתי הילד במשך המסע. 

לי  ים ומאבא. אבא אמראחה, מםדודיהמ תינפרד ,אחרוניםלסידורים  תיחזרבינתיים כבר עלה הבוקר. 

פרידות היו מאוד קשות ה שוב. לראות אותו  תיבלי שהספקוהוא אכן נפטר מ ,יפגשנכבר לא ש

רשמי חתום  כדי לקבל מכתבעו"ד פניתי ל. יעל נסיעתרתי את כולם לבל ידברו או יספרו זהה .ומרגשות

יכולה לקבל את  אניש יאמרה ל .הייתה מאוד לא נחמדהאיתי. עורכת הדין לבוא  רשאיע"כ שאברהם 

 3  -בעוד כהבטיחה שבעליה הלגאלית הראשונה, היא  .אבל על אברהם להישאר ,יהאחראיות על עצמ

על  תימחוסר ברירה חתמעד ש ,לעלות היה כ"כ חזקי עליה. הרצון של עשהאברהם יצורף וי ,חודשים

ושאלה אותה אם  יאל אחות הלכתימשאירה את אברהם בהולנד. באותו יום שני בערב  אניהמסמך ש

 תיסידרתי, כמו את בנה הסכימה כמובן. ארזאותו שאהבה  יואחות .אברהם אצלה אתוכל להשאיר א

בית יפה  נוחפש לאסע לפלסטין ותי את אברהם אם זה בסדר שא. שאליאת אברהם אל אחות תיולקח

ל לחכות כואותו אם י שאלתיכן זה בסדר". כשיו יש מקום באנייה. הוא אמר "כי ע ,קטן לבן עם גג אדום

ואברהם  .ודוד הנרי אלי, ובינתיים הוא יגור עם דודה ויליותו או עד שיביאו אותו חזור לקחת אעד שא

זה בסדר". אברהם היה מאוד נבון וקיבל את זה מאוד יפה, וידע אם אני אומרת אני אבוא  שוב אמר "כן

זמן או  ללאסידורים אחרונים  תילמחרת סידר .אותו תיאז אני אבוא לקחת אותו. השאר ,לקחת אותו

 קיבלנובמקום  .שם היו פריץ ורבקה בחרך –מקום המפגש  –"אוטרכט" תי לאפשרות לנשום, ונסע

הוראות אחרונות לפני הנסיעה שהייתה אמורה לצאת למחרת בבוקר ושם גם ישנו את הלילה האחרון 

 על הרצפה. 

 שישבו בקצה האחורי הנוסעים .באוטו של הצבא האנגלי )שהיה שייך לבריגדה היהודית( נסענובבוקר 

למקרה שמישהו יראה אותם אם הווילון של הרכב יזוז.  –לבשו מעילים וכובעים של הצבא האנגלי 
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ואז המשיך הרכב לבלגיה. בבלגיה האוטו נעצר באיזה כפר לפני  ,הייתה עצירה אחת בהולנד עצמה

ובסופו  ,רים לישון לילה אחדאמו היינושהיה שייך לסוכנות. שם  ,מאוד מוזנח ,בית עצום )כנראה ווילה(

ו קצת נו כשבועיים. האווירה הייתה טובה והרוח אופטימית. במשך אותם שבועיים קיבלנשל דבר נשאר

כיתה(.  מפקדמעין  יהיית אניו קצת תרגולת צבאית של עמידה במסדר ובזמנים.) נהכשרה ורקע ולמד

את  תירבה למדי. באותו מקום הכר בלילות ישנו במיטות שדה )מה שלה היה נוח במיוחד( בצפיפות

כבר היה חולה, למרות שעדיין לא ידעו על כך. רבקה  פריץ. נותמר עמרם, וגם פריץ בחרך היה אית

שתיהן היו בחודש האחרון להריונן. יוסף בר  .זוננפלד וצפורה בר אשר כבר עלו ארצה קודם –בחרך 

ק"ג וזה  15הגיע אחר כך בגלל שהיו לו עדיין סידורים להשלים. לכל אחד היה מותר לקחת רק אשר 

 היה מעט מאוד, ולכן לקחו רק את הדברים ההכרחיים. 

שבועות במחנה עתלית.  6-שבועיים בבלגיה וחודשים, עם הפסקות,  3המסע לארץ ערך בערך 

 .באוגוסט 15 –הגענו ב לחוליות 

  Cote d' azureל ו נו במסע של כמה ימים עד שהגעמנמבלגיה והדר יצאנוועיים אחרי שהייה של שב

, לפחות תחסיידי הרבה זמן. שם היה נעים  שהינו שםו ב"שאטו" קרוב לשפת הים. נהתמקמ .בצרפת

בים שהיה  ו, שחמבין העולים שהיו שם ההולנדים אוכל. לבחורים תמיד חסר .לבחורות שאכלו די צורכן

 קרוב מאוד.

 אחה"צכל  נופגשנהבחורים.  ומעבר היורשת, מחיצת  ,המקום התנהל כמו קומונה. אולם גדול לבחורות

חולים התמר עמרם עבדה במטבח של חדר . במחסן הפרודוקטים של אותו מקום עבדתי. לשעתיים

 תילבשכבר לא היו לי בגדים משלי אז בחורים. לו נו בכיסים ושמרנלקח שהוקם שם. את שאריות האוכל

 "זרקו" ,במהירות נוזה היה נורא מצחיק. לילה אחד הקפיצו או .מדי צבא בריטי. בלילה היו אימונים

היה מתואם עם המשטרה . זה לנוע במהירות עצומהוהתחלנו  שלוש משאיות שעמדו בחושךלאותנו 

 אנגליתו מהמשאיות. בנמל עגנה אניית מלחמה נו לנמל "סט". שם הורדנהצרפתית המקומית. הגע

תחת הברזנטים בתחתית ו נהצטופפלתוכה במהירות ובשקט. ו נהייתה שייכת לסוכנות, נכנס, שלשעבר

ביום היה יפה  ים יותר יפה.מסודרשסרדינים כמו סרדינים, רק . צפיפות קשה .האנייה. האנייה הפליגה

אנייה  לידנו ראינו .ים לבלפתע ב נעצרנו שיט ימי שלושהלצאת לסיפון. לאחר לא נתנו לנו אבל  ,מאוד

לסירת מוטור שנסעה  הוכנסנו .מהאנייה הגדולה בסולם חבלים מתנדנד ירדנוקליפת אגוז. כקטנה 

 ריה".יהיה "ב אניהבסולם חבלים. שם השוב ו נפסיבמהירות עד האנייה הקטנה שאליה ט

חמסין לא  כולל צוות. לא היה מקום. אי אפשר היה לקום. היה איש. 1000ריה" הצטופפו י"בהעל 

נורמלי. הכל היה מלוח. אי אפשר היה לאכול ולשתות. מעט המיים שהיו נגמרו וכל מה שנשאר היה 

 רבים. גם אוכל לא היה. "זה היה באמת לא נעים". לימון אחד שעבר מאחד לשני להרטבת השפתיים

האחרון היה שופך אותו לים.  ,שהיה מתמלאכ .ידלו בדלי פשוט שעבר מיד ינהתעלפו. את הצרכים עש

מכת  קיבלתילא הייתה בושה, כי זה היה צורך השעה, ונראה כמו הדבר הטבעי והנורמלי לעשות. 

לפרקים  נומטוס חג מעליהשמש. אחרי יומיים הופיע בשמיים מטוס בריטי שהחל לסייר מעל האנייה. 
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ים יפים במדים לבנים, מגוהצים עד שלפתע הופיעו שתי אניות מלחמה בריטיות ענקיות. מלחים בריט

כבר היה חיכינו בנמל. שם כשבויים לנמל חיפה.  נוהם הביאו אות ,בליווי צמוד ,, וכךנועלו על הסירה של

הרבה יותר נעים ומרווח, אבל הצמא עדיין היה הדבר המציק ביותר. לפתע הגיעה אנייה של הסוכנות 

כולם  .זה היה נהדר .העולים החדשים ינו,עללהתיז החלו  ,עם מי שתיה ועם צינורות כמו של כבוי אש

מים  נוונדמה היה שאין גבול לכמויות המים שהם יכלו לשתות באותו רגע. הכניסו ל ,עמדו בפה פעור

את הארוחות בשקיות ניילון. ארוחה כללה: לחמנייה, ביצה  נוגם לאנייה עבור רחצה. הסוכנות שלחה ל

 נווקסוס, ולא היה יכול להיות יותר טוב. בנמל עצמו העבירו אותוזה היה ל ,בלתי מבושלת ועגבנייה

 שגם הייתה תפוסה ע"י האנגלים. הרבה יותר גדולה,  ,לאנייה אחרת

את ברכה ארנון שהגיעה  נופגש שםשבועות.  ששה ינושה בעתליתעתלית. בלמחנה  נואות העבירו

אף  ילא היית .עתלית לא היה טראומטיסוכנות. המחנה הסגור של עבד בואת יוסף סלייפר ש חוליותמ

לה ששוחררו ממחנה ריכוז של עבור א לי. פעם במחנה ריכוז, וכל השתלשלות המאורעות הייתה מובנת

דואר  תימעתלית שלח זו הייתה חוויה קשה. ,להיות שוב סגורים מאחורי גדר תיל בעתלית ,הנאצים

 לאברהם.ה ומשפחללהולנד 

 בחוליות

.הגיעו שליחי הקיבוץ והסוכנות והעלו את אלה שהיו בגרעין המיועד 15.8עתלית שחרור ממחנה הביום 

ו בנסיעה צפונה. הנסיעה הייתה חוויה בפני עצמה. פעם ראשונה נחלתה .לחוליות על אוטובוס ישן

אבל הקשיים להגיע אליה והמטען הרגשי עשו אותה  ,לכשעצמה לא הייתה כ"כ יפה .את הארץ ראיתי

ו נקבל. להתקלח במקלחת פשוטה י. התאפשר לנים בקיבוץ הייתה "נחמדה מאוד"נהדרת. קבלת הפ

 בחדר האוכל. אכלנו .שלושתם כבר לא בקיבוץ .חברים שלושהשפרה עם עוד  גרתיאוהל שבו 

גם על גשר לא זוכרת  י.תיעל גדות הירדן, אבל שום ירדן לא רא נתשוכ חוליותש תימהסיפורים ידע

הגשר  זה ,שחרקו וכמעט התמוטטו ץהע קורותהנחלון הקטן הוא הירדן. והבנתי ש. בדיעבד תישעבר

 .נהר עצום מידות וגשר בסדר גודל של ה"גולדן גייט" יהמפורסם. מעיתונים בחו"ל הצטייר בדמיונ

י קשה. החברים דרשו מעצמם ומהעולים החדשים שהגיעו לדבר רק עברית. לשפה הייתה ה תקליט

 כל כךהיו  יואת אברהם בהולנד. כולם מסביב יאת עצמ תית אותן לימדמילים מאוד פשוטוידעתי רק 

 להתמודד עם השפה. שנאלצנו פנאטים בנושא

באנייה כיוון שבקיבוץ היו כבר שלוש "שרות", החליט יצחק פימנטל ששמי בישראל יהיה "שפרה". 

הייתה  . האוזןיוםעד הממנה סובלת  ואניממושכת,  קשה. סבלתי ממנה תקופה  דלקת אוזנייםקיבלתי 

 את המוות בגלל זה. יעשו ל .דבר, לא בעברית ולא בהולנדית תיסתומה ולא שמע

 לי נודע רק בדיעבדאברהם בהולנד. עם ו יליצור קשר עם משפחת אחות ניסתילקיבוץ  יעם הגיעמיד 

במצב גופני מהמחנה שיצאה  י. אחותילא רצו להדאיג ולהבהיל אותשבהולנד היה מצב מאוד לא טוב. 
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חוץ לאמסטרדם. באותו סנטוריום התגלה אצלה קשה ואושפזה בסנטוריום מלא טוב לקתה בשחפת 

שם עברה כריתת שד. בינתיים, מכיוון שלא  ,גוש בשד שאובחן כסרטן והיא נאלצה לחזור לאמסטרדם

-הכשרההועבר לבית  אברהם .שנית לא היה יכול לטפל בובגם אבי שנישא  ,באברהםהיה מי שיטפל 

שם היה לו טוב מאוד.  .ועליה קרוב לאמסטרדם. בית שנוהל ע"י זוג שבתחילת הדרך היו חברי חוליות

היו יתומים או ילדים למשפחות חד הוריות שהיו בעליה. רות ויצחק סלייפר  ביתרוב הילדים באותו 

היימן, שליחי  מנהלי הבית היו ברכה ומתתיהו גדעון ומרים. ילדיהם עםלהדרכה הגיעו לשם )שלח( 

 שם המקום היה "בית דינה". העליה ששהו שם עם ילדיהם צבי ודני.

. בתחילה בקטיף אפונה "פקק"בתור ספציפית, מחוסר הכשרה מקצועית עבדתי, לקיבוץ  יעם הגיע

למכבסה.  עתיהגז מקומות אחרים, ואבמטבח, קצת בקצת , נורא חתך את הידייםמה ש ,שדהב

בקיץ זה  .על הגדר לייבושבמכבסה הייתה מכונת כביסה קטנה בלי מכונת ייבוש. את הבגדים תלו 

 לזה.  נוהתייבש די מהר ובחורף זה כמובן לקח זמן רב. התרגל

אחרי כשנה קבלתי את העבודה שהכי אהבתי במאפיה. הכנת הלחם נעשתה אז בקיבוץ. התנור חומם 

יד הסתובבו חברים, רחרחו, ואם התמזל מזלם גם לקחו את "הנשיקות" עם ברנר. סביב המאפיה תמ

  (.47, יוני 46כשנה במאפיה )אפריל עבדתי )קצות הכיכר(, שהיו טריות וחמות. 

נשמעה אזעקה וכולם  ,אותו לתפיחה בתבניות תיללוש את הבצק ושמ תיגמרבמאפייה, באחד הימים 

בעמדה והזמן  תיהתייצב ימים גם הנשים החזיקו נשק. באותם .היו צריכים להתייצב בעמדות עם נשק

רשות לחזור למאפיה. חיים סירב  תימא"ז ובקשה תי לחיים רינגל קרה. התקשר לא שום דבר חלף. 

שגם חיילים צריכים לו  תיאמר .אליו פעם נוספת תיוהתקשר תיאחרי זמן נוסף התעצבנ .תיונשאר

 .מכוסה בבצק שתפח תההמאפיה הי רצפתכל  ,נייחשכו עוחזרה  רצתי .חזורחיים הסכים שא .לאכול

. זה היה הלחם הכי טעים שאי יתיחזרה בתבניות ואפבאותו  תיסידר ,את כל הבצק מהרצפה תיאספ

 גמרו לאכול.סיפרתי את הסיפור רק אחרי שולחברים  .פעם נאפה

 תי את המאפיההעבר .תי מהמאפיהויצא תיהתמוטטפחות או יותר צהבת. תי דיזנטריה וקבל אחרי שנה

 .חוסלה צפת המאפיההגיע מכשהלחם התחיל ללימדה את עבודת המאפיה. מירציק  יאות .לפרומט

 איחוד עם אברהם

להגיע אישור לו דרך המוסדות להוציא  . ניסיתילאברהם יכמעט יום, יום, כתבת, במשך כל אותו זמן

 ילא הגיע. זה היה זמן איום ונורא, היית חודשים, והוא עדיין 3-4שזה ייקח  יהובטח ל תיעזבארצה. כש

 אובדת עצות. 

ע"מ לסדר  ועמלתי יצחק, וגם יוסף סלייפר, ידעשמבלי  .רות והילדים היו בהולנדשלח,  באותו זמן יצחק

 הנכנסה הדלת, פתאום נפתח. בחדר עם שותפותי תיישב 47בסוף יוני  בשבת אחת,עליה לאברהם. 

על  תיברגע הראשון לא חשבי. הודעה משמחת עבור בפיה .השערות עמדו לה .וילמה לגמרי חיוורת
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עוד  יתוא תהתקווה שאולי קרה נס והוא ניצל. תקווה זו לוובי תמיד הייתה  .אברהם, אלא על שמעון

האמנתי . אני לא עפולהוכל לקחת אותו במחר, או ,שאברהם בארץלי שנים ארוכות. וילמה הודיעה 

 .הם שמרו את זה בסוד .על כךלי שנאסר עליה לכתוב  יכולל אחות ,ידעו נשיםא מעטשמעתי. שמה ב

 מצב לא נעים. וצר יישתבש לא יכדי שאם דבר מה 

ממנה  תיאישה מישראל )הגיסה של מוטקה רפפורט( נסעה להולנד לסידורים. בקש הסיפור היה כך:

, אותה את "רות שטיין"בהולנד מצא יצחק שלח  .לא יכלה היאכשהיא חוזרת שתביא אתה את אברהם. 

ילד 'אמר לה: "את תיקחי את ה. יצחק 6בארץ. אברהם היה כבן  5היה בן כבן  לרות שטייןתי. לא הכר

וכך בא לארץ. כל זה נודע , כ"מיכאל שטיין"הסכימה ואברהם נרשם בפספורט שלה  רות. "לארץ 'שלך

ביום ראשון הוא היה אמור להגיע  .ת. היה יום שבתמה לעשו תירק אחרי שהוא הגיע. לא ידע יל

משאית ב תיביום ראשון יצא .לנמל לפגוש אותו שם ,סוע לחיפהנל תילחכות והחלט תי. לא יכלעפולהל

הייתה להיות חיה לוונו שידעה מכל הסיפור, ואמורה הייתה לקבל את  צריכהלחיפה. בנמל מהקיבוץ 

, גם קוקוק את שמוליק תיאבל פגש .רק הרבה יותר מאוחר הפגשתי אות לא מצאתי אותה. פני אברהם.

בטח מטפלים והוא לא ידע.  "היכן" שאלתיהוא חבר בחוליות. שמוליק אמר: "מזל טוב, הבן שלך כאן". 

לאכול. איש בינתיים ופיעה חיה שהלכה הואז  וחיכיתי חיכיתיבסידורים אחרונים להוציא אותו מהאנייה. 

ממשיכים לחכות. כולם ידעו שהוא על האנייה והגיע לארץ, אבל איש לא ראה  אנחנולא יודע היכן הוא, ו

שמה אותו על איזה  ,שלההמזוייפים הניירות חששה בגלל שהביאה אותו,  רות שטיין. התברר שאותו

לה  תי חיכהיהאממיכאל שטיין מכיוון שהילד  .ארגז יצאה בלעדיו לסדר את הניירות וחזרה לקחת אותו

במקביל עם הגיעה לחיפה שלחה  לקחה את אברהם לביתה שהיה בעפולה. ,א רצתה להתעכבל ,בבית

 אניחיה ורות שטיין מברק לחוליות בו הודיעה שאברהם נוסע לעפולה ויימצא אצל משפחת בלומנפלד. 

המתח הנפשי . הנסיעות האלה מאוד לא פשוטות וארוכות באותם ימים .מחליטות לנסוע לעפולה

 עפולה .ונלא ידע מיהי משפחת בלומנפלד .ו סוף סוף לעפולהנכשהגע הרוסה הייתי .בהחלט לא מקל

אישה עם ילד ושואלת את  פתאום באה לקראתנו .לחפש התחלנולא מאוכלס. פרושה על שטח רחב 

: "טוב אז את האימא של אלפרד, הצביעה עלי ואמרההאישה ואומרת "כן"  חיהחיה: "את חיה לוונו?" 

רגע  ילהתקדם ולהשאיר אות ביקשתי מהם אחריה לביתה. קרוב לבית הלכנוהוא אצלי".  .הכל בסדר

 ניגשתי ושאלתי: " .כניסה היה "מקל" ועליו ישב אברהם, "קטנציק", מסתכל עליב, "להתארגן". לבד

 אתה שמח שבאתי?" הוא אומר: "עכשיו את כבר לא נוסעת נכון?" 

 ות העזיבות והנטישות שאברהם עבר בזמן המלחמה. רע לחשוב על כל התלא יעד היום עושה ל

 עזבתיבלעדיו לחופש. לא  תיאותו לבד, ולא יצא תימעולם לא עזב 15מאותו יום ועד שאברהם היה כבן 

כדי שיידע  ,תימעולם לא נסע אני .לו נתתיעל הרגליים שלו. לנסוע עם החברה והכיתה  עמדאותו עד ש

 תמיד בבית.  אניש

סכים יאם הוא לא ו סע לבדאם הוא מוכן שא תישאל .צריכה לנסוע להולנד יהיית 15 היה בן אברהםכש

 יממנו אם יוכל לכתוב ל ביקשתיהוא כבר עמד על רגליו.  ."את יכולה לנסוע"סע. אברהם אמר אלא 
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מכתב מלא, ארוך ומפורט  יחיכה ללאמסטרדם כבר הגעתי כש הכל בסדר.לספר שפעם בשבוע גלויה 

מכתב וגלויה ממנו. "כל כך יפה  תי כל שבועקבל ,בהולנדייתי שבועות שהה ששתמאברהם. במשך כל 

בכניסה לנמל  .באנייה תיהיה חבר טוב של מיכאל. חזרהוא  ,נשאר עם שולמית בן דרור אברהםמצדו". 

 .את אברהם הולך ברחוב הנמל רואה אניש ידרך המשקפת והיה נדמה ל הסתכלתימהחוף  עדיין רחוק

באמת רואה ומזהה  אנישמבחינה הגיונית לא ייתכן היה  י.שזה הילד של תיגם ממרחק רב כל כך ידע

סביב מנסה  תיהסתכל אניכולם חיפשו מכרים, וגם  .אותו. האנייה שטה פנימה לנמל ועגנה ליד הרציף

 אני.כולל  הסתכלוכל האימהות ששומעת: "אימא, אימא". כמובן  אניפתאום  .למצוא את אברהם בהמון

 ,שאלתי אותו "מה אתה עושה כאן?" .נוגע בה בידו עומד אברהםכמעט למטה ליד האנייה ממש  שם

 .ברחוב הנמל יחד צעדנו .והוא אמר : "באתי לקחת אותך". הירידה מהאנייה הייתה מהירה וקלה

אברהם סיפר  ממש לתוך הרציף?להיכנס  חתת זה?" איך הצל: "אברהם, איך עשית א שאלתי אותו

מה אתה עושה כאן?" ואברהם בלי להתבלבל , ובפנים שאל אותו מישהו "נכנס .ראה דלתות פתוחותש

 .מצחוק מתתי" נתן לו להיכנס.ו"אה"  אמר ביץ", והאישאמר: " באתי לדבר עם יעקובו

 ("זול-שפרהה") ב"חנות"

בו שחדר אחד התחלתי בהירוק שעמד בזמנו מול הנגרייה.  ףצריבב"חנות". לעבוד  תיחלתה תיחזרכש

נייר טואלט, שרוכים, משחת שיניים וכו. התשלום התבצע אז ב"מחברת"  :רק מצרכים חיוניים תי"מכר"

עד לסוף האישי שהייתה מחולקת לרובריקות ובה נרשמו הפריטים ומחירם. בד"כ הספיק התקציב 

בוודאי גם היום התקציב לא שלא עמדו בו אז, עמדו בו. אלה רט לבודדים, ורוב החברים, פ ,השנה

 מספיק והם לא מסתדרים אתו. 

וכך באיטיות חדר אחר חדר נכבש כל  הוסיפו לי חדריםחנות ב נמכרועם העלייה בכמות המצרכים ש

מתנדבת  הלעזר בשבוע קיבלתיופעם או פעמיים  ,"פול טיים גוב" יתהכבר הי עבודה בחנותה .הצריף

 לניקיונות וארגון. 

חצי משרה חזרתי לחנות לחצי שנה בבית.  תישכב .ללכת תילואחריו לא יכשניתוח  עברתי 70בשנת 

  . במקביל בהנה"חועבדתי 

 .תינפתחה החנות החדשה ולשם כבר לא נכנס 72 –ב 

 על החיים בקיבוץ

 ?העליה לארץ היום לגבידעתה כיום על הקיבוץ, ואיך היא מרגישה נשאלה שפרה ל ,סיכוםל

למרות שאף אחד אחר  .ציונית יהיית 15-16מגיל  ,יהעליה הייתה הדבר הטבעי ביותר עבור"

דוגמא, גם בדברים אחרים. לא היה דבר זר או  ישהייתה עבור יפרט לאחותלא היה ציוני,  תי,במשפח

הגליל זה משהו פנטסטי. כ"כ  .על היופי תי. רק התפלאישום דבר לא הפתיע אות .מוזר בעליה ארצה

 תיהגעכשבדרך. זה משהו הולנדי.  יאוהבת מרחב גדול ונוף רחב מסביב בלי שהרים יעמדו ל אנייפה. 
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יתי . טוב שהמבט דרומה פתוח, כי אם הייזה קצת הפריע ל .גדולים יההרים הקטנים שלנו נראו ל

לא אהבה מקומות  יגם בילדות. מחנק וכליאה ייכולה לחיות כאן. הרגשת ילא הייתמוקפת הרים 

  "סגורים.

מודאגת ומאוכזבת מכך  אני .חושבת שהספיקו הרבה, וישנם הרבה דברים יפים אנילגבי המשק : "

 ,דואגת לעתיד הקיום של הקיבוץאני שדור הבנים לא ממשיך את הדרך, ועוזב את צורת החיים הזו. 

אני את זה  .מכירה. לא כל אחד יכול אניש וחושבת שצורת חיים זו היא אחד הדברים היפים ביותר

 ,את זהכבר לא יכולה להגיד  על עצמי .לה שמרגישים שהם יכולים לבנות ולחיות יחדיודעת. עבור א

 ,הרגשה עם אב בעיר שרוצה שבניו ירשו את מקומוהמשווה את אני צריכים לבנות אותי מחדש. 

לא יודעת איפה אני ים אחרים. "הדאגה ההדדית". ואילו הבנים פונים לכיוונ ,וימשיכו לנהל את המפעל

לא  אנירואה לפעמים אנשים שאני מצטערת על חוסר הקשר עם הצעירים. אני תמצאי את זה. עוד 

  ".מגיעה איתם למגע אנימכירה מכיוון שהמקום גדל, וכבר לא נוצרות סיטואציות בהן 

 סופר מפי אברהם –הסיפור של רות שטיין 

 , סיפורו של אברהם בשואה.10בערב יום השואה, שודר בערוץ , 2015השנה, 
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למחרת השידור התקשר מארה"ב, אל אברהם, איש בשם דורון בלומנפלד. בהתרגשות רבה סיפר 

שראה את הכתבה שבה הוצג המברק ששלחה "רות שטיין" לקיבוץ עם הגיע אברהם לישראל. 

ימו של דורון ואחותה של "רות שטיין". לשאלת אברהם ושאברהם הובא לבית מרתה בלומנפלד שהיא א

מי זו רות שטיין, שאותה חיפש ללא הצלחה כל חייו, ענה דורון ששמה האמיתי היה "אדית פלאג". 

דורון גם קישר  השם שטיין היה שם בעלה הראשון ורות היה שמה המזוייף בשנות פעילותה המחרתית.

 רצה.את אברהם עם מיכאל, הילד שבשמו עלה א
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