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 4.2020.26 – ילידי קרפטורוס )זאקרפטיה( מלחמת העצמאותאזכרה לנופלי  .2

מלחמת העצמאות, אשר נולדו בזאקרפטיה )שאז לפני שנה התוודענו לרשימת השמות של חללי 

שנרצחו נקראה קרפטורוס(, אשר לחמו ונפלו במלחמת השחרור, חלקם נצר אחרון למשפחותיהם 

טקס אזכרה באתר ההנצחה  זכרםהשנה תיכננו לערוך ל התחייבנו לא לשכוח את זכרם!בשואה. 

 שמן", אך נסיבות המגפה מנעו התכנסות זו. לפיכך, התכנסנו באופן מקוון וערכנו-שהקמנו ביער "בן

 [. האזכרה המתוכנן ם]יו 26.4.2020, ףביום ראשון, ב' אייר תש" ZOOMת רבעז הטקס תא

, פרק תהילים ותפילת "יזכור" ידי גיטה ברקוביץ-מו לאנגלית עלגנשא דברים, שתור זאב מילבאואר

 ,במניין, "קדיש"וה -ת "אל מלא רחמים" נשא מיכאל אינדיק, הרב מרדכי אנגלמן אמר את תפיל

 לבנון הראשונה טרם לידתו... נפל במלחמת  , גדי,וישאבהגר בחלוצה, , זוהר רזעל ידי נאמר 

[, יורק-מניו]הדלקנו נרות נשמה וקראנו את שמות החללים )גיטה ברקוביץ, יצחק קליין, חנה הופמן 

של מפגש זה וערך את סרטון  ישראל שיינברגר ארגן את ההיבט הטכני. (יוסי קוטונה ורותי פיקסלר

  https://www.youtube.com/watch?v=heuXYDUzD3Q                       ר שלו:קישוטיוב, שלהלן ה-היו

 

 .וכיבדו את זכר הנופליםתודה לכל החברים מהארץ שהשתתפו 

  , בודפשטמ ,סידנימתודה מיוחדת לחברינו מחו"ל )

 באזכרה זו.שהשתתפו  (ס אנג'לסומלו מיאמימ, יורק-ניומ

 

      5.2020.17 – טקס חלופי לאזכרה השנתית ב"יד ושם" .3

-מרכיבי הטקס יועלו לסרטון ביוהשנה את הטקס באופן שונה. יאלץ לקיים נסיבות הזמן, נבשל 

 עקבו, בבקשה, אחר הקישור שייעלה בפייסבוק ובאתר שלנו. .17.5.2020-טיוב, אשר יעלה לרשת ב

  

 י הדור הראשוןרשימת הנפטרים בנ .4

החלופי ותופיע  בטקסתוקרא  – מאז הטקס בשנה שעברההלכו לעולמם  ראש הניצוליםרשימת  .א

 . כמו כן תועלה רשימה זו לאתר הארגון.2020בעלון חודש יוני 

ם, ובין אם )בין אם בשנים שלא ערכנו את הטקסי במהלך השניםרשימת הניצולים שנפטרו  .ב

  .את השמות , עדיין,קולטיםאנו  –( חלנו בקריאת השמותת, שאז ה2014-2013משנת 

 - . אנא מכם: אלו מכם המבקשים להוסיף שמות2020ביוני השמות יועלו גם כן לאתר הארגון 

 22.5.2020-ההמועד האחרון לכך הוא 

 מועד הפטירה. : שם מלא, מקום הלידה, מקום הפטירה ופרטים הנחוצים לעדכון הםה .ג

 ruthfixler@walla.co.ilלרותי פיקסלר  במיילאת המידע נא להעביר 
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 לאה מרים ראובני –: מדליקת משואה מן העיתונות .5

מדליקי המשואות השנה בטקס ל"יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יןב

 .בהאאירשראובני, ילידת  לאה מריםתש"ף" נמצאת גם 

סולידריות  –הצלה בידי יהודים בשואה "הנושא המרכזי השנה הוא: 

החלטתי . בשל מגפת הקורונה נערך הטקס ללא קהל. "בעולם מתפרק

 לשמוע את סיפורה האישי.

 )יליד  לוונוירט,בה לאליהו אבאירש 1926-ולדה בלאה מרים ראובני נ

(Loza לנהלהו )בת בכורה למשפחה מסורתית בת  ,)לבית איצקוביץ

לאנטוורפן שבבלגיה  המשפחה, היגרה 3תה בת יכשהי תשע נפשות.

כדי שהאב יוכל לחפש פרנסה טובה יותר. הקהילה היהודית 

למשפחה שומרת המסורת של לאה לעבור לשם. תה גדולה, ולכן גם היה נוח יותר יבאנטוורפן הי

. "אפילו "בני עקיבא"התגוררה בבית קטן, וביתה השני של לאה היה סניף תנועת הנוער המשפחה 

ברחו למקומות שונים בעולם, המשכנו להתכתב  "בני עקיבא"בתקופת המלחמה, כשחברות שלי מ

 .תה חברות חזקה מאוד", היא נזכרתיבינינו. זו הי

במאי  10-את תחילת המלחמה היא לא שוכחת, ובפירוט מדויק מתארת את התחושות באותו היום. "ב

התעוררנו בארבע בבוקר לקול הפצצות. הפציצו את הנמל ואת שדה התעופה, ואנחנו לא ידענו  1940

ם אבל ידענו שהמצב בגרמניה לא טוב", מספרת לאה, "משפחות מגרמניה שלחו שני ,שיש מחנות ריכוז

קודם לכן את ילדיהן לאימוץ אצל משפחות מאנטוורפן במחשבה שההורים יצטרפו אחר כך, אז שמענו 

על המצב שם והפחד היה מאוד גדול. כמה ימים מאוחר יותר החלטנו שאנחנו בורחים עם המשפחה 

צצות תה לברוח לכיוון אנגליה והיינו על רכבת לכיוון פאריס, תוך הפישל אח של אבא שלי. המטרה הי

כבדות לאורך כל הלילה. לפנות בוקר הגענו עם הרכבת לעיירה קטנה ופתאום נשמעה אזעקה. 

ברמקולים ביקשו לשכב על הבטן ולא להימצא בקבוצות גדולות. היו הפצצות כבדות ואנשים עפו 

 וחצי ובפעם הראשונה חשבתי על המוות. הבנתי שאני יכולה 14באוויר. זה לקח המון זמן. הייתי בת 

מא ועוד שני אחים. לא ידענו מה לעשות. יכשקמנו אחרי ההפצצות לא הצלחנו למצוא את א ...למות

 70-כולם ברחו. במשך יותר מחודש הסתובבנו בדרכים. באחת העיירות שאליהן הגענו, הגרמנים ירו ב

ובות, חנויות עז -גברים מהקהל כנקמה על גופת גרמני שמצאו. הגרמנים לא השאירו הרבה מהעיירה 

 והנה הגרמנים גם כאן. -מא ושניים מאחיי יסוסים מתים וחורבן. ברחנו מאנטוורפן, איבדנו את א

"במפקדה הצרפתית עצרו אותנו שוטרים שחשבו שאנחנו מרגלים. תיחקרו את אבא שלי ואת אח שלו 

מים במשך שעות ולא ידעתי מה קורה. אחרי ששיחררו אותם צעדנו לילה שלם ברגל. במשך שבוע י

ניסינו להתגנב ולחצות את הגבול. באמצע הלילה, במהלך הצעידות, עמדה אישה בפתח דלת ביתה 

ונתנה לנו לשתות, ואני לא יכולה לשכוח את זה. במסע שלנו באחת העיירות ראינו אישה צעירה 

ם חולבת פרה. היא הבחינה בנו ונתנה לכל אחד מאיתנו כוס חלב. את האישה הזו אני לא אשכח בחיי

בסופו של דבר, הגיעו בני המשפחה אל העיירה ליל, ושם מצאו בית קולנוע נטוש ובו יהודים  שלי".

רבים, שכל אחד מהם תפס כיסא או כורסה לישון עליהם. "היה משהו מאוד מוזר באותו לילה. היה 

. פתאום נכנסו לעיר. אנשים פחדו לצאת שקט, בלי שום הפצצות", היא מספרת, "באותו הלילה הגרמנים

יתה לי מצלמה לצלם יבית הקולנוע הפך לבית כנסת. הגברים היהודים התעטפו בטלית וחבל שלא ה

 את הרגע. כולם עצרו להתפלל וזה היה רגע גדול שאי אפשר לשכוח".



מהרגע הזה הבינה המשפחה שהגרמנים בכל מקום ושהדרך היחידה להתאחד עם האם ועם האחים 

מא והילדים לא היו בבית כשחזרנו לשם, ומהר מאוד יוכך עשו. "א -שבבלגיה היא לחזור לאנטוורפן 

וקיבלתי תעודת  15הבנתי שאני צריכה לקחת אחריות ולנהל את הבית. חזרתי לבית הספר, הייתי בת 

 זהות ראשונה שעליה היה כתוב 'יהודייה' בגדול. אחר כך הכריחו אותנו ללכת לבית הספר גם בשבת".

, שבו היה כתוב כי האם נמצאת בדרום "הצלב האדום"ממכתב דשים קיבלה המשפחה אחרי שבעה חו

באזור שלא נכבש. "הבנתי שאני חייבת לאחד את המשפחה", אומרת לאה, "התבגרתי בבת אחת.  ,צרפת

מא, והחלטתי ללכת למפקדה של הגרמנים יהבנתי שאם אדבר על זה עם אבא הוא לא ייתן לי לנסוע לא

 20מא נמצאת. הכניסו אותי לאולם ענקי עם שולחן גדול ומסביבו יע למקום שבו אלבקש רישיון לנסו

גרמנים. לא ידעתי אם בכלל אצא משם בחיים, רק חשבתי על איחוד המשפחה. הצלחתי להשיג אישור 

שאם אני לא  ,יציאה מהעיר עבורי ועבור אחי ואחותי, והגרמנים החתימו אותי על טופס שאומר

אין לי עוד זכות לחזור לבלגיה. רצתי לספר לדוד שלי על מה שעשיתי. הוא חיבק  מצליחה לחזור משם,

אותי חזק ואמר לי, 'לאה, אף פעם אל תשכחי שאת יהודייה'. כשסיפרנו לאבא שלי על התוכנית, הוא 

לא הצליח להבין איך הוא אמור לשלוח שלושה ילדים להסתובב בדרכים. במבט לאחור אני לא יודעת 

את זה. דודה שלי ליוותה אותנו ברכבת עד בריסל ומשם המשכנו לבד עד פאריס. קיבלנו  איך עשיתי

תה לי אמונה יכתובת של שכונה יהודית שאנחנו צריכים לחפש. לא ידעתי בדיוק מה אני עושה, אבל הי

רצו אלי ונתנו  "בני עקיבא"שאלוהים יעזור לי. לפני שיצאתי מתחנת הרכבת באנטוורפן חברות שלי מ

כשירדנו  מגן דוד כמזכרת. תליתי אותו על החולצה, למרות שלעשות דבר כזה בזמן המלחמה... לי

'אתם ילדים  :ביידיש ,מהרכבת בפאריס לא ידענו לאן ללכת. ניגשו אלינו שני ילדים ששאלו אותנו

יהודים?' כששמעתי את זה השמיים ירדו עלי. אנשים סיכנו את עצמם והסתובבו ברכבות כדי לסייע 

אחרים וזה העם היהודי, בעת צרה עוזרים אחד לשני. זה רק חיזק את ההרגשה שלי שאני לא לבד, ל

שמישהו מלווה אותי. הם לקחו אותנו לבית מלון ללילה ונתנו לנו מרק שעועית. למחרת לקחו אותי 

מא ילמפקדה הגרמנית, שם הראיתי את הרישיון שיש לי עד פאריס וביקשתי להאריך אותו לאזור שבו א

אבל הפעם לאה לא חיכתה לאישור. היא כמעט  נמצאת. הם ביקשו שאמתין, וחיכיתי כמה ימים".

קות במשימה והאמונה הגדולה הוכיחו את עצמן. ֵאבל בסופו של דבר הדב -שילמה על כך ביוקר 

ללא אישור. על הרכבת עלו שני גרמנים וביקשו  ,"במוצאי השבת החלטתי לעלות על רכבת דרומה

את הרישיון שלי, וכשגילו שהוא רק עד פאריס ביקשו שארד. התווכחתי איתם. הסברתי שאני לראות 

מא שלי. הם דיברו ביניהם והחליטו לתת לי חותמת ילא יורדת מהרכבת, ובסך הכל רוצה למצוא את א

מא, פשוט נפלנו והתפרקנו עליה בבכי. כתבנו ישתאפשר לי להמשיך. כשהגענו אני והאחים שלי לא

, ואחרי שבועיים הוא הגיע אלינו. זה היה מבחינתי נס. אני לא מבינה איך עשיתי את זה כנערה, לאבא

 בחיים לא יצאתי לבד מהבית. קרו ניסים". 

יתה עבודה רבה, אבל בני המשפחה החליטו יבעיירה הקטנה בדרום צרפת שאליה הגיעה המשפחה לא ה

הודיעו ליהודים שכולם צריכים  1942סוף  לעבוד בכרמים וכך גם לאכול במקום העבודה. לקראת

להתפנות לאזור מוגדר, ולאה יצאה לחפש למשפחה מקום מסתור. בינתיים המשטרה אספה את כל 

הגברים למעצר במפקדה. במהלך נועז ובלתי נתפס החליטה לאה לנסוע לשם באישון לילה, התעמתה 

שעות, והמשפחה החליטה  24-יה להצליחה לשחרר את אב -עם הקצין, ובתואנה שאמה אחרי לידה 

בעוד האב התחבא בדירת מסתור, לאה, האם ובן הזקונים התחבאו  איטליה.-לברוח לכיוון גבול צרפת

במנזר בפירנצה שבאיטליה שבו שהו רק נשים וילדים. "הביאו לנו שם אוכל ודאגו לנו, אף פעם לא 

מנזרים פתחו את הדלת ליהודים. הרב ניסו לשכנע אותנו לעבור לדת הנוצרית. בתקופה ההיא הרבה 



של פירנצה גם עבד עם הכומר הראשי שם בניסיון לעזור ליהודים. בתוך אחת הוועדות היה שתול של 

הילדים בכו וצרחו  הנאצים ואנחנו לא ידענו. יום אחד פשטו שוטרים נאצים על המנזר שבו התאכסנו.

היוזמה של לאה הצילה אותה. "מכיוון ששמעתי שיש והנשים נתקפו בעתה. המצב היה נורא. גם הפעם 

שאני הונגרייה". זאת  ,בלי לחשוב פעמיים ,הסכם של גרמניה לחוס על היהודים ההונגרים, אמרתי להם

אף שלא ידעה מילה בהונגרית, ובירור קל היה מעלה שהיא משקרת ודן אותה למוות. היא מיהרה אל 

יהודיות  15וכך גם  ,ותה יאמרו שהן מהונגריה. ואכן, הֵאםכדי שגם היא וכל הנשים הסובבות א -אמה 

כל שאר הנשים והילדים נאלצו לעלות על המשאיות ולהתפנות  הצליחו להינצל בדרך זו. ,נוספות

חודשים עבר בארבעה מחנות ריכוז עד  11מהאזור. אביה של לאה נעצר זמן קצר לאחר מכן, ובמהלך 

שיים לפני סוף המלחמה. עד היום שומרת לאה את כל שלבסוף נרצח במחנה הריכוז דכאו, חוד

  המכתבים ממנו.

לאחר המלחמה החליטה ללמוד בבית הספר לאחיות ברומא, במנזר. עד תום המלחמה נותרה לאה 

חוויה  וזו הייתה ,שהגיעו ממחנות הריכוז ,לה בפליטיםודאגה לחולים ולפצועים. בתחילה טיפעבדה 

שנים טיפלה לאה בחולים,  4ובמשך שתי וילות של מוסוליני ברומא לא פשוטה עבורה. הג'וינט שכר 

 20קבוצה של  יה,י, באונלישראלללוות רתית: גבעוד אמה ואחיה עלו ארצה. ואז הגיעה הצעה לא ש

כרונות לא יה המורכבת, שהותירה בה זלבקש תרהע. לאה נימים 5במשך , 17-20 צעירים בניחולי נפש, 

 במחלקה האונקולוגית. שנים  3כרם" במשך עין  –עם עלייתה עבדה לאה ב"הדסה  פשוטים...

 שנים. 25כך עברה לחיפה ועבדה ב"רמב"ם" במשך -אחר

. 1994ניצול שואה בעצמו, שנפטר ממחלה ב־יליד מונקץ', , )שוורץ( לצבי ראובנילאה נישאה  44בגיל 

 בותיה.אוניסתה לאתר את קברי  היא ביקרה בעיירת הולדתה לפני מספר שנים לזוג לא היו ילדים.

 איטלקית וכמובן, עברית. צרפתית, ית,לאה דוברת מספר שפות: יידיש, פלמ

ולא פעם  ,הייתי נערהתה משנה דבר בהתנהלותה באותה תקופה: "יבמבט לאחור, אומרת לאה, לא הי

אני להרגיש קצת ילדה, אבל כאחות בכורה שמתי את עצמי רציתי שמישהו ידאג לי ככה, רציתי גם 

תה לי הפריבילגיה להתנהג כנערה. היום הייתי עושה הכל אותו יתמיד בצד ודאגתי לאחרים. לא הי

  שלא הצלחתי להציל את אבא שלי". -הדבר, זו המשפחה שלי. רק על דבר אחד אני מצטערת 

המדינה כמובנת מאליה. קיבלתם את המדינה על  "אל תיקחו אתמסר לדור הצעיר, היא משיבה: העל 

מגש של כסף. אם היה לנו לאן לברוח בזמן המלחמה לא היו משמידים כל כך הרבה מהעם שלנו. קחו 

 אחריות על עצמכם, על המשפחה, על החברים. חיו חיים בעלי משמעות".

 

 
 לאה מרים בצעירותהמימין: 

 
אחיה עם אביה ולאה משמאל: 

, שנולד בזמן המלחמה הקטן
 בדרום צרפת

 

 

 

 

 



הגיעה כל המשפחה המורחבת לאירוע איחוד מרגש  שנים( 14לאה )לפני של  80-ביום ההולדת ה

את יודעת, לאה, אם לא היית עושה בזמן המלחמה את כל שאירגנה. בן דודה ניגש אליה ואמר לה: "

קתי להביא ילדים לעולם, ולא אני "אני לא הספ מה שעשית, כל הילדים האלו לא היו חיים היום".

אבל בלב תמיד ידעתי והבנתי את מה שהוא אמר, ולשמוע , "ילדתי את כל הילדים האלה", היא אומרת

 תה המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל".ישלי זו הי 80משפט כזה ביום ההולדת ה־

התעמלות שלוש פעמים בשבוע, ברידג', הרצאות  :עמוס ח זמניםגבעתיים יש לוב , הגרה היוםללאה

לבני נוער ודאגה בלתי פוסקת לקשישי הדיור המוגן שבו היא מתגוררת. היא פעילה מאוד, חדה, 

 .זהחברותית ומשמשת מקור השראה לכל מי שרוצה לראות איך נראים חיים אידיאליים מלאים בגיל 

 נכ"י: הצלת האח, משהפי הסיפור הת-את השם "מרים" הוסיפה לאה לשמה על! 
 

 שנים( 14ראובני )לפני לאה מרים של  80המשפחה ביום הולדתה ה־

  https://www.youtube.com/watch?v=jgP3h14I5gM    הקישור להדלקת המשואה:

 

( 29.4.2020' באייר תש"ף, )הביום העצמאות  , שנערךיהודי בחידון התנ"ך לנוער: ועוד מן העיתונות

 . המכובד במקום השני ,ן שבות", מאלומקור חיים"תלמיד ישיבת  , זכה הנער משה גלידאי

)מחוז  קהֹוסטֹוריליד  יעקב,-שלמההשם "גלידאי" הוא שם משפחתו של אחד מחללי תש"ח, 

א(, ומשה הסבא היה הוא נקר מושהעלה, שסבו של הנער היה משה גלידאי )שעל  בירור .אירשאבה(

משה שרת בבריגדה  .הי"ד בקיע-של שלמהאחיו 

 היהודית ועבד שנים רבות בעיתון "הצופה"

 

 
ועם  גלידאי )מימין(, עם שר החינוך, הרב רפי פרץ משה

 כלת התנ"ך, רות כהן

https://www.youtube.com/watch?v=jgP3h14I5gM


 עד במשפט אייכמן  - משלנו: קליינמן יוסף .6

יום הזיכרון לשואה ולגבורה ציין עם ישראל  תא

שנים לסיום  75, 21.4.2020-בכ"ז בניסן תש"פ, ה

 . 2-מלחמת העולם ה

לכידת  התבצעה ,1960, במאי בדיוק שנה 60לפני 

אייכמן היה  ."מבצע פינאלה"בדולף אייכמן א

המארגן הראשי של השמדת יהודי אירופה בימי 

. לאחר מלחמת העולם השנייה הוא נמלט )תוכנית "הפתרון הסופי"( , ושל יהדות קרפטורוסהשואה

המוסד" והובא לישראל, בה נשפט על לארגנטינה, נתגלה שם, נלכד בפעולה חשאית על ידי אנשי "

, לאור המרחק הרב "המוסד"מעשיו. הפעולה נחשבת לאחת המורכבות והנועזות שנעשו על ידי 

במשפטו, אשר נערך  מישראל והצורך להוציאה לפועל בחשאי וללא ידיעת שלטונות ארגנטינה.

 עדים. 100העידו מעל  1961-בארץ ב

 

העד הצעיר יוסף זלמן קליינמן,  ,של ניצול השואה ששרד ובעיתוי זה מתבקש שנספר את סיפור

  :. הסיפור מתבסס על ראיון טלפוני ועל כתבות ברשת האינטרנטביותר במשפט אייכמן

  יצחק טסלרנערים"  3,000ודדים מתוך בוניצח: "נשארנו  -הביט בפני הרוע ,Ynet ,23.4.2017   

 13מיה איידן, ערוץ , "השופטים היו המומים": מסע אחר הגיבורים האחרונים ממשפט אייכמן ,

1.5.2019 

 "23.1.2020,  אמילי עמרוסי, "ישראל היום" "כשאתה נער באושוויץ, מיותר לחפש היגיון  

 

ואילו  sőlőNagysz ה, ההונגרים קראו לušľká SevľVeהצ'כים כינו ש, בעיירה 1930נולד בשנת  יוסף

מאוד באירופה של  מתמפורס יתההי; העיירה וינוגרדוב( –)כיום  שילעבקרב היהודים המקום כונה ס

התגורר הרבי מספינקא, שבבית מדרשו התפללה משפחת קליינמן מדי שנה, בראש  ובה לפני השואה

  .לוינוגרדוב[ וכן היה ידוע המקום בכרמי הענבים, ולכן הוסב שמ השנה.

נולד הבן  1928פשרה להם פרנסה בדוחק. בשנת ישא ,חל הייתה חנות קטנהור-בני הזוג מאיר וברניהל

טויבא  ,שנתיים לאחר מכן נולד יוסף, ושלוש שנים לאחר מכן נולדה בת הזקוניםכהבכור, שלמה, 

 .משמונה ועד שעות הצהריים ,)יונה(. השלטונות חייבו את הבנים ללמוד בבית הספר של הגויים כל יום

ללכת  ,ות החורףכדי לשמר את המסורת היהודית, נדרשו הבנים לקום מדי בוקר בחמש וחצי, גם בימ

בסיום  עד לחיידר, שם התפללו ולמדו עד לתחילת הלימודים בבית הספר הממלכתי. עששית,ברגל עם 

היו הילדים רצים לאכול בבית, ואז חוזרים לחיידר כדי ללמוד תורה עד שבע  הספר-בבית הלימודים

קצת אנטישמיות והיהודים יתה י"ה בערב, "אבל לא יצאו הרבה גאונים מהעיירה שלנו", קליינמן מחייך.

שכעסה על  ,מא שליימא שלו באה להתלונן בפני אילא הרימו ראש. כשאחי הרביץ פעם לילד נוצרי, א

 אחי. כשהוא ענה 'אבל הוא התחיל', היא ענתה :'אנחנו בגלות. אנחנו לא יכולים להחזיר מכות'".



מספר כי בתחילת מלחמת העולם השנייה, היהודים לא סבלו. כאשר ההונגרים כבשו את אזור  יוסף

מגוריו, החלו חוקים שאסרו על יהודים להחזיק עסק ללא שותף גוי, אבל יחסית ליהודי פולין, למשל, 

-יסים בעלהיה מצבם שפיר באופן יחסי. עם זאת, הצעירים חויבו להתגייס לצבא ההונגרי, ובין המגו

 , שמעון קליינמן, ואז אבדו עקבותיו. בן אביו, שאימו נפטרה ממחלה[] למחצהכורחם היה האח 

התחילו שמועות על שואה, ובהמשך סיפרו יהודים שנמלטו לאזור שלנו, על מה שקורה  1941"בשנת 

נאלצתי  12בפולין ועל השמדה של יהודים. לא היה לנו לאן לברוח. המצב הפך קשה יותר, ובגיל 

להפסיק את הלימודים, ולהתחיל לעבוד עם אחי שלמה בעבודות מזדמנות כדי לסייע בפרנסת הבית. 

היינו מגיעים לתחנת הרכבת, ועוזרים לנשים זקנות לסחוב חבילות תמורת תשלום. בקיץ שמרנו על 

 .בוסתן פירות, ואחר כך עבדנו בבציר

החזית הרוסית התקרבה ממזרח,  -פסח עלינו מצב הרוח, וחשבנו שהמלחמה ת רהשתפ 1944בתחילת 

וכולם ידעו שהאמריקנים מתכננים לפלוש לאירופה. ראינו מרחוק את האור בקצה המנהרה, ואז הגיע 

את התאריך הזה הוא לא ישכח לעולם, מאחר ונטל חלק בהתרחשות היסטורית: "נודע  ".1944מרץ  19

ף בסעודת 'שבע ברכות' של האחיינית היתומה לנו שהרבי מסאטמר יבוא לעיירה שלנו, כדי להשתת

נו כמו שני פרחחים שבאו י. לא נתנו לנו להיכנס כי נרא[1941] קמינץ פודולסקשהוריה נספו ב ,שלו

אחי ואני עמדנו מול הרבי, וזו הייתה  לאכול, ולכן הסתובבנו סביב הבית עד שהצלחנו להסתנן פנימה.

והגיש לו פתק.  -נכנס אדם, ניגש לרבי, לחש לו דבר מה  הפעם הראשונה שראינו סעודה כזו. פתאום

הרבי קרא, קם מהכיסא מזועזע, דפק ביד על השולחן ואמר: 'רבותיי, אנחנו מסיימים את הסעודה 

מיד, ועל כולכם להתפזר הביתה'. קמה מהומה גדולה, ואז התברר שהצבא הגרמני כבש את הונגריה. 

  בזאת התחילה שואת יהדות הונגריה".

הבקשה הראשונה של האם מהבן הצעיר הייתה לשרוף  .הילדים רצו לבשר להוריהם את בשורת האיוב

. שרפתי את הקלסר, וכעבור תן הסברתי לאבא את מהלכי המלחמהאת קלסר המפות שלו, "שבעזר

שבוע החלו הצווים הראשונים. בהתחלה דרשו לשאת טלאי צהוב, אבל החיים היהודיים נמשכו. כולם 

מתוכנן. אבל ביום הראשון כ התנהלהלפני פסח לבית כנסת, הלימודים נמשכו ואפיית המצות הלכו 

יסינו לנצל כל רגע נשקדמו לו ימים הבמשך שמונה אחרי פסח הגיע צו שמורה ליהודים להיכנס לגטו. 

העלינו אותם לעליית הגג והסתרנו  ;את הפמוטים של אימא ,שלמה ואני ,להכנות. דבר ראשון לקחנו

מה לוקחים איתנו ומה  :אותם במחבוא שהכנו שם. במשך כל אותו שבוע עסקנו במיון חפצים

משאירים. הרבה דמעות נשפכו בימים אלה בביתנו... נולדנו בבית הזה וגדלנו בו וכעת צריך להפקירו! 

שחשבנו שהם הנחוצים  ,החפציםאימא תפרה לכל אחד מאיתנו תרמיל גדול וקטן ובהם שמנו את 

ביותר. הגיע זמן העזיבה. ארגנו עגלה גדולה והעמסנו עליה את כל החפצים שבחרנו. נפרדנו מהבית 

שבו נולדנו, גדלנו וחווינו חוויות של עצב ושמחה. כולנו ביחד דחפנו את העגלה. בדרך לגטו הלכו כל 

ואחרים נושאים צרורות על גבם  ,לותשאר בני המשפחות היהודיות שגרו ברחובנו, חלקם עם עג

 שנה בטרם אראה שוב את סעליש ואת הרחוב בו גרנו. 50ובידיהם. לא ידעתי אז שיעברו 

 יהודים מהאזור". 6,000-מתושבי העיירה, ועוד כ 4,000-כ -היה בכי גדול ונכנסנו לגטו 

יו גם בני משפחת במאי יצא הטרנספורט הראשון של בני העיירה לאושוויץ, ועל הרכבת ה 19-ב

לא שמענו על אושוויץ. ידענו שמעבר לגבול מתרחשת מלחמה אבל לא מה טיבה. הפיצו "קליינמן. 



כי אנחנו לא אזרחים נאמנים. כדי להתכונן, המשפחות  ,שמועה שמעבירים אותנו למערב הונגריה

לתנור כבר  בגטו אפו לחם בתנור אחד. התור שלנו לאפות היה לפנות בוקר. כשהכנסנו את הבצק

האיר היום ושוטרים צעקו מבחוץ שיש לצאת מיד. כשהצעקות גברו, הוצאנו את הלחמים החמים 

אני  מא חילקה לנו לחם לתיקים. אדים יצאו מהתרמילים ושרפו לנו את הגב.יששרפו את הידיים. א

י בראשי זוכר את השיירה הנוראה. ילדים בוכים, סוחבים חבילות. הסתכלתי קדימה ואחורה. צילמת

 . "תמונה של השואה

לא ידענו שאת " , לאחר נסיעה בת שלושה ימים.1944במאי  22-ב הם הגיעו לאושוויץ ברכבת משא

. עצרה מאיתנו יהיו מתים אחרי שלושה ימים. הרכבת 80%-החבילות שהתאמצנו לסחוב ייזרקו לנו, וש

'לרדת  , 'מהר', בהונגרית, ביידיש ובגרמנית.ברעש גדול. היו צעקות נוראיותבבת אחת הדלתות נפתחו 

הסתכלתי החוצה מהחלון הקטן. ראיתי למלוא האופק גדרות מהר! להשאיר מאחור את כל החבילות!' 

תיל ומגדלי שמירה. הפרידו ילדים מאימהות, נשים וגברים. עזרתי לאבא לרדת, ואבא בקושי עמד על 

הוא לא שתה כלום, ונתן לנו לשתות את מה שהיה. גרמנים לא נתנו לנו מים בנסיעה. הרגליים, כי ה

מיהרתי  ,בחוץ טפטף גשם דקיק, ולכן השארתי את אבא ליד דלת הרכבת, ובמהומה הגדולה על הרציף

לערימה ענקית של חפצים שהגיעה ברכבת קודמת ולא הספיקו לפנות. התכופפתי ולקחתי משם ספל. 

ופחדתי שיתעלף. ביד השנייה הרמתי את הספל הקטן והצלחתי לתפוס כמה טיפות של חזרתי לאבא 

גשם שאותן נתתי לאבא להרטיב את השפתיים. אני מאמין שבזכות מצוות כיבוד אב זכיתי להישאר 

" ]בשנת 87, ואני כבר בן 'כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך'בחיים באושוויץ. בתורה כתוב 

שציין  ,יום השואה הבינלאומי ,27.1.2020א' בשבט, -ביום הולדתו העברי חל ; 90יוסף בן  ; כיום2017

"אמי ואחותי נעלמו. לא ראיתי אותן מאז. לא נפרדנו אפילו במבט. שנה לשחרור אושוויץ[.  75השנה 

לחו נרצחו בגזים סמוך למועד הגעתם. אותי ש 12זמן קצר אחר כך גם אבא נעלם. הוריי ואחותי בת ה־

  .... קיבלנו בגדי אסירים, ואת הכובעלקבוצת המתאימים לעבודה

למחרת שמעתי שיחה בין ותיק לבין יהודים שזה עתה הגיעו מהונגריה. 'אתם רואים שם את 

הארובות? זו לא מאפייה! לא בית חרושת! שמה שורפים את המשפחה שלכם, את הילדים שלכם. 

יחות כאלה. אושוויץ היה בית חרושת למוות. היה אפשר תסתכלו טוב'. במשך הקיץ שמעתי הרבה ש

  C.ואחר במחנה  Dבמחנה תחילה נכלאו שלמה ויוסף לשמוע שם את כל השפות של אירופה". 

תה לנסות להשיג ימנות האוכל שלנו היו קשות משל אלו שעבדו. המשימה היומית הי; "היינו מורעבים

ב'אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה יודע שאין לך  משהו לאכול. כל מפגש עם הוותיקים היה נפתח

כבר משפחה? נשארת לבד'. היה רופא יהודי שהושיב אותנו סביבו על הדרגש, ובכל ערב סיפר לנו על 

 בריחות מהמחנה שנכשלו, כמו סבא שמספר סיפור לנכדים. הוא היה מסיים את הסיפור במילים: 'כן

ה, עשן לשמיים, וגם אתם תצאו ככה'. שנאתי אותו בליבי כן, ילדים, מאושוויץ יוצאים רק דרך ארוב

 . "על הנבואות השחורות שלו. בסוף נבואתו התקיימה כמעט במלואה

מודה בכנות שאחת  יוסףשהכיל כאלף נערים.  ,האחים שלמה ויוסף נשארו ביחד, ונשלחו לצריף מיוחד

לשם מה שוכנו הנערים בצריפים  התעלומות שעדיין מעסיקות אותו, כמו גם את קומץ הניצולים, היא

 ,דואגים לבריאותם. "בניגוד לזוגות התאומים - דמיוחדים, תוך שהנאצים בכלל, וד"ר יוזף מנגלה במיוח

שבהם הוא ביצע את הניסויים, בנו לא עשו ניסויים, לא קיבלנו מספר וגם לא עבדנו. כשהיו בודקים 



עם זאת, הנערים סבלו  טוף את הפה. זה היה מוזר".לנו את הגרון, אפילו היו מביאים לנו מים כדי לש

מרעב מתמיד, חשש ממלקות ופחד מהיום שבו יועברו למשרפות. מה שעזר לו ברגעים הקשים, הוא 

סידור תפילה שהשיג. זה היה סידור יוקרתי, בהוצאת 'סיני', מהסוג שהיו נותנים בבתים עשירים לבר 

 ו, ודווקא במקום הזה השגתי את הסידור".לא קיבלתי מתנה כז ,כמובן ,אני"מצווה. 

 יוסףנום של אושוויץ, יכשהוא נשאל עד כמה יהודים הסכימו לסכן עצמם כדי לקיים מצוות בלב הגיה

המכיל מילוי קשיח, בהתאם  ,מביא אירוע שנחקק בזיכרונו: "היה מקובל להכות בעזרת מקל גומי

באחד הימים ראיתי  מלקות. 24ר ביותר כלל לחומרת ה'עבירות' שהיינו מבצעים, כאשר העונש החמו

את סגן מנהל הצריף הולך עם המקל בידו, ובסקרנות של נער עקבתי אחריו. במחנה המתין לו נער 

והנער שהולקה לא  -מלקות  10מלקות,  5אנחנו ספרנו:  -שחיכה לעונשו. הוא התחיל להלקות אותו 

  מלקות הוא עוד לא הוציא אנחה. 25-ם כשהגיעו להשמיע קול בכי או אנחה. כאילו זה לא נוגע לו. ג

 50-כשהגיע ל ;סגן מנהל הצריף הפך אותו על גבו, והחל להכות בו ברגליים, בראש ואנחנו סופרים

הדרגש, ואז התברר שהוא הולקה בגלל שנתפס מבריח  להוא הפסיק. עזרנו לנער שהולקה לעלות ע

 ה: 'זה היה שווה'. רק את זה הוא אמר".והוא ענ -סידורי תפילה. אחר כך שאלנו אותו 

ארבע ארובות לא הפסיקו לפלוט עשן. כשזה לא היה מספיק, חפרו בורות ושרפו גוויות בבורות. "

לפעמים העשן לא עלה לשמיים והיה מכסה את כל רחבי אושוויץ. ערפל שחור. ריח חריף של שריפת 

כזה. לילה אחד יצאתי מהצריף. יכולתי  שערות ועצמות. הוותיקים אמרו שעוד לא היה קצב השמדה

לראות במבט אחד את כל ארבע הארובות פולטות עשן לבן, עשן יהודים. הנצחתי בזיכרוני את המראה. 

. אחרי זמן קצר נתקפתי פחד, כאילו אני נמצא בבית קברות הבנתי שאצטרך לספר עליו בבוא היום

 גדול לבד בלילה. חמקתי בחזרה אל הצריף".

מעיד כי ד"ר מנגלה היה מגביר באופן מכוון את  יוסףעיקר הדאגה התעוררה בסמוך לחגים היהודיים. 

השמדת היהודים לקראת פסח וחגי תשרי. "בחגים היו מחסלים את אלה שלא עובדים; את כל מי 

ו וכך, יומיים לפני ראש השנה, הגיע .ה'קלנדר )לוח השנה( של גבלס'"שלא מביא תועלת. קראו לזה 

הצעיר נשלח למוות. אלא  יוסףנגזר לחיים, ואילו  , האח הבכורד"ר מנגלה וסגנו לסלקציה. שלמה

להסתנן בחזרה לצריף ובכך הציל את חייו. "הצעקות היו נוראיות. צרחו 'שמע  יוסףסימן ל ששלמה

אבל באושוויץ בדרך כלל היה שקט, אנשים לא ידעו שזו דרכם האחרונה. מא'. יישראל', 'אבא' ו'א

כשלקחו אסירים מתוך המחנה, הצעקות היו נוראות. כיסיתי את ראשי בשמיכה, תקעתי אצבעות 

 ידענו שגם לנו נשארו כמה ימים לחיות". באוזניים לא לשמוע.

השנייה. "התאספנו כאלפיים נערים במגרש. ידענו בשביל מה  הסלקציהבערב יום הכיפורים הגיעה 

ע עם אופניים ממש קרוב אלי. מלאך המוות כמה מטרים ממני. הוא אוספים אותנו. דוקטור מנגלה הגי

, מניצולי 14דממת מוות, כולם עמדו מתוחים. נפל מבטו על נער בערך בן  ההייתהסתכל על המגרש. 

. מנגלה התרגז והתחיל לצעוק: 'אני אראה לכם!' 18ושאל אותו לגילו. הנער אמר שהוא בן  ,'לודזגטו 

קרוב אלי והעמיד אותו ליד השער. ציווה לדפוק קרש מעל גובה הנער, והורה הוא תפס נער שעמד 

הולך לצד השני של  -להסתדר בשורות עורפיות ולעבור מתחת לקרש. כל מי שראשו לא מגיע לקרש 

שרד גם את יוסף  המגרש. הזדעזעתי. ראיתי שנערים גבוהים ממני לא משיגים את הגובה הדרוש".

כך שיגביהו את עקביו, ובזכות תושייה פלאית לחמוק  ,מילוי נעליו בחצץ הסלקציה השנייה בזכות



משורה לשורה: "באמצע ההליכה נכנסתי לקבוצה אחרת, כאילו מלאך הרים אותי. פלא. הנשימה 

ם אותי שם. כאלף נערים נשלחו לתאי הגזים באותו יום. יומיים אחרי ׂשם אותי פה, ׂשנעצרה. מלאך 

אחר נערים קטנים שחמקו. בין הנערים האלה היה חבר של אחי, לו הלוויתי  יום כיפור שוב באו לחפש

 ... הוא נלקח להשמדה עם סידור התפילה שלי.'סיני'סידור בהוצאת אותו את סידור התפילה שלי, 

שיש משלוח למחנה עבודה. ניסינו להירשם. פרופ' אפשטיין, מנהל בית לנו אחרי חול המועד נודע 

מנגלה שלח אותו לעשות ניפוי. הוא מישש לי את דר' בא לבדוק את המשלוח. החולים של המחנה, 

שרירי היד. ראיתי שהוא מהסס. הסתכלתי אל תוך עיניו, כאומר 'אתה חותם את גזר דין המוות שלי'. 

הוא השאיר אותי במשלוח. המעמד הזה, של דוקטור גרמני שבודק לי את השרירים, חזר לי המון 

רגישה שהשינה שלי לא המעירה אותי מהחלום כשהיא הייתה  ]אשתו[ שנים חיהבחלומות. לאורך ה

רגועה, כשהיא חשה שאני נמצא שוב באושוויץ. אני תמיד מודה לה שהעירה אותי. אני חולם שאני 

 ."אני מתרגש שזכיתי לחיות ,בבית הכנסת ,בכל יום כיפורבסלקציה, שאני בורח, רץ. 

אולי עשרים נערים. התייצבנו ליד השער בשורות, ואני  ,לתוך המשלוחהסתננו " 1944באוקטובר  5-ב

הראשי של המחנה התחיל לספור  ּפֹורועד. אם לא עכשיו, לעולם לא נצליח לעזוב את אושוויץ. הקא

הצלחת, 'לי, חייך, ועזב אותי. כאילו אמר: עאת השורות וכשהגיע לשורה שלי, התעכב. הוא הסתכל 

בת שבה היו חפצים של משפחות שהגיעו לאושוויץ במשלוחים הקודמים. . עלינו לרכ'קח את חייך

רעדתי. כולם התיישבו על הרצפה ומיד נרדמו. לילה לפני זה לא ישנו וכל היום עמדנו על הרגליים. 

ישנים ואני היחידי ער. חיכיתי שהרכבת תצא. פחדתי שאולי מישהו ילשין  גם שלמה אחי נרדם. כולם

אני עוזב אוכל להסתיר את הפנים שלי. כשהרכבת התחילה לנסוע, אמרתי לעצמי: ואני אהיה ישן ולא 

 כשהרכבת התחילה לנסוע היה זה אחד הרגעים המאושרים בחיי. . את אושוויץ, ולא דרך ארובה

הנערים שבצריפים נותרנו כמאה בלבד, ומתוכם הסתננו לרכבת העובדים עשרה נערים  3,000-מ"

ה בלנדסברג, שם הרגשתי במשך שבעה חודשים כיצד נפשי מחולצת ממוות נסענו למחנה עבוד בלבד.

העובדים נשלחו לעבוד בבניית בונקרים למטוסי הסילון החדשים של גרמניה, לא . "פעם אחר פעם

באפריל, יומיים לפני  27-רחוק ממחנה דכאו שבגרמניה. הם סבלו מאלימות ורעב נוראיים, עד שב

  שחרור דכאו, שוחרר המחנה.

את תפקידו במניעת השכחה. הוא נכנס למחסן במחנה ולקח משם ז'קט יוסף מיד עם השחרור הבין 

"הקפדתי לחרות במוחי מאורעות ותמונות, שמרתי פסים ועליו מספר אסיר. הז'קט שמור בביתו. 

, שהיה העד הצעיר ביותר במשפט יוסףאומר  חפצים. ידעתי שיבוא יום ואצטרך להראות אותם",

  וכנראה האחרון שעוד חי. ,(31)אייכמן 

יימה סאת תלאותיהם, הרי שטעות הייתה בידיהם. הם הועברו על ידי תאם חשבו האחים שבכך הס

הבריגדה היהודית לאיטליה, ושם עלו על סיפונה של אוניית המעפילים "ארבע חירויות". סמוך לחופי 

מצויידים  ,כוי, שבו ניצולי שואהארץ ישראל הבריטים גילו אותם, והאחים הצטרפו לקרב חסר הסי

ולאחר מכן גירשו אותם  נאבקו בחיילים הבריטים שהיכו בהם באכזריות ,בקופסאות שימורים

ותלשו  61ויוסף זוכר איך הוא וחבריו חתכו את הגדר למחנה  60הם שוכנו במחנה מספר  לקפריסין.

 בד, מהם תפרו את לבושם... יריעותמאוהל "חדר האוכל" 



הרשו הבריטים לניצולים לעלות לארץ ישראל, והאחים קליינמן ששו על  1947במרץ  15-רק ב

 האפשרות להגן על ירושלים, הפעם כחלק מצבא יהודי.

היה ברור לו  'בוגר אושוויץ'מפטיר בציניות, כי כ יוסףכשהוא נשאל האם לא שקל לחזור למולדתו, "

יו אז משפחות, לא היו ילדים. לא היו צעירים שהוריו, אחותו ושאר בני משפחתו נספו כולם. לא ה

 ממני, וגם לא היו זקנים. ידענו שאין לנו מה לחפש שם".

התקשה למצוא אהבה. "הייתי ביישן  סיים שירות צבאי ב"גבעתי" ופתח עסק מצליח לנגרות, אך יוסף

אלא ששנה  וזה לא הלך", הוא אומר. "בירושלים גם לא אהבו להתחתן עם אלה שבאו מאירופה".

, שגם היא שכלה רבים מהונגריה 21, הוא פגש את חיה שוורץ, צעירה בת 33אחרי משפט אייכמן, בגיל 

מבני משפחתה בשואה. "חיכיתי הרבה זמן עד שהיא תגדל", הוא אומר, ובני הזוג פורצים בצחוק. 

גם  זהאת  זהעזוב סירבו לשלמה ויוסף נינים. האחים  ארבעהנכדים ו 16לשניים נולדו שלושה ילדים, 

 את הנגרייהניהלו יחד  .בבגרותם, ובמשך שנים ארוכות חיו בית מול בית ברחוב ריינס בירושלים

 שנים. שבעהאח שלמה הלך לעולמו, בשיבה טובה, לפני כ. שנה 50-למעלה מ

 :ונחזור אל סיפור עדותו של יוסף במשפט אייכמן

ת אדולף אייכמן. עבור יוסף זלמן קליינמן, אז לכדו א" המוסד"רעשה הארץ לאחר שסוכני  1961בשנת 

הייתה זו שנה של חיטוט בפצעים. על דוכן העדים הוא סיפק לעולם עדות  –, אוד מוצל מאש 31בן 

 מצמררת על האופן שבו פעלה מכונת המוות הנאצית.

בתחושתו כשעלה להעיד, "אני הראשון שנבחר לספר  יוסףהייתי בהתרגשות גדולה, רעדתי" שיתף "

. כל הנערים האלה היו מרוכזים במחנה הצוענים. נהינו מומחים לעשן שפרץ הנערים של אושוויץעל 

 מן הארובות. ידענו לפי הצבע אם האנשים היו מורעבים או לא". 

אחרים נרצחו ביום  1,000מהם נרצחו בראש השנה,  1,000. 1944נערים היו באושוויץ בקיץ  3,000-כ

 (.על כך בעדותו המצולמת בקישור) ת המקל' הידועה, שערך בהם ד"ר מנגלהילאחר 'סלקצי ,כיפור

שהוחזקו במחנה באופן חידתי:  מהנערים של אושוויץהיה חלק  יוסף .שרדו את התופת 14מעט בני 

ויי מנגלה והוכנסו נשלחו הילדים להשמדה, לבד מזוגות התאומים ששימשו לניס 14מתחת לגיל 

שנאספו באושוויץ במהלך קיץ  ,16-ל 14נשלחו לעבודות כפייה. אך נערים בין גיל  16למחנה. מעל גיל 

הוחזקו בצריפים מיוחדים, בתנאי רעב קשים. "באותו קיץ הגיעו לאושוויץ כמעט חצי מיליון  ,1944

להיכנס למחנה, והיתר נשלחו  , "חמישית מהם 'זכו'יוסףיהודים, בעיקר הונגרים וצ'כים", מספר 

להשמדה. אנחנו נכנסנו, אבל לא היה לנו המזל לצאת. איש לא יודע להסביר את חידת הנערים אבל 

 באושוויץ מיותר לחפש היגיון".

פה ושם היו מבוגרים שדאגו לנו והבריחו לנו אוכל", מספר יוסף, "שני אולרים קיבלתי. אחד נשמר "

י לטבח שנתן לי מרק מתחתית החבית, פלדמן שמו. לפני שלושים שנה אצלי עד היום, את השני נתת

 פגשתי יהודי פה בירושלים. התברר שהוא מהוותיקים. אמרתי לו שאני מהנערים. הוא שמח ואמר, 

 'אתה יודע, אני עשיתי מגבית אוכל בשבילכם'". 

פיקוחו של דוקטור כשכמה מן הנערים חלו במחלה מידבקת, הועבר הצריף כולו להסגר רפואי תחת 

מנגלה. "באותו זמן עמדו אלפים בתור לגזים, ופה התעסקו עם אלף נערים שקיבלו חומר לשטוף את 

 הפה לפני בדיקת גרון. לא היה היגיון. דוקטור מנגלה בדק אותנו בכל כמה ימים". 



ל , מחנה הצוענים. הרעב היה חריף. "קיבלנו חבית מרק דליAבהמשך הועברו הנערים למחנה 

לצהריים וזהו. כשהמרק נגמר היינו מעבירים את החבית בינינו ללקק, לפי תור. כל יום אחרי הצהריים 

ראית נערים שהופכים את החבית על הצד, נשכבים על הארץ ומכניסים את הראש בפנים. כאשר 

לו , א'זלודיתה נקייה לגמרי. כשהגיעו המשלוחים מגטו יתה מוחזרת למטבח, היא היחבית כזאת הי

היו אנשים יותר מורעבים מאיתנו. אנשים שליקקו מרק שנשפך לאדמה. ראיתי נערים שהלכו לחלק 

 חבית מרק לצריף ומישהו הוריד את הנעל שלו, תקע בתוך החבית, וברח עם זה".

: "בתוך שבעה שבועות הובאו על הילדים באושוויץ כתבה ההיסטוריונית הלנה קוביצה מ"יד ושם"

ף יהודים. המשלוחים ההמוניים של היהודים ההונגרים היו יוצאי דופן בשל המספר אל 438לאושוויץ 

הגדול של ילדים שנמנו עמם. רובם המכריע של הילדים שהגיעו במשלוחים מהונגריה הומתו בגז מיד 

שוכנו קצתם לזמן קצר במחנות מעבר. הדבר קרה כשנשלחו משלוחים שלמים  1944בהגיעם. מיוני 

רכבת למחנות המעבר בלא סלקציה. רוב הילדים מתו במחנות המעבר, אם בשל היישר מרציף ה

רבן לסלקציות. מעטים בלבד הצליחו ליצור את הרושם שהם והתנאים הקשים ואם משום שנפלו ק

כשירים לעבודה ולחמוק כך מסלקציה. ילדים אלה נשלחו אחר כך עם האסירים הבוגרים למחנות 

 ה של אושוויץ".אחרים בגרמניה או למחנות משנ

 

שבתל  "מכון משואה ללימודי השואה"משואה בטקס הזיכרון של יוסף הדליק  2017ביום השואה בשנת 

לא שוכח מאומה. הזיכרון אצלו חי היום כמו יוסף  90יצחק, כאחד העדים האחרונים מהמשפט. בגיל 

, הוא מקפיד לחתום לתלמידים ולחיילים את ההרצאות שהוא מעביר ;עשורים וחצי לפני שבעה

י.  "בפסוקים מתהלים קי"ח:  י ָיּה ְוַלָמֶות ֹלא ְנָתָננִּ ְסַרנִּ ר יִּ י ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה. ַיסֹּ  ".ֹלא ָאמּות כִּ

 יוסף. מסכם על אושוויץ ממקור ראשון" םלמסור לדורות הבאים, ששמעת ותוכל

ן השואה שהתעצב והתייצב בארץ ובעולם בתום המשפט ישראל השתנתה. רבות נכתב על זיכרו

בעקבותיו, ועם ישראל הדגים את עוצמתו הצבאית והביטחונית. יותר מזה, המשפט הטיח את השואה 

לדנ"א הישראלי. הוא הפך לחוויה משותפת לכלל תושבי ישראל בשנות עיצובה של המדינה, נצרב 

 בה לתמיד וממשיך להדהד עד היום. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lUf9fPxOi70  1961ממשפט אייכמן מצולמת עדות 

-trial-society/eichmann-ews/domestic/educationhttps://13news.co.il/item/n

מיה איידן,  – השופטים היו המומים": מסע אחר הגיבורים האחרונים ממשפט אייכמן" /233224

 1.5.2019, 13ערוץ 

https://www.israelhayom.co.il/article/727037 אמילי עמרוסי23.1.2020אל היום" "ישר , 
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 קליינמן יוסףו שלמהשלא נפרדו: האחים   
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 יוסף קליינמן מעיד במשפט אייכמן.: 1961
 , העד הצעיר ביותר; 31הוא היה בן 

 הנערים 3000בעדותו סיפר את סיפור 
 

 

 

 יוסף בשירותו הצבאי כחייל "גבעתי"

 
 

 באושוויץ; כמו , יםמפוספסוחולצה כובע אסיר  מזכרות בביתו של יוסף:
 אולר שקיבל מאחד הוותיקים והיה בכיסו במחנה; 

 חולצת כפתורים שקיבל ביום השחרור מקצין אמריקני שראה אותו בבגדי בלויים והלביש אותו; 
 תרמיל בד שאיתו, באישון ליל, טיפס על סולם החבלים של אוניית המעפילים באיטליה. 



 אני מאמין שבזכות מצוות כיבוד אב זכיתי להישאר בחיים באושוויץ." :חזר לאושוויץ כ"איש עדות"יוסף 
 ".90, ואני כבר בן 'כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך'בתורה כתוב 

 

 
נינים 4-נכדים ו 16: שתי בנות ובן, מועם השבט שהקי וחיה קליינמן יוסף  



 
 מן על קורות חייו. נהספר שכתב יוסף קליי

 עריכת הספר: עטרה סמואל, אריאל סמואל.
 .2010 א"תשע

 הוא מתפילת "הלל":של שם הספר הציטוט 
 

י  ָמֶותכִּ י מִּ ַלְצָת ַנְפשִּ ְמָעה ֶאת  חִּ ן דִּ י מִּ ֶאת ֵעינִּ

י ֶדחִּ י מִּ  (תהלים, קט"ז ח') ַרְגלִּ

 

 

ברוך תהיה, יוסף, על עשייתך רבת 

השנים לזכר הנרצחים בשואה, יוצאי 

 . זאקרפטיה / קרפטורוס

בני של כל  םסיפורך האישי הוא סיפור

 שלנו!!! הקהילה

  לזכור, ודבר לא לשכוח!

 

 

 

 

 

 

 
 
 מספרים את "בסתר המדרגה" מבין דפי הספר  30

 סיפורו של יוסף קליינמן., הנערים 3000סיפור 
 

היסטוריונית חרדית,  ,אסתר פרבשטיןהספר נכתב על ידי 
ראש הקתדרה להוראת השואה במכללה ירושלים, והיועצת 

בין הבולטים בחוקרי  ,האקדמית של גנזך קידוש השם
רבי אברהם  ,ינתו של האדמו"ר מגורהיא נ השואה החרדים.

  מרדכי אלתר. לימדה שנים רבות באולפנת חורב בירושלים.
 . 2013בשנת  "מוסד הרב קוק"בהוצאת הספר יצא לאור 

 שמו של הספר נגזר משיר השירים, ב' י"ד:
 

י ְבַחְגֵוי ַהֶסַלע  ָנתִּ ְך  ַהַמְדֵרָגהְבֵסֶתר יוֹּ י ֶאת ַמְרַאיִּ ינִּ ַהְראִּ

ֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיְך ָנאֶוה י קוֹּ ֵלְך כִּ י ֶאת קוֹּ ינִּ יעִּ   ַהְשמִּ

 
 
 



 פטיה(קרפטורוס )זאקרילידי  – בשנים עברו מדליקי משואות בטקסי הזיכרון לשואה ולגבורה .7

 

, נפטר בגיל מנרסניצה 1920יליד  דוד )דוידוביץ(,-דוד בן: 1995
 שנה לסיום המלחמה. 50בניר עציון, הדליק משואה בציון  98
ימים לפני שפוצצה  5ה "פאטריה". יעלה ארצה באוני 1940-ב

קפץ עם חבר לים ושחה עד נמל חיפה. הוא התגייס לצבא 
הצטרף לבריגדה היהודית  1944-הבריטי וצורף לחיל ההנדסה. ב

השחרור היה עם יחידתו ליד הנהר פו בצפון )החי"ל(. ביום 
הוא ערק עם חברו מהצבא, נפל בשבי הסובייטי,  איטליה.

שוחרר והגיע לברטיסלבה, שם נודע לו כי הוריו נספו. הוא נמסר 
חזר ליחידת  1945לידי הבריטים כעריק ונכלא. בספטמבר 

הוקם בה גוף מחתרתי שנקרא הבריגדה שמוקמה בבלגיה. כאשר החליטו הבריטים לפרק את הבריגדה 
מחברי הגוף החליפו זהות עם  120 ששם לו למטרה לסייע לפליטים יהודים בגולה. ,"המרכז לגולה"

פליטים שנשלחו במקומם לארץ ישראל. הם נשארו באירופה והמשיכו לסייע לשארית הפליטה ולעודדם 
  .לעלות לארץ ישראל באמצעות סמינרים, שירים עבריים ולימוד יהדות

חזר דוד ארצה באמצעות אישור עלייה )סרטיפיקט( פיקטיבי והגיע לכפר עציון. הוא נלחם  1947-ב
שהוקם בעקבות  ,חבר קיבוץ ניר עציון היהבן דויד  1950-מ במלחמת העצמאות ונפל בשבי הירדני.

 נפילת כפר עציון בידי הירדנים.
https://www.youtube.com/watch?v=duQWnnOmabU 

 
 
. אוז'גורוד, 1932ילידת  ישע )רוזנר(,-חנה בר: 1998

 . 2015נפטרה בשנת 
תה י, הי1944עם גירוש בני משפחתה לאושוויץ, בשנת 

. היא הועברה לבירקנאו, למחנה הנשים 12חנה בת 
הייניכן הועברה למחנה  1944ההונגריות, ובנובמבר 

בגרמניה, שם עבדה בבית חרושת לתותחים. באביב 
הגיעה חנה לטרזיינשטט בצעדת המוות. כל בני  1945

"ביום השחרור,  משפחתה הקרובה נספו בשואה.
כשאני יושבת בשערי טרזיינשטט, הייתי חלשה מאד, 

ראה בחרתי . ידעתי שאם אשאר לשבת שם, אמות. אינני יודעת איך זה קרה, אבל קמתי. כנ13כבת 
 בחיים."

עם השחרור סירבה חנה להצעת דודתה לנסוע לארצות הברית, ובחרה לעלות לארץ ישראל. היא כתבה 
מכתב לדודה, יצחק רוזנר, שעלה לארץ לפני המלחמה. במכתב ביקשה ממנו להצטרף אליו, כי הרגישה 

בי איטליה. כשעלו הגיעה חנה לארץ ישראל, לאחר מסע ארוך ברח 1946תלושה ולא שייכת. בשנת 
מגבת רקומה,  –נדרשו הנוסעים להיפטר מחפציהם, וחנה נאלצה להשליך לים את רכושה היחיד  לאוניה

 מזכרת מאמה.
בארץ הצטרפה חנה לבית הספר החקלאי "מקווה ישראל", התגייסה לגדנ"ע וסיימה קורס מ"כים. היא 
השתתפה במלחמת העצמאות בקיבוץ בארות יצחק, ולאחר המלחמה סייעה בהקמת קיבוץ משואות 

מנהלת בית הספר התיכון במרכז שפירא, בקרבת אשקלון, מקום מגוריה, וסייעה  ההייתיצחק. חנה 
 עם משלחות בני נוער וצבא לפולין. ,דהֵכע ,נוסעת ההייתם של בני נוער מאתיופיה. כמו כן לקליטת

י, אני נושאת משימה. אני לא יכולה מבלי לספר. המשימה י"הרגשתי, במלוא העוצמה, שכאן, על כתפ
 הזו נתנה בי עוצמה כל כך אדירה, שכאילו משהו בער בתוכי. הרגשתי שיש לי תפקיד, שזה לא יכול
להיות שאני נשארתי בחיים מבלי שיש לי עכשיו תפקיד. הרגשתי שאני רוצה לספר, והרגשתי שעכשיו 
 זה הזמן לתת, לספר את הסיפור, ולהפנים בבני הנוער, כדי שהם יזכרו וכדי שהם ידעו להמשיך ולספר."

 חנה נישאה לחיים )וולטפרייד( ז"ל ולהם נולדו שתי בנות, שבעה נכדים ושני נינים.
https://www.youtube.com/watch?v=oGPG5jNbxPQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=duQWnnOmabU
https://www.youtube.com/watch?v=oGPG5jNbxPQ


 ילדים. 21מתוך  13-, הילד הביצ'קב, 1915, יליד מרדכי ויזל: 2001
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הועברה עיירת הולדתו 

שנת שירות הועבר לריבונות הונגריה והוא גויס לצבא. כעבור 
שהייתה מורכבת מיהודים. התנאים בצבא היו  ,ליחידת כוח עזר

ללא נשוא: קור, רעב, השפלה מצד המפקדים האנטישמיים 
הועברה פלוגתו להורודינקה. כשסייע  1941ועבודת פרך. בשנת 

מרדכי ליהודים שרוכזו בשדה פתוח, פגש ביניהם את אחיו 
ץ פודולסק ושם נרצחו. יניהקטנים. אלה הובלו לאחר מכן לקמ

ילדי  21אחיו הגדולים נספו עם משפחותיהם באושוויץ. מבין 
שוחרר מרדכי מהצבא.  1944. בינואר ..משפחת ויזל שרדו שלושה

במשך חודשים נדד בין הכפרים והיערות וסבל רעב. בכפר ליד 
. 1944שוויץ באפריל סולוטבינו נתפס, עונה קשות בידי הגסטפו ונשלח עם יהודי הגטו האחרים לאו

הוצא לצעדת  1945מונוביץ, מחנה משנה של אושוויץ, בעבודות כפייה, ובינואר -הוא עבד במחנה בונה
 .1945המוות בתנאי קור, רעב וצמא. הוא הגיע למחנה ברגן בלזן בגרמניה, שם שוחרר במאי 

ילדים, שבעה נכדים  מרדכי עלה ארצה לאחר מעצר במחנות המעצר הבריטיים בקפריסין. למרדכי שני
 ?[2008]נפטר  ונין.

https://www.youtube.com/watch?v=2gbHWFz1Oj0 
 
 

המשפחה  .נפשות 6למשפחה בת  חוסטב 1924-נולד ב צבי קרץ: 2004
, חודשיים 1940-התפרנסה בדוחק, ומצבה החמיר לאחר פרוץ המלחמה. ב

לפני סיום שנת הלימודים, סולקו התלמידים היהודיים מבית הספר, ומאז 
עבד צבי כדי לסייע לכלכלת המשפחה. בעקבות לכידת בחור יהודי שניסה 
להימלט מסלובקיה בזהות בדויה ואימץ את זהותו של צבי קרץ ששמו 

ה ברשימה לעלייה לארץ ישראל, עצרה המשטרה את צבי ואת אביו הי
מחנה ריכוז למתנגדי  –אלכסנדר. הם הועברו לבודפשט ומשם לנטקניז'ה 

, 1944המשטר. האב שוחרר בתום חצי שנה, וצבי חזר לחוסט בפברואר 
שבועיים לפני כניסת הגרמנים להונגריה. מיד לאחר חג הפסח נצטוו כל 

ימים לפני חג השבועות הועמסו כולם על  3לגטו בחוסט. היהודים לעבור 
בירקנאו. לאחר שהגיעו נפתחו -קרונות משא לבהמות ונשלחו לאושוויץ

הדלתות רק כעבור שלוש שעות, שכן היה זה יום עמוס באושוויץ וטרם 
הסתיים רצח היהודים שהיו בטרנספורטים הקודמים. בסלקציה הופרדו 

האחים ולא ראו אותם עוד. למחרת התבקשו האסירים הכשירים להירשם  צבי ואביו מן האם ומשלושת
לעבודה, וצבי הכריח את אביו להצטרף עמו לרשימה. בימים המעטים שבהם היו באושוויץ, פגש צבי 
את פנינה, אהבת נעוריו מחוסט, והם החליטו להיפגש בתום המלחמה. צבי ואביו יצאו במשלוח לוורשה 

תוך הגטו ההרוס. עבודתם הייתה לפרק את המבנים ההרוסים לחומרי בניין ושוכנו במחנה עבודה ב
ימים הגיעו  15, עם פרוץ מרד הפולנים, פונו האסירים ולאחר מסע של 1944לשימוש חוזר. בקיץ 

מחנה  - 7באפיסת כוחות לדכאו. רבים נספו בדרך. לאחר שבועיים נשלחו צבי ואביו למחנה קאופרינג 
התגוררו במחפורות והועבדו בפרך. כעבור חודשיים פרצה במחנה קדחת הטיפוס  והם, משנה של דכאו

, חודשיים לפני השחרור. 1945ויותר ממחצית דרי המחנה נפטרו. אביו של צבי נפטר בזרועותיו בפברואר 
, שם כבר לא טיפלו בחולים. כעבור שבוע פונה 4שבועיים לאחר מכן חלה גם צבי והועבר לקאופרינג 

צבי והחולים האחרים הוצעדו במשך שלושה ימים למחנה אחר. בעודו מוטל באפיסת כוחות  –המחנה 
האמריקנים הגיעו ושחררו את המחנה. צבי ביקש את נפשו למות  –בצריף, שמע צבי קריאות שמחה 

אך הועבר לבית חולים ליד מינכן, ובו שהה כחודש עד שהבריא. הוא חזר לחוסט, פגש את פנינה ונישא 
. לצבי 2001-בעלתה המשפחה ארצה לירושלים ונולדה להם בת. פנינה נפטרה  1948-לזוג נולד בן, ובלה. 

 .2009צבי נפטר בשנת  שמונה נכדים ושבעה נינים.
/remembrance/archive/2004/torchlighters/kratz.htmlhttps://www.yadvashem.org/he 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2gbHWFz1Oj0
https://www.yadvashem.org/he/remembrance/archive/2004/torchlighters/kratz.html


 
למשפחה  בוולקה קפושאני 1930-נולד ב פריד (העשיל)יהושע : 6201

 של תשע נפשות. אביו היה רב הקהילה, נצר למשפחת רבנים חסידית.
, גירשו שוטרים הונגרים ואנשי גסטפו את יהודי 1944פסח, באפריל ב

. במאי גורשו יהודי הגטו לאושוויץ. אוז'גורודולקה קפושאני לגטו 
ׂשערו ופאותיו של יהושע גולחו, והוא הועבד בניקוי קרונות, באיסוף 
חפצי הנרצחים ובניקוי התעלות הסמוכות לרמפה. בתעלות אלו מצאו 
 יהושע וחבריו דברי ערך ומכרו אותם לאסירים פולנים תמורת אוכל.

חל, שהתגוררה בצריף הסמוך באחד הימים ראה יהושע את אחותו ר
לגדר המחנה שלו, והשליך אליה אוכל אל מעבר לגדר. באירוע אחר 
הובלו יהושע וחבריו לשער המחנה. יהושע חשב שהם מובלים לרצח 
בתאי הגז והציע לחבריו לשיר "אני מאמין" ולומר "שמע ישראל" עם 
ההגעה לתאי הגז. לבסוף הם לא נשלחו אל תאי הגז והוחזרו 

בכל יום חג ניסה יהושע, בנו של רב קהילה וחזן, להשמיע  יפיהם.לצר
נשלח יהושע עם חבריו למחנה זקסנהאוזן  1944בדצמבר  לחבריו את ניגוני החגים ולעודד את רוחם.

ומשם למחנה ליברהאוזן. עם התקרבות הצבא האדום הוצאו יהושע וחבריו לצעדת מוות. בלילות 
נהאוזן והוסעו למאוטהאוזן, ושם נאלצו לאכול חלזונות וצפרדעים ישנו על השלג. הם הוחזרו לזקס

כדי לשרוד. יהושע וחבריו שמרו איש על רעהו, חלקו את האוכל ועודדו זה את זה. הקבוצה הועברה 
, כאשר יהושע וחבריו התפללו תפילת ערבית 1945למחנה גונסקירכן, שם חלה יהושע בטיפוס. במאי 

יהושע אושפז בבית חולים בלינץ. כשהתחזק  מריקני את המחנה.של ליל שבת, שחרר הצבא הא
נסע לביתו בוולקה קפושאני ומצא את אחיותיו: רחל, ניצולת אושוויץ, ושושנה ואסתר שחיו בעת 
המלחמה בבודפשט בזהות נוצרית. אז נודע ליהושע כי אמו ואחיו התאומים נרצחו בתאי הגז 

  באושוויץ.
ועם עקירת הישיבה לארצות הברית החליט לעלות לארץ ישראל, שם יהושע למד בישיבה בקושיצה 

התגוררה אחותו ציפורה. יהושע ושתיים מאחיותיו, רחל ושושנה, הגיעו במסגרת עלייה ב' לגרמניה 
עלו השלושה על אניית המעפילים "מולדת", אך הבריטים תפסו אותה,  1947ומשם לאיטליה. במרץ 

עלה יהושע  1948בקפריסין, שם למד יהושע עברית. בפברואר ומעפיליה הועברו למחנות מעצר 
נשא יהושע לאישה את רבקה שהוא הכיר  1952בשנת  לארץ ישראל בסרטיפיקט של עליית הנוער.

 נינים. 33-נכדים ו 14באמצעות בן דודה שהיה עמו במחנות. ליהושע ולרבקה שלושה ילדים, 
https://www.yadvashem.org/he/remembrance/torchlighters.html 

 

 8-', שני מבמונקץ, גדל אורלובה, מ1927, יליד מנחם הברמן: 2019
ההורים היו בעלי מחלבה חסידים, ובילדותו סייע מנחם ילדים. 

גויס האב  1938י בשלה בעבודות המחלבה ובשילוח תוצרתה ללקוחות.
לייב לצבא הצ'כוסלובקי ומנחם נאלץ להפסיק את לימודיו -יהודה

בני  21הקימו הגרמנים גטו במונקץ'.  1944ולהחליפו במחלבה. באביב 
המשפחה נדחסו בדירה בת שני חדרים, בתנאי מחסור ורעב. מנחם 

גורש מנחם עם יהודי הגטו  1944במאי  וחבריו גויסו לעבודות כפייה.
שוויץ ברכבת בקר. במהלך הסלקציה על הרמפה עזר מנחם לאחיו לאו

הקטן בנימין, אך הם הופרדו, ובנימין שולח לתאי הגז עם אמו ועם עוד 
חמישה מאחיו. אחותו הגדולה, שלא שולחה לתאי הגז, נפטרה ממחלה, 
וכך נותר מנחם יחיד מכל משפחתו. הוא הועסק בפינוי אפר מתעלות 

אה לייצור קומפוסט ובקציר תבואה. כעבור זמן המשרפות, באיסוף צו
בירקנאו. -הוא התגלה כסייס מוכשר, והוביל ציוד ומזון ברחבי אושוויץ

בזכות המזון שנקרה בדרכו בעבודה הזאת עלה בידיו לשרוד, אם כי 
הוצאו מנחם ושאר אסירי אושוויץ לצעדת  1945בינואר . פעמים רבות היה כפסע בינו לבין המוות

בה נספו רבים מחבריו. האסירים הועלו על קרונות פתוחים והוסעו מערבה כשהם מתכסים מוות ש

https://www.yadvashem.org/he/remembrance/torchlighters.html


בבגדי חבריהם המתים. במהלך הנסיעה הפציצו מטוסים את השיירה. מנחם נפצע והוציא בעצמו 
 רסיס שחדר לכתפו.

וך מת 20-לאחר חמישה ימי נסיעה הגיעה הרכבת למחנה בוכנוולד. בקרון של מנחם נותרו חיים כ
האסירים שהועלו אליו. מנחם שהה בבלוק הילדים בבוכנוולד בתנאים קשים של מחלות ושל  150

, הוא הסתתר בצינור ביוב. לאחר 1945כינים, צפיפות ורעב. עם פינוי בוכנוולד, בתחילת אפריל 
חמישה ימים נתפס והוצא לצעדת מוות, אך ברח ושב אל המחנה. למחרת שוחרר המחנה בידי 

מנחם חולה השחפת אושפז  קילוגרם. 34מריקאי. בעת השחרור היה משקלו של מנחם הצבא הא
והועבר להחלמה בשווייץ. כעבור זמן הקים קואופרטיב עם חבריו וקנה מכשור לבית מלאכה 
למכונות כתיבה וחישוב. נודע לו שאביו שרד וחי ברוסיה. האב כתב לו: "אם תיסע לארץ ישראל 

עלה מנחם לישראל. את הציוד הטכני הביא עמו ארצה ופתח בית מלאכה  1950-יש סיכוי שניפגש". ב
 בירושלים. לימים סייע לאביו, שהיה מסורב עלייה, לעלות לארץ.

 מנחם התחתן עם רבקה, ניצולת שואה מהולנד, ולהם שלושה ילדים וחמישה נכדים.
ps://www.youtube.com/watch?v=P7x_FJ60BrAhtt 

 
 
 

ֵרב ַעם חוֹּ י / נֹּ  ָכל ְיהּודִּ
 

ָלד י נוֹּ ל.              ָכל ְיהּודִּ ְשאוֹּ י ַחָייב לִּ  ָכל ְיהּודִּ
י ַעל ַהָיד נִּ ְמיוֹּ ְסָּפר דִּ ם מִּ ל.   עִּ י ָחַזר ֵמַהְשאוֹּ  ָכל ְיהּודִּ

יתוֹּ  יד אִּ ֵלְך ָתמִּ ל.                    - ֶשהוֹּ יּצוֹּ י הּוא נִּ          ָכל ְיהּודִּ
ֵרְך ַחָייו  ְלאוֹּ

תוֹּ  ֵרְך מוֹּ  ְלאוֹּ
 

ָלד י נוֹּ ָלד     ָכל ְיהּודִּ י נוֹּ     ָכל ְיהּודִּ
ֶמָנה ָיַרד ם ַרֶכֶבת ְשקּוָפה מִּ י ַעל ַהָיד     עִּ נִּ ְמיוֹּ ְסָּפר דִּ ם מִּ  עִּ

ר                ְוָעֶליָה ַחָייו ְזכוֹּ ֵזר לוֹּ לִּ  -ֶשעוֹּ
ק ְיָלָדיו ה הּוא ָבא                                 ְוָעֶליָה ְצחוֹּ  ֵמֵאיפֹּ

ת ְלַעְצמוֹּ                                            ל ְלַהְרשוֹּ  ּוְלָאן הּוא ֹלא ָיכוֹּ
ָלד י נוֹּ ר                                       ָכל ְיהּודִּ           ַלֲחזוֹּ

ם ַמָשא ָכֵבד ַעל ַגבוֹּ   עִּ
ב ְמרּוָּפט  ּוְטַלאי ָצהוֹּ

בוֹּ  ֶפן לִּ  ֶשָנעּוץ ְבדוֹּ
 
 
 
ַמח ֶאת • ָמחּו, -ֶרֶמׂש ְוַעד-ְבֵהָמה ַעד-ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ֵמָאָדם ַעד-ַהְיקּום ֲאֶשר ַעל-ָכל-ַויִּ ם, ַויִּ ף ַהָשַמיִּ עוֹּ
ן ָשֶאר ַאְך-מִּ , ַבֵתָבה )בראשית ז', -ָהָאֶרץ; ַויִּ תוֹּ ַח ַוֲאֶשר אִּ  (23נֹּ
ַח, ֶאת • ְכֵסה ַהֵתָבה, ַוַיְרא, וְ -ַוָיַסר נֹּ ֵנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה )בראשית ח', מִּ  (13הִּ
אֶמר ְיהָוה ֶאל • יָך, ֶאל-ַאְבָרם, ֶלְך-ַויֹּ ֵבית ָאבִּ ַלְדְתָך ּומִּ מוֹּ ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאְרֶאָך -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּומִּ

 (1)בראשית י"ב, 
 

 [                       25.12.2010בת, ]ש      / פיקסלר רות  לך"-"נוח" ; "לך: בעקבות הפסוקים הללו כתבתי את השיר
 

ַמח השטן את בתי היהודים,             וכשפסקה אש וַמֲאֶכֶלת        תֹורּופראים יצאו ממא  ַויִּ
 ;      השמדה, לא ידע העולם עידנים.          שֹּמתם ָּפֲעֵמיֶכם לארץ אחרת.תֹורֹוכיבו מא באכזריות

 הארץ רוע              ואתם המעטים, נרעדים והמומים,        כי חַרב העולם הידוע      וָמלאה
 ולא נותר אלא לנוע ולנוע...       צפתם ְבֵתיבה על נהרות אדומים...   ָבכול זרוע.         – והסבל
   

https://www.youtube.com/watch?v=P7x_FJ60BrA

