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הקדמה

את סיפור חייו של אבא שמעתי קמעא קמעא. פעם עלה אירוע זה ופעם עלה 
באותן  אבא  את  שהכירו  אחרים  מפי  שמעתי  מהסיפור  חלקים  אחר,  אירוע 
להיותו  כאן, מעבר  המובא  הסיפור  הוסיפו על מה שידעתי.  הם  ואף  שנים. 
הסיפור האישי של אבא שלנו - ומכאן העניין שלנו בו, נדמה שיש בו עניין 
רחב יותר. הסיפור האישי, אוסף רב של סיפורים אישיים, יש בו כדי להציג 
מבט על התקופה מבפנים, על הדרך שאנשים חוו את התקופה וחיו אותה, ולא 

הרצאה של כרוניקה היסטורית.

כשאבא הגיע לגבורות לאוי”ט ביקשנו אותו לספר את סיפורו בצורה מסודרת 
מהתחלה ועד היום. זיכרונו הטוב אִפשר לסיפור להיות מלא ולכלול עובדות 
את  ריככה  הטובה שבו  העין  העולם.  מן  היו נשכחים  כן  שאלמלא  ופרטים 
הדברים, ואירועים שמטיבם היו קשים קיבלו עידון מסוים בדרך הסיפור שלו. 

זעיר פה זעיר שם הוספנו פרטים שאבא סיפר לנו בהזדמנויות אחרות.

סיפור זה מסופר בגוף ראשון, כסיפורו של אבא. למען האמת יש לומר כי 
נטלתי לעצמי חירות להשתמש בסיפוריו הרבים כפי שסיפר אותם בראיונות 
שקיים עם הגב‘ יונה ברמן, ועל פיהם נכתב הסיפור. השתדלתי שהדברים יהיו 
קלים ונוחים לקריאה, ועל כן לא הובאו מלוא הפרטים שאבא הזכיר. אלה 

שמורים בתמלול השיחות שנערכו איתו לצורך כך.

במהלך הסיפור עברתי לעתים מתקופה לתקופה כדי להציג את התמונה כולה, 
ולהוסיף רקע משפחתי ומעט הקשר היסטורי. 

עיקר הסיפור הוא עד לאחר העלייה לארץ וההתבססות בה. ב”ה הסיפור נמשך 
והולך, ואבא זוכה לראות בנים, בני בנים, ובני בני בנים.

מדי פעם הרשיתי לעצמי להתערב בסיפור, כדי להאיר זיכרון מסוים מנקודת 
מבטי. מכל מקום, השתדלתי למעט בהתפרצויות אלה. 

אין לנו, ילדיו, אלא להודות לאבא שהייתה לו הסבלנות והנכונות לספר את 
לאחותי  פרטים. תודות  ולהשלים  לשאלות  להשיב  עליהם,  לעבור  הדברים. 

נחמה ולאחי מרדכי שתרמו גם הם את חלקם בהוצאת הדברים לאור.
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הדברים  בסיפור  אותו  וליוותה  אבא  את  שעודדה  לאימא  מיוחדות  תודות 
ותרמה את תרומתה לאפשרות להוציא את הדברים עלי כתב.

תודות גם לגב‘ יונה ברמן שקיימה את הראיונות הראשונים עם אבא ודאגה 
לתמלל אותם. וכן ליהודית אשר ערכה את הספר העירה והאירה.

תודה למשפחת הרמן שאפשרה לנו בשמחה לשבץ בספר תמונות שצילם חברו 
הטוב של אבא מאותם ימים אליהו )אמיל( הרמן ז”ל. תמונות רבות המופיעות 

בספר זה הועברו לנו מהם. 

חיים

אלול תשע“ו, ירושלים

היוזמת והדוחפת להוצאת ספר זה היא אמי. לצערנו מסיבות בריאות אין היא 
זוכה לראות בהוצאת הספר לאור, אך זכות הראשונים שמורה לה. 

ישלח לה ה‘ מחסדו הטוב.

דצמבר 1944

חודש דצמבר 1944, שעת בוקר. בודפשט, פריז של המזרח, נראית כאלמנה. 
קודרת, מכונסת, מצטנפת אל תוך עצמה. הרחובות שבימים של שגרה היו 
לצאת  חייב  מי שלא  כולם שוממים.  הומים,  הקפה שהיו  בתי  אדם,  מלאים 

לרחוב לא יוצא. ימים של כיבוש. 

עד לפני חודשים מספר דמיינו כולנו שלכאן זה לא יגיע. המלחמה, מלחמת 
אירופה  מזרח  ממדינות  פליטים  ובאווירה,  באוויר  הייתה  השנייה,  העולם 
עדיין  אבל  מתמיד לבודפשט,  בטפטוף  הגיעו  הונגריה  של  הגבול  ומאזורי 
יהודי  בפועל  הדחקה,  זו  הייתה  אולי  זו תקווה,  הייתה  אולי  רחוק.  היה  זה 
בודפשט לא התכוננו לקראת הבאות. אבל עם הפלישה הגרמנית להונגריה 
המוות  עלה  שווא.  לתקוות  הפכה  התקווה   1944 במרץ  עשר  התשעה  ביום 
בחלוננו. בהתחלה באזורי הספר המרוחקים, אך עד מהרה החלה חגורת החנק 

להתהדק סביב לבודפשט.

הפכו  אלו  כל   - מעצרים  מכות,  היעלמויות,  חטיפות,  רדיפות,  משלוחים, 
לעצמו  חיפש  אחד  כל  מהחיים.  נפרד  בלתי  לחלק  היה  הפחד  חוק.  ללחם 

מסתור, מגן בשעת הצרה. 

כך בשעת בוקר ביום חורף מצאתי את עצמי פוסע בלב בודפשט. חצי שעה 
שבו  הבונקר  את  לעזוב  שנאלצנו  לאחר  לעיר,  ברכבת  הגענו  לכן  קודם 
התחבאנו במשך יותר מחצי שנה. נאלצנו לעזוב בן רגע, ועל כך עוד אספר. 
עתה אני צועד בעיר הולדתי, מנסה לסדר את נשימתי, להיראות נינוח, לא 
למשוך תשומת לב וחלילה לא לעורר חשד. כמובן, אני לא עונד את הטלאי 
עצמי  על  גוזר  הייתי  זאת,  עושה  הייתי  לו  לשאת.  חייב  יהודי  הצהוב שכל 
מוות מיידי. בשעה כזאת להיות מזוהה כיהודי משמעות הדבר חטיפה למרתפי 
המשטרה ומוות, או גרירה לנהר הדנובה החוצה את העיר, ומוות בירייה אל 

תוך הנהר.  

לאחר שעזבנו את הבונקר בכפר מסרו לכל אחד מאיתנו כתובת, לשם היה 
עליו להגיע בכוחות עצמו. כתובת מסתור, לפחות לזמן הקרוב. הייתי צריך 
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אתפס  אם  פתק.  על  הכתובת  את  לרשום  היה  לא ניתן  הכתובת.  את  לשנן 
כוונה לסכן מישהו אחר,  לי כל  הייתה  יהיה הפתק עליי. לא  חלילה, שלא 
החץ  לצלב  או  לגסטאפו  למשטרה,  לחשוף  גדולות.  היו  הכי  בלאו  הסכנות 

ההונגרי כתובת מסתור זו גזרת מוות על עוד מישהו.

למזלי, הקב“ה חנן אותי בזיכרון טוב, מה שמאפשר לי גם לכתוב את הסיפור 
נכון  רשומה  הכתובת  שאכן  לוודא  עליי  היה  ספקות,  יהיו  שלא  אבל  הזה. 
בזיכרוני. טעות קטנה - ומישהו משלם מחיר, בלבול קטן במספר הבית או 
שלי,  המסתור  כתובת  את  אאבד  רק  לא  אני  אבוד.  ואני   - הדירה  במספר 
אלא גם אחשוף את עצמי מיידית לחשד שאני יהודי. זו תקופה שאף אחד לא 
מסתובב סתם כך. אף אחד לא דופק על דלת לא נכונה או מתחיל לשאול 

שאלות שגרתיות של ימים רגילים “איפה גר פלוני או אלמוני“.

אני הולך ומשנן כל הזמן בראש את הכתובת “רחוב Joki-Ter משפחת...“ - 
אינני זוכר כיום את השם שבו השתמשו בני הזוג פוקס. הם היו ידידים טובים 
של ההורים שלי. זוג אנשים מבוגרים שחיו בזהות בדויה כגויים. לביתם היו 
מועדות פניי, שם אני אמור להיות בזמן הקרוב עד שאוכל לעבור למחסה 

קבוע יותר.

למזלי ולשמחתי הרחוב שומם. כך לפחות אני לא מושך תשומת לב. אין שוטר 
או פרחח או סתם איזה אנטישמי ששואל את עצמו מי הוא הבחור הזה שהולך 
כנגדי  צועד  רואה  אני  שאז  אלא  דקות,  כמה  במשך  הולך  אני  כך  ברחוב. 
מהעבר השני אדם במדי קצין של “צלב החץ“ ההונגרי. “צלב החץ“ היה הגוף 
המשטרתי שהקימו הנאצים ההונגרים, משתפי הפעולה עם הגסטאפו הגרמני. 

להיתקל בקצין “צלב החץ“, זה בדיוק מה שהיה חסר לי ברגע זה.

הרבה אפשרויות אין לי. להסתובב אחורה ולברוח לא בא בחשבון, זה יעורר 
את החשד הכבד ביותר. לעבור למדרכה השנייה גם לא בא בחשבון מאותה 
סיבה. אין לי כל ברירה אלא להמשיך ללכת. אסור לי להראות כל סימן של 
עצבנות, אפילו לתת ללב שלי לדפוק במהירות אסור לי. אני אוזר את כל 

כוחות הנפש שיש לי וממשיך ללכת.

מצטמצם.  בינינו  המרחק  אין.  שלי  מה  כל  בבטחה,  זקוף,  גאה,  צועד  הוא 
העין מביט  בזווית  ואני  חולף משמאלי  הוא  שלושים מטר, עשרים, עשרה. 
בפניו. באותו רגע הנשימה שלי נעתקת. אני מכיר אותו. ואם אני מכיר אותו, 

מן הסתם גם הוא מכיר אותי. 

אם  דברים.  לשכוח  נוטה  לא  אני  אמרתי,  שכבר  כפי  הוא.  שזה  בטוח  אני 
ראיתי מישהו, לא אשכח אותו כל כך מהר. אני מנסה להיזכר מאין אני מכיר 
את הפנים האלו. לוקח לי חצי שנייה אולי שנייה להיזכר. ראיתי אותו כמה 
פעמים בבית הכנסת, בימים אחרים, עוד לפני שהמלחמה הגיעה לבודפשט. 
אני לא זוכר את שמו, אבל בדבר אחד אני בטוח: הוא יהודי. זו הדרך שהוא 
בחר להסתתר, דרך שהיא אולי המסוכנת ביותר ואולי הבטוחה ביותר. פשוט 

להתחפש לאויב. 

היו לי אלף שאלות לשאול אותו, אבל ברור היה שאסור לי אפילו לפנות 
אליו. אני עלול לגרום לחשיפה שלו. זהו, היינו כבר גב אל גב, מתרחקים זה 
מזה, עשרה מטרים, עשרים, שלושים... שני יהודים שמחפשים מסתור ממלאך 

המוות הנאצי.

למען האמת, לא ידעתי עד כמה המצב בבודפשט חמור. כבר כמה שבועות 
שהקשר בינינו לבין בודפשט ניתק, ולא ידענו מה קורה בעיר. כשעזבנו את 
אספקה  קיבלנו  ארוכה  במשך תקופה  נסבל.  היה  עוד  המצב  למחבוא  העיר 
שוטפת של מזון מדי יום מבודפשט, לרבות בשר כשר, דבר שלימד אותנו 
שהעניינים בעיר פחות או יותר בסדר. מרגע שקשר זה ניתק לא ידענו מה 

המצב.

אולי אי ידיעת חומרת המצב הקלה עליי. יש להניח שאילו ידעתי באותה שעה 
עד כמה המצב חמור, הביטחון העצמי שלי היה ירוד עוד יותר. 

הסתובב  הוא  גם  פרידמן,  דוד  שמחותני,  לי  נודע  מכן,  לאחר  שנים רבות 
באותם ימים לבוש במדי “צלב החץ“. הוא ניצל תחפושת זו לא רק כדי להציל 

את עצמו אלא גם כדי להציל יהודים אחרים ממוות.
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1927 ילדות

 .1927 באוגוסט  ושמונה  העשרים  תרפ“ז.  באלול  א‘  ב-  בבודפשט  נולדתי 
עיר של שמונה מאות אלף תושבים. רבע מהם, אולי יותר, יהודים. קהילה 
יהודית עתיקה. בעיר נמצאו שרידים המעידים על קיומה של קהילה יהודית 
עוד מהמאה ה-11. בבודפשט של ילדותי היו עשרות בתי כנסת, מקוואות, 
בתי חולים יהודיים, בתי אבות, מוסדות לחינוך מיוחד, בתי יתומים, מוסדות 
חסד ועוד ועוד. עיר מודרנית )במונחי אותה תקופה(, קווי חשמלית חוצים את 

העיר, אופרה מפורסמת, בתי קולנוע, בורסה ועוד. 

רוב  ביותר.  עמוקה  הייתה  והכלכלה  המסחר  בחיי  היהודים  של  המעורבות 
עורכי הדין היו יהודים. אחוז גדול מהרופאים בעיר היו יהודים. הבורסה שבתה 
מפעילות ביום כיפור. רבים מהתעשיינים  הגדולים, מחברי הממשלה ומבעלי 

התפקידים הבכירים היו יהודים. 

להתעמק  בלי  הניאולוגית.  בקהילה  חברים  היו  היהודים  של  המוחלט  הרוב 
ורק כדי  הרבה בהגדרת התפיסה הניאולוגית ובמאפיינים הקהילתיים שלה, 
הברית.  בארצות  הקונסרווטיבים  בינם לבין  להקביל  ניתן  האוזן,  את  לסבר 
כעשרת אלפים מיהודי העיר היו חברים בקהילה האורתודוקסית, כאלפיים 
היו  ה“ססטוס-קוו“.  לקהילת  שייכים  היו  העיר  מיהודי  קטן  חלק  משפחות. 

יהודים שהתנצרו, אך גם עליהם אמרו שהם מקפידים לצום ביום כיפור...

סבי הגדול מצד אמי, ר‘ מאיר טרביטש, היה ממייסדי הקהילה האורתודוקסית 
בעיר והיושב ראש הראשון שלה. הוא היה חתנו של הרב יוסף דב רבנוורצל.

הרב רבנוורצל היה אחד מדייני בודה )Buda( באותה תקופה, והחזיק ישיבה 
במקום. הפיצול בקהילה אירע לאחר שרוחות רפורמה החלו לנשב בקהילה 
היהודית. בשלב מסוים אי אפשר היה עוד לפעול במסגרת קהילתית משותפת. 
השינויים שביקשו לעשות בתפילות, הנגינה בעוגב בבית הכנסת בשבת גם 
להקים  האורתודוקסים  היהודים  את  הביאו  ועוד,  גוי  ידי  על  התבצעה  אם 
השלטונות  אישור  את  של דבר לבקש  ובסופו  נפרדים,  כנסת  בתי  לעצמם 

היו  בהונגריה  הערים  שברוב  מצב  נוצר  כך  נפרדת.  כקהילה  בהם  להכיר 
והקהילה  האורתודוקסית  הקהילה  נפרדות,  יהודיות  קהילות  שתי  קיימות 
הניאולוגית. בכמה מקומות ניסו הרבנים לשמור על אחדות הקהילה, מתוך 
העדפה שכולם יהיו קשורים לקהילה משותפת אחת, וכך ניתן יהיה להימנע 

ממיסוד הרפורמות. קהילות אלו נקראו “סטטוס קוו“.

האורתודוקסית  הקהילה  מרבני  היה  מאיר,  אליעזר  הרב  אבי,  מצד  סבי 
עיר  של  כרב  כיהן  הוא  כן  כמו  אחים“.  “שבת  הכנסת  בית  רב  בבודפשט, 

הסבא רבה מהר“ם טרביטש
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)Kispestׂׂ(. במקום הייתה קהילה יהודית  סמוכה לבודפשט בשם קיש-פשט 
קטנה, והסבא היה נוסע לשם מעת לעת. אבי היה גזבר הקהילה. דודי מרכוס, 
אח אמי,  היה יושב ראש החברה קדישא של הקהילה הניאולוגית. מקום עבודה 
זה אפשר, כמובן, שלא לעבוד בשבת, עניין שהיה לא פשוט באותם ימים. 
ביקשה  משפחה  כאשר  בקהילה.  החזק  הכלכלי  הגוף  הייתה  קדישא  החברה 
להביא לקבורה יהודית את בן המשפחה, היא נדרשה לשלם עבור הקבורה על 
פי היכולת הכלכלית שלה. זו הייתה גם ההזדמנות לגבות כספים שהמנוח או 
בני משפחתו היו חייבים לקהילה. כך לחברה קדישא היו יחסית הכנסות רבות. 
הכנסות אלה שימשו להקמה ולאחזקה של מוסדות חסד רבים כמו בתי חולים 

ובתי אבות.

כשנולדתי הייתה השמחה גדולה, בן ראשון. בדיעבד התברר גם בן יחיד. לכל 
אחד מבני המשפחה הייתה דעה מה השם הראוי לי. על מנת למנוע מחלוקת 
קיבלתי ארבעה שמות: יצחק, פטר, איוואן וג‘ורג‘. יצחק, על שם סבי, אב 

אמי, ויתר השמות משום שמצאו חן בעיני מאן דהו. ככלל, לכל היהודים היה 
מלבד השם העברי שם לועזי, אלא שאני זכיתי לשלושה שכאלה. בסופו של 
דבר רק שני שמות ליוו אותי בימי חיי. עד עלייתי ארצה קראו לי הכול פטר, 
ומאז משמש אותי שמי העברי, יצחק. עליי לדייק ולומר כי אבא שלי הקפיד 
יצחק. כל השמות הלועזיים לא היה לרוחו. אימא שלי, החברים  לקרוא לי 
והמורים בבית הספר קראו לי פטר, ורק המורה שלי לכינור קרא לי איוואן. 

בצעירותי גרנו סמוך לסבא, הרב אליעזר, ונהגנו להתפלל בבית הכנסת שלו.  
המתפללים בבית הכנסת היו אנשי עמל, רבים מהם היו נהגי מוניות. סבא 

אצל קברו של מהר“מ טרביטש

הסבא הרב אליעזר מאיר זצ“ל
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היה יהודי תלמיד חכם הדור פנים שהנהיג את אנשי הקהילה שלו וכמובן גם 
אותנו בני המשפחה.

בעזבונו של סבא מצאנו תשובה קצרה שהותיר אחריו לשאלה של אחד מבני 
הקהילה שלו שנגעה להשכרת המונית שבבעלותו בשבתות לגוי. 

לעצמו  לקנות  מוכרח  שהוא  כ"ץ  חיים צבי  כ"ה  לפני  בא  כדורש   ___ זה 
אויטוס מחמת אחיו שמחוסר פרנסה ומזה יפרנס עצמו ושמע שבבית הכנסת 
שלנו יש בעלי בתים שפרנסתם הוא מעסק האויטוס ויש להם היתר שהאויטוס 
ילכו גם כן בשבת ובא לשאול שאומר לו מה הוא ההיתר. ואמרתי לו שההיתר 
הוא מחמת שלכל אויטוס השאפער ]=הנהג[ הוא שותף להבעל בית שיש לו 
מחוקי  הוא  כן  רק  הוא  לא מחמת שבת  והשותפות  פרוצנט  מהשכר עשרים 
העיר והמיניסטריאום וממילא השופער לנפשיה עביד. וחוץ מזה נתנו האויטוס 
במוצאי  יקבלו מעות שכרם  לא  ואעפ“כ  לנכרי על שנה תמימה.  בשכירות 
שבת שלא יהא נראה כשכר שבת רק באמצע יום מימות החול בהבלע. והבעלי 
בתים הנ“ל אין להם שום עסק וחשבון עם השאפער רק המנהיג הקאנצאלאי 
המעות  יקבלו  ומשם   )Fogaras רחוב  )שם  בפאגאראש   המשרד(  )מנהל 

השייך להם. אם כה יתנהג בהאוטיוס שלו לית כאן  שום חילול שבת.

ער“ח תמוז תרצ“ב  לפ“ק פה בודאפעסט                   הדל אליעזר מאייער

הייתי הנכד של  בבית הכנסת של סבא הרגשתי כמו נסיך, בסופו של דבר 
הרב. סבא היה יושב ב“מזרח“ עטוף בטלית על ראשו. כשגדלתי מעט, גיליתי 
שבימי חול-המועד הטלית הסתירה את העובדה שסבא לא הניח תפילין. מנהג 
יהודי חו“ל הוא להניח תפילין גם בימי חול-המועד, שכן אנשים עבדו בימים 
אלו כבימי חול. סבא לא עבד, ולכן לא הניח תפילין. הטלית שעיטרה ועטפה 

את ראשו הסתירה זאת. רק אנחנו בני המשפחה הקרובים ידענו על כך.

אחרי תפילת מוסף של שבת היו עולים בני המשפחה לדירה של סבא וסבתא 
לקידוש. לסבא היו שישה ילדים, ומידי שבת בבוקר, כל מי שהיה יכול היה 
מימינו,  הבנים  לצעיר.  מהגדול  ילדיו  את  מושיב  היה  סבא  לקידוש.  מגיע 
ליד  יושב  היה  והכלות לידה. בדרך כלל אבא שלי  והבנות  סבתא משמאלו 
סבא. כשהדוד מוריץ-מרדכי היה מגיע, הוא היה יושב ליד הסבא, שכן הוא 
היה הבכור. הסדר היה מופר רק כאשר הדוד הצעיר שלי, הרב אברהם, היה 
כיהן כרב בקהילה  הוא  בנו הצעיר של סבא,  היה  הדוד הרב אברהם  מגיע. 
חיים  הרב משה  היה חתנו של  הוא   .)Mandok( קטנה בכפר בשם מאנדוק 
ליטש-רוזנבאום שהיה הרב של העיר קישווארדה )Kisvarda(, או כפי שהיא 

כונתה על ידי היהודים קליינווארדיין בדומה לשמה בגרמנית. 

לאחר נישואיו עבר הדוד לגור סמוך לבית חותנו והתמנה לרב באותו כפר. 
בכל פעם שהרב אברהם היה מגיע, סבא הושיב אותו לצדו וכולם זזו מקום 
את  המשפחה  בקרב  ולהשריש  להחדיר  סבא  של  הדרך  הייתה  זאת  אחד. 
ההערכה העצומה שלו ללימוד תורה ולידיעת התורה. הדוד הרב אברהם היה 

הבן הצעיר, אבל זכה בכבוד לשבת לימינו של סבא כביטוי לכבוד התורה.

כנסת  בבתי  כמו  הכנסת של סבא,  בבית  נהגו  בסוף התפילה  בלילות שבת 
אחרים, לעשות קידוש. אחד הגבאים היה מקדש וכל הילדים היו מתלקטים 
סביבו כדי לטעום מהיין. כך גם אני, מידי ליל שבת הייתי מצטרף לחבורת 
הילדים שהייתה סובבת את הגבאי ומחכה לתור שלי לטעום מגביע הקידוש. 
אני זוכר שהגעתי לגיל שתים עשרה, וכמו בכל ליל שבת, הצטרפתי לחבורת 
וראיתי את סבא  הילדים. אלא שהפעם הרגשתי משיכה בשרוול. הסתובבתי 
עבורי  סימן  היה  זה  זהו,  אליו.  לי לבוא  ומסמן  שלי  החולצה  בשרוול  אוחז 

צילום התשובה
בהי“ת
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שנהייתי גדול, לפחות בעיני סבא, ואין זה ראוי שאטעם משהו לפני שעושים 
קידוש בבית בסמוך לסעודה.

בשבת בר המצווה שלי סעדנו כולנו בביתו של סבא. סבא כיבד אותי לזמן 
ואני כילד הונגרי טוב שהגה את האות ח‘ כמו שהוגים את האות ה‘ אמרתי 
“ברוך...שאכלנו משלו ובטובו היינו“. סבא מיהר לתקן אותי “ובטובו חיינו“.

זו הייתה דמותו של סבא. איש עדין נפש, אשר התווה דרך חיים ברורה. עוד 
אספר עליו בהמשך. 

בית הכנסת של סבא היה אחד מעשרות בתי כנסת ואולי יותר שהיו בבודפשט. 
חלקם קטנים וחלקם גדולים. כמו למשל “שבת אחים“, “תפארת בחורים“, 

שיל“,  “פוילישר  ישראל“,  ארץ  “שטיבל  תהילים“,  “חברת  ש“ס“,  “חברת 
“ביקור חולים“ ועוד. 

בית הכנסת של הסבא נשא את השם “שבת אחים“. הוא היה ממוקם בבית 
מגורים, שבו גם התגורר הסבא. בית הכנסת היה בקומה הראשונה ובקומה 
מגורים,  בבתי  ממוקמים  היו  הכנסת  הנשים. רבים מבתי  עזרת  הייתה  מעל 

אחרים זכו לבניין משלהם. את קצתם ניתן לראות עד היום.

זכו  לא  שניהם  הכנסת.  בתי  מיתר  התייחדו  בבודפשט  הכנסת  מבתי  שניים 
לשם משלהם, ואף אם היה להם שם שכזה הרי שהוא נשתכח ברוב השנים, 
וסופם שנקראו על שם הרחוב שבו שכנו. האחד הוא בית הכנסת “דוהני“, 
בית הכנסת המרכזי של הקהילה הניאולוגית הנמצא ברחוב דוהני ובהונגרית: 
והמפוארים  הגדולים  הכנסת  מבתי  אחד  זהו   .Dohány utcai Zsinagóga

הרב אברהם מאיר הי“ד

סבתא רייקל )לבית גרין( אימא של אבא שלי
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בעולם אז וגם היום. לא אספר עליו, שכן עבורנו בני הקהילה האורתודוקסית 
הוא היה מחוץ לתחום. 

השני היה בית הכנסת הגדול של הקהילה האורתודוקסית. זו לא יכלה לעמוד 
וכה  גדול  כה  כנסת  בית  לעצמה  הקימה  הניאולוגית  שהקהילה  שעה  מנגד 
מפואר, ועל כן הקימה אף היא בית כנסת גדול משלה, שנקרא בפי הציבור על 
 Kazinczy utcai Orthodox :שם הרחוב שבו הוא מצוי “קוזינצי“ ובהונגרית
Zsinagóga. בית הכנסת נחנך בשנת 1913. הוא לא היה גדול ומפואר כבית 
הכנסת דוהני, אך אלמלא צלו של בית כנסת זה, היה זוכה להערכה הראויה 
לו. בית הכנסת היה גדול מאוד, היו בו מאות מקומות. עזרת הנשים הייתה 

בשתי קומות של גזוזטראות שהקיפו את בית הכנסת משלושת צדדיו. 

בחזית בית הכנסת, מעל הכניסה, נחקק באבן הפסוק “מה נורא המקום הזה, 
אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים“. 

הבית ברחוב דוהני 56 בבודפשט שבו גדלתי

חזית ופנים בית הכנסת בקוזינצי
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הקהילה  של  הנוכחות  עם  להתמודד  האורתודוקסית  הקהילה  של  הצורך 
לדרישה  גם  אלא  הגדול,  הכנסת  בית  להקמת  רק  לא  הביא  הניאולוגית 
ולציפייה שהרב הראשי יהיה בעל יכולת לשאת דברים בפני הציבור. בבית 
השפה  הייתה  זו  ההונגרית.  בשפה  לדרוש  הרבנים  נהגו  הניאולוגי  הכנסת 
המדוברת שהייתה שגורה בפי כולם. בקהילות האורתודוקסיות לא היה מקובל 
ואת  היטב בשפה,  הוא שלט  גם אם  בהונגרית,  ידרוש בבית הכנסת  שהרב 
הדרשות נשאו ביידיש, וזאת על אף ששפה זו לא הייתה שגורה בפי הכול, 
ודאי שלא בפי הילדים. הדבר נעשה ככל הנראה כחלק מהמאבק בהתבוללות. 

ביטוי נוסף למאבק זה היה שדיין הקהילה, הרב יונתן שטייף, לא היה הולך 
לשמחת בר מצווה של ילד שלא למד בבית הספר של הקהילה, גם אם היה 

המדובר בגימנסיה היהודית של הקהילה הניאולוגית. 

הרב הראשי האחרון של בודפשט לפני המלחמה  היה הרב יעקב קופל רייך. 
הוא נפטר כשהייתי בן שלוש. הוא כיהן כחבר הבית העליון של הונגריה בתור 
נציג הקהילה היהודית האורתודוקסית ואף זכה לתואר אצולה.  סיפור שרווח 
ביקש  לקיסר“(  הסתרים  )“יועץ  האצולה  קבלת תואר  שלאחר  היה  בקהילה 
הרב להיפגש עם הקיסר ולהודות לו. פגישה כזו אורגנה והתקיימה בבודפשט. 
בשפה  התנהלו  הפגישות  בבודפשט  שהה  הקיסר  כאשר  הטקס  כללי  פי  על 
ההונגרית. הקיסר פנה אל הרב בהונגרית והרב השיב לו בגרמנית שאינו יודע 
את השפה ההונגרית. או אז הניח הקיסר את ידו על כתפו של הרב ואמר לו 

“שני אנשים זקנים כמונו כנראה לעולם לא יצליחו ללמוד את השפה הזו“.

ילכו לבית הכנסת  על מנת למנוע מצב שבו חברי הקהילה האורתודוקסית 
דוהני כדי לשמוע את דרשת הרב הניאולוגי, היה חשוב לראשי הקהילה שהרב 
הנבחר לתפקיד רב העיר יציג אלטרנטיבה לא פחות טובה, היינו שיהיה בעל 

יכולת לשאת דברים.

לי  יודע. סבתא סיפרה  אני רוצה לספר לך אבא, משהו שאולי אתה לא 
שהיא הייתה נוהגת מפעם לפעם להתגנב לבית הכנסת דוהני לשמוע את 
דרשת הרב שם, שכן היה לה הרבה יותר קל ונוח לשמוע את הדברים בשפה 
ההונגרית. כנראה בכל זאת הייתה שם לרבנים יכולת רטורית טובה יותר. 

בבית הכנסת קוזינצי היו חזן ומקהלה. אחד מילדי המקהלה שזכורים לי הוא 
מי שברבות הימים התפרסם כחזן משה שטרן. אחד החזנים בבית הכנסת באותה 
אליעזר  וחיים  נפתלי  החזנים  של  אביהם  הרשטיק,  משה  החזן  היה  תקופה 

הרשטיק.

ככלל, בעלי בתים לא יכלו לעבור לפני העמוד בבית הכנסת, גם לא בימי 
מהמורים,  ולחלק  לשוחטים  החול  בימי  שמורה  הייתה  הזו  החזקה  זיכרון. 
ובשבתות ובחגים לחזנים שנתמנו לכך על ידי הקהילה. בבית הכנסת היו כמה 
גבאים ושמשים, ובימי שבת ומועד הם לבשו מדים מיוחדים כדי שיזהו אותם. 

הרב יעקב קופל רייך
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בצדי הבימה היו שמורים מושבים לשוחטים וכיסא מיוחד לשמש, שכמובן היה 
בבית  למקומות  הרב  הביקוש  בשל  הנוראים,  בימים  הולמים.  במדים  לבוש 
הכנסת.  בבית  שלו  המקום  צוין  כרטיס ובו  מקבל  היה  מתפלל  כל  הכנסת, 

בכניסה לבית הכנסת ניצב שוטר, ורק בעלי כרטיס כניסה יכלו להיכנס. 

הקהילה האורתודוקסית הייתה מאוד מגובשת וחזקה. כך למשל לקהילה הייתה 
חזקה על מכירת בשר, אסור היה למכור בבודפשט בשר שלא מהשחיטה של 
הקהילה. מכירת בשר הייתה אחד ממקורות ההכנסה של הקהילה, ולכן הייתה 
הקפדה על כך שכל הבשר שנמכר בתחומי העיר יהיה דווקא מהשחיטה של 
הקהילה ולא משל קהילות אחרות, גם אם לרבני העיר לא היה פקפוק לגבי 

רמת הכשרות של אותן הקהילות.

אני זוכר שבאחד הימים נשלחתי מטעם הקהילה אל הרב הראשי של הקהילה 
הניאולוגית. אחד מחברי הקהילה נתבע על ידי אחת המשפחות על כך שהפר 
הקהילה,  הדין של  בבית  העניין נדון  לאישה.  את הבטחתו לשאת את בתם 
אחרת.  אישה  לשאת  האיש  ביקש  זמן  לאחר  למשפחה.  בפיצוי  חויב  והאיש 
אלא שהמשפחה שתבעה אותו בזמנו, טענה שאין לאפשר לו, שכן הוא טרם 
קיים את פסק הדין. בית הדין נדרש לעניין ואכן החליט שהצדק עם המשפחה, 

והקהילה לא תאפשר לו להינשא עד שלא יקיים את פסק הדין.

עקשנים יש בכל מקום. אותו אדם התעקש להתחתן דווקא בקהילה בבודפשט, 
והגיש תביעה לבית המשפט האזרחי בטענה שהחלטת הקהילה פוגעת בזכויותיו 
האזרחיות. הוא זכה במשפט, והקהילה ערערה על תוצאת פסק הדין. או אז 
הדין של  בית  האם  בדבר,  נוגע  מצד שאינו  דעת  חוות  ביקש  המשפט  בית 
הקהילה היה מוסמך לפסוק כן לפי הדין העברי. כיוון שנדרש גורם שאינו 
צד בעניין, הוחלט לבקש חוות דעת מראשי הקהילה הניאולוגית. כך מצאתי 
את עצמי הולך יום אחד אל אחד הרבנים הראשיים של הקהילה הניאולוגית 
)היו שניים כאלה(. משום מה גם ציידו אותי בשולחן ערוך חלק אבן העזר. 
את  לשער  יכול  אחד  וכל  לי,  אמרו  לא  זאת  הספר?  עם  אותי  שלחו  למה 
ההשערות שלו. נכנסתי אל ביתו של אותו רב וסיפרתי לו את הדברים. הוא 
השיב לי שהוא אינו איש הלכה והפנה אותי אל פרופ‘ רוט שהיה ראש בית 
המדרש לרבנים של הקהילה הניאולוגית על מנת שזה יכתוב את חוות הדעת 
לבית המשפט. סופו של הסיפור היה שבית המשפט קיבל את עמדת הקהילה, 
בזכות אותו אדם לשאת אישה,  כדי לפגוע  בקביעה שאין בעמדת הקהילה 
שכן הוא יכול לגשת לקהילה יהודית בעיר אחרת ולשאת שם את בחירת לבו. 
את סוף הסיפור איני זוכר, אך יש בסיפור כדי לתאר את הכוח של הקהילה 

ומוסדותיה. 

הימים האלה, עם הזיכרונות הנעימים שלהם, תמו. 

תמונה שלי בבית הכנסת בקוזינצי בטרם שופץ
בסמוך למקום הקבוע שלנו בבית הכנסת
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הגעתי לכתובת שקיבלתי. עליתי במדרגות ודפקתי בדלת. הדלת נפתחה כדי 
חרך, ורק לאחר שבני הבית זיהו אותי, הם אפשרו לי להיכנס. בני הזוג פוקס, 
היו באמצע שנות השישים לחייהם והסתתרו כגויים. את ר‘ יעקב פוקס הכרתי 
כיהודי עטור זקן, אבל עתה הוא גילח את זקנו, וכמובן גם לא חבש כיפה 
לראשו והסתיר כל סממן יהודי. לאחר שהם שאלו לשלומי וקיבלו ממני מידע 
ראשוני על קורותיי, שאל אותי בעל הבית האם יש ברשותי תפילין. היו לי. 
בלי ספק, היה זה מעשה חסר היגיון להסתובב עם תפילין באותם ימים, שהרי 
ומגלים ברשותי תפילין. האדון  היו עוצרים אותי  אילו  היה קורה  ברור מה 
פוקס שאל אם יוכל להניח את התפילין שלי. מובן שהשבתי בחיוב, והוא הניח 
אותם בהתרגשות עצומה. לאחר ימים רבים שלא יכול היה להניח תפילין, זכה 

פעם נוספת לקיים את המצווה. 

בני הזוג פוקס נעזרו באישה גויה בת המקום, היא שימשה להם כעוזרת בית 
ועזרה להם בכל הנדרש לקיומם. הם כמובן ביכרו שלא לצאת מהבית עד כמה 

שניתן, ונעזרו בה גם לשם קניות ופעילויות שחייבו יציאה מהבית.

על הפרדה בין בשר לחלב הם לא יכלו לשמור בגלוי, ולכן סיפרו לעוזרת 
שלהם שעקב בעיה של הסתיידות העורקים אסור לבעל לאכול בשר. הם גם 
ביקשו ממנה שלא תביא בשר הביתה, שכן אז יש חשש שהוא יגנוב מהבשר 

ויאכל אותו, וזה מסכן את בריאותו. כך לפחות הם ניצלו מאכילת טרפות.

הבן שלהם, משה )שבזכותו הגעתי אל הבונקר מחוץ לבודפשט - עניין שעוד 
שופט  של  בביתו  התגורר  הוא  לעת.  מעת  אותם  מבקר  היה  עליו(,  ארחיב 
והציג את עצמו כגוי איטלקי. תעודות הוא קיבל  הונגרי, שכר ממנו חדר, 
ניצלנו,  שבזכותו  העולם  אומות  חסיד  איטלקי,  גוי  טיר�לי,  מפרנצ‘יסקו 
מילה  ידע  לא  פוקס  משה  אותו  כמובן,  בהמשך.  בהרחבה  אספר  עוד  עליו 
באיטלקית, סיפור הכיסוי שלו היה שהוא בן להורים איטלקיים שהיגרו לווינה 

וגדל בווינה, ולכן אינו יודע איטלקית. 

הסבא והסבתא שלי מצד אמי
ר‘ יצחק )איזידור( וחיילה )לבית שטראוס( טרביטש

הדוד הגדול שלי אח של סבא יצחק - 
יוסף דב )ברנט( טרביטש

הדוד הגדול שלי אח של סבא יצחק - 
זאב )וולבי( טרביטש
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תחת המסווה הזה הוא הרשה לעצמו להסתובב בבודפשט כשהוא עונד על חזהו 
הוריו  היה לבקר את  יכול  גם  כך  את סמל התנועה הפשיסטית האיטלקית. 

ולדאוג לשלומם.

בני הזוג פוקס לא יכלו להציג את הבן שלהם כבנם )הרי הוא היה “איטלקי“ 
אחרי  שמחזר  בבחור  שמדובר  סיפרו  הם  ולכן  הונגרים(,  “גויים“  היו  והם 

הנכדה שלהם. במסווה זה הם גם הסבירו מדוע הוא תומך בהם כלכלית. 

אותי הם הציגו כבן משפחה שבא לביקור. ברור היה לכולם שבנסיבות אלו 
לא אוכל להישאר במחסה זה מעבר לזמן קצר. מייד יתחילו יותר מדי שאלות. 
לכל בניין באותם ימים היה שוער שידע כל מה שנעשה בכל אחת מדירות 

בן משפחה שבא  ההסבר שאני  כן  על  שוהה.  ומי  בא,  ומי  יוצא  מי  הבניין: 
למקום  אותי  להעביר  צורך  והיה  זמן,  לאורך  כיסוי  מספק  היה  לא  לביקור 

מסתור אחר, ובהקדם.

בזמן הקצר שהייתי אצלם הספיקה לבקר אותה “נכדה“. היא כמובן לא הייתה 
כלל נכדה, אלא בחורה יהודייה. גם היא הייתה חלק ממערכת ההצלה שדאגה 
לשלומם של בני הזוג פוקס. היא באה לביקור קצר, וכמו סבא טוב שפוגש 
את הנכדה שלו האדון פוקס נשק לאותה בחורה. לאחר מכן הוא התנצל בפניי 
ואמר שהוא מעולם לא נישק בחורה, אבל הוא חייב למלא את התפקיד שלו 

בהצגה. אסור ששום חשד יעלה בלבו של איש. 

הספקתי להיות שם שעות מספר בלבד. באותו זמן קצר הייתה הפצצה אווירית 
על בודפשט. מטוסים אמריקנים או בריטים היו מפציצים את בודפשט בכל 
יום בשעה 11 בבוקר. הם היו יוצאים בבוקר מאיטליה מפציצים את בודפשט 
וחוזרים. הכול בשעה קבועה כמעט כמו מהדורת חדשות. כולם רצו למקלט, 
אך אני העדפתי להישאר בדירה ולא להיחשף בפני דיירי הבית, לעמוד מול 

שאלות שיישאלו ועיניים שיינעצו בי.

אחרי שעתיים ואולי שלוש הגיע טירלי לקחת אותי למחבוא הקבוע שלי.

עוד סיפור קצר על משה פוקס. כפי שציינתי הוא הסתובב במסווה של גוי 
הספרים.  כיסא  על  התיישב  הוא  להסתפר.  הלך  הוא  הימים  באחד  איטלקי. 
כבר כרכו סביב צווארו את הסינר, והנה ראה הספר על דש בגדו את סמל 
באיטלקית  אליו  פנה  איטלקי  שהיה  הספר  האיטלקית.  הפשיסטית  המפלגה 
מתוך מחשבה שהנה יש לו הזדמנות לגלגל שיחה עם מישהו מבני ארצו. משה 
פוקס הבין מייד שהוא בצרה. הוא לא איטלקי, לא יודע מילה באיטלקית, וכל 
המעמד הזה עלול לגרום לתסבוכות ולצרות. בהינף יד הוא קרע מעל עצמו 

את הסינר ורץ החוצה כמשוגע. 

זה היה המצב. הלכנו בין טיפות המים, כל מעידה הכי קלה והחיים בסכנה. 
המוות ארב בכל מקום, וגם כשנראה היה שהכול פועל על פי התכנון, ברגע 

אחד הכול יכול לקרוס.

בטרם אמשיך בסיפור, אני רוצה לחזור לימים טובים יותר, ימי ילדותי.

משה פוקס

 21 

 
 משה פוקס

 

 "איטלקי"הרי הוא היה )כבנם  בני הזוג פוקס לא יכלו להציג את הבן שלהם

ולכן הם סיפרו שמדובר בבחור שמחזר אחרי הנכדה  ,(הונגרים "גויים"והם היו 

  .תהוא תומך בהם כלכלימדוע  במסווה זה הם גם הסבירו. שלהם

לא  שבנסיבות אלו ברור היה לכולם. לביקור אבן משפחה שבכ הציגואותי הם 

לכל . מייד יתחילו יותר מדי שאלות. זמן קצראוכל להישאר במחסה זה מעבר ל

מי  :בניין באותם ימים היה שוער שידע כל מה שנעשה בכל אחת מדירות הבניין

לא היה  שבא לביקור על כן ההסבר שאני בן משפחה. ומי שוהה ,יוצא ומי בא

 ,היה צורך להעביר אותי למקום מסתור אחרו ,לאורך זמןכיסוי  מספק

 .ובהקדם

היא כמובן לא הייתה . "נכדה"בזמן הקצר שהייתי אצלם הספיקה לבקר אותה 

תה חלק ממערכת ההצלה שדאגה יגם היא הי. היבחורה יהודיאלא , נכדה כלל

וכמו סבא טוב שפוגש את  ,ור קצרהיא באה לביק. לשלומם של בני הזוג פוקס

ואמר  יהתנצל בפני לאחר מכן הוא. הנכדה שלו האדון פוקס נשק לאותה בחורה

. אבל הוא חייב למלא את התפקיד שלו בהצגה ,שהוא מעולם לא נישק בחורה

  .אישד יעלה בלבו של שאסור ששום ח

וירית באותו זמן קצר הייתה הפצצה או. בלבדמספר הספקתי להיות שם שעות 

כל יום ב בודפשטים או בריטים היו מפציצים את נמטוסים אמריק. בודפשטעל 

 בודפשטהם היו יוצאים בבוקר מאיטליה מפציצים את . בבוקר 44בשעה 

 אך, קלטכולם רצו למ .ל בשעה קבועה כמעט כמו מהדורת חדשותוהכ. וחוזרים

שאלות וד מול לעמ ,דיירי הבית בפניהעדפתי להישאר בדירה ולא להיחשף אני 

 .שאלו ועיניים שיינעצו ביישי

 .למחבוא הקבוע שלילקחת אותי  אחרי שעתיים ואולי שלוש הגיע טירלי
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1933 - תקופת בית הספר 

לקהילה האורתודוקסית היו ארבעה בתי ספר. בית ספר יסודי )כיתות א-ד( 
ה-ח(  )כיתות  לבנים  יסודי  על  ספר  בית  לבנות.  מקביל  ספר  בית  לבנים. 

שנקרא “תורת אמת“ ובית ספר מקביל לבנות.

בתי הספר באותה תקופה היו מחולקים לשלוש חטיבות: כיתות א-ד, כיתות 
ה-ח ותיכון. לקהילה האורתודוקסית לא היה בית ספר תיכון. הבנים בדרך 
כלל פנו ללמוד בישיבות, והבנות למעשה נותרו חסרות מסגרת לימודית כבר 

בגיל זה.

בבית  בסמוך לביתנו.  שהיה  הקהילה  של  קטן  ספר  בבית  למדתי  א  בכיתה 
והבנות  הבנים  למדו  התלמידים  מיעוט  ובשל  א-ג,  כיתות  רק  היו  זה  ספר 
הייתה מעין שלוחה של בית הספר היסודי, שנועדה  זו  ביחד באותה כיתה. 
למשפחות שגרו בריחוק מבית הספר היסודי המרכזי של הקהילה. בכיתה ב, 

לאחר שעברנו דירה, עברתי ללמוד בבית הספר המרכזי של הקהילה.

בבית הספר “תורת אמת“ כל המורים היו יהודים. לא כולם היו שומרי תורה 
ומצוות, אם כי בבית הספר כולם חבשו כיפה. מורי בית הספר היו אנשים 
מאוד.  מכובד  מקצוע  היה  ספר  בבית  מורה  להיות  בכלל,  ביותר.  מכובדים 
מעטים היו האנשים שהייתה להם השכלה גבוהה באותם זמנים, ועל כן מורי 

בית הספר, שהיו אנשי ספר, זכו להערכה רבה בציבור.

לימודי הבוקר יוחדו ללימודי קודש והתנהלו ביידיש, ובשעות אחר הצהריים 
למדנו לימודי חול, שהתקיימו בהונגרית. משרד החינוך ההונגרי התייחס לבית 
לעמוד  כל שנה  בסוף  מחויבים  היינו  ולכן  ספר אקסטרני,  בית  כאל  הספר 

בבחינות ממשלתיות שנועדו להבטיח את רמת הלימודים. 

היינו חמישים תלמידים בכיתה. כל זוג תלמידים ישב בשולחן אחד, ובמרכז 
וכתבנו  כדוריים,  עטים  אז  לנו  היו  לא  לכתיבה.  דיו  מיכל  ניצב  השולחן 

בציפורן שאותה טבלנו בקסת הדיו.

על אף המספר העצום של ילדים בכיתה, כמעט לא היו בעיות משמעת. מי 
“זוכה“ למכה בקצות האצבעות בסרגל מעץ.  היה  שהיה מפר את המשמעת 

חוויה די מפוקפקת ומכאיבה. גם סטירות מצלצלות פעם על לחי ימין ופעם 
על לחי שמאל וחוזר חלילה לא היו מחוץ לתחום. לכן אולי לא כל כך פלא 

שנשמרה המשמעת.

במערכת השעות הייתה שעה שבועית שהייתה פתוחה לניהול שיחה חופשית, 
מעין “שעת מחנך“ המוכרת כיום. מטרת השיעור הייתה לפתח בנו את יכולת 

ההתבטאות וההתנסחות.

השיעור  סוף  לפני  דקות  כמה  היום.  כמו  אז  תמיד תלמידים,  הם  תלמידים 
אז(  נהוג  היה  )כך  דיוק שתיים  ליתר  או  היו תלמידים שהיו מרימים אצבע 
ומבקשים לצאת. המטרה המוצהרת הייתה יציאה לשירותים. המטרה האמיתית 

הייתה לתפוס את המסדרון למשחק כדורגל בהפסקה. 

כדורגל - זו מילה גדולה מדי לתאר את כדור הסמרטוטים שהורכב מגרביים 
ישנים ואשר שימש אותנו למשחק. 

בשעות הצהריים בין 12:00 ל-14:00 הייתה הפסקת צהריים, והיינו הולכים 
הביתה לאכול. רוב הנשים ואולי כולן לא עבדו אז, והן חיכו לילדיהן בבית. 
לילדים שבאו ממשפחות שמצבן הכלכלי לא שפר עליהן ניתנה ארוחת צהריים 

 .)Hana( “על ידי אחד מארגוני החסד היהודים בשם “האנה

אבא נהג לבוא לארוחת צהריים, כך שמידי יום היינו אוכלים ארוחת צהריים 
משפחתית.  

של  בפרבר  התגורר  הוא  רווק מבוגר.  היה  השנים  באותן  הספר  בית  מנהל 
בודפשט. היו לו יחסי ידידות עם בחורה יהודייה שגרה סמוך לבית שלנו. בכל 
יום, בשעת הפסקת הצהריים, היה מוסר לי המנהל את התיק שלו על מנת 
שאביא אותו לביתה של אותה בחורה. כך הוא חסך לעצמו את הצורך לשאת 
את התיק כל הדרך לביתו, וכך הייתי אני שותף לרומן שבין השניים. כילד, 
אף פעם לא הבנתי למה הם לא התחתנו. לבסוף הם התחתנו ביום שבו הנאצים 

פלשו להונגריה. 

מבין מורי בית הספר אציין ואזכיר כמה דמויות, זאת בלי לגרוע ממעמדם 
ומערכם של האחרים.
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בראש בתי הספר של הקהילה עמד הרב ד“ר אברהם דויטש )לימים הוא כיהן 
היה מנהל החטיבה  דויטש-ג�תי  ישראל(. אברהם  כחבר כנסת מטעם אגודת 
העליונה של בית הספר והיה המורה למתמטיקה ולפיזיקה. הוא היה בעל ידע 
נרחב, והרביץ בנו ידע זה. בבית הספר לא הייתה מעבדה, ולכן המורה הטיל 
“מס“ חודשי. התלמידים היו צריכים להביא מידי חודש סכום קטן של כסף 
ששימש לרכישת ציוד לצורך ניסויים. אותי מינו לאחראי על הקופה, וזה היה 
המעמד הבנקאי הבכיר ביותר שהגעתי אליו בימי חיי. הייתי אוסף את הכסף 
מהתלמידים ומגלגל את המטבעות לתוך גליל של נייר שהיה בו מספר קבוע 
נהנינו  כך  ציוד.  רכישת  למורה לשם  מוסר  הייתי  האוצר  של מטבעות. את 

מניסויים שונים במסגרת הלימודים בבית הספר.

רוב  הזו  בתקופה  צ‘פלין.  צ‘רלי  סרטי  אהב  הוא  גם תחביב,  היה  גתי  לד“ר 
בבית  שלו  מהתחביב  ליהנות  זכינו  לא  אילמים.  סרטים  היו  עדיין  הסרטים 
הספר. ואולם בחופש הגדול, כשהייתי בחופשה עם המשפחה באחד הכפרים 
הסמוכים לעיר, גם הוא היה נופש שם. באחד הערבים היו פורשים סדין גדול 
באחת מחצרות הבתים, וכולם היו נאספים לצפות בסרט מסרטי האוסף של 

ד“ר גתי. מיותר לומר שהשמחה הייתה רבה. 

בזמנו  הספר.  בית  של  העליונה  הכיתה  של  המחנך  היה  )ריינר(  רענן  הרב 
המורה הראשי לא כונה “מחנך“ אלא “מנהל הכיתה“. הוא היה יהודי שזקנו 
מגודל ופרקו נאה. הייתה לו סמכות טבעית, והוא מעולם לא נדרש להרים 
בתנועת  מוצהר  חבר  היה  הוא  הקהילה,  חברי  לרוב  בניגוד  על תלמיד.  יד 
“המזרחי“. הוא הקפיד לשלם מסי חבר לתנועה, וציין שלא די במילים אלא 
יש גם לנקוט מעשים. בלי שמישהו ידע על כך, הוא הכשיר את עצמו להיות 
אופה, כדי שיהיה לו מקצוע כשהוא יעלה ארצה. בסופו של יום חברותו זו 
בתנועת “המזרחי“ הצילה את חייו ואת חיי בני משפחתו, הם ניצלו ברכבת 

קסטנר המפורסמת.  

הייתי תלמיד אהוד למַדי, גם על חבריי וגם על המורים. אחד המורים, שמפאת 
כבודו לא אזכיר את שמו, שם בי את מבטחו. אותו מורה היה שולח אותי כל 

יום אל ביתו להביא לו מהבית את הכריך שהכינה לו אישתו... 

לי  חגגו  ח  כיתה  בתחילת  ח.  כיתה  עד  למדתי  אמת“  “תורת  הספר  בבית 
בר מצווה. העלייה לתורה הייתה בפרשת “שופטים“. באותם ימים היה נהוג 
וכך גם נרשם  ידרוש בסוגיית...“  לכתוב בהזמנה לשמחה “חתן בר המצווה 
בהזמנה לבר המצווה שלי: “חתן בר המצווה ידרוש בסוגיית ‘מצוות צריכות 
כוונה‘“. לא הייתה זו סתם מליצה. במהלך הדרשה היה קורה לא אחת שמי 
מבין הנוכחים, בדרך כלל אחד מרבני הקהילה, היה שואל את חתן בר המצווה 
שאלה על הדרשה שלו ובוחן האם הוא אכן מבין את תוכן הדברים או משנן 
דברים ּכְתּוִּכי. בדרך כלל הדברים נעשו בזהירות הראויה, שכן אף אחד לא 
רצה לבייש את הילד ביום השמחה שלו, ידעו את מי אפשר לשאול ואת מי 

עדיף שלא לשאול.

לבר המצווה שלי הגיעו רבים ממכובדי הקהילה ורבניה, ולכן מצאתי את עצמי 
חוזר על הדרשה מספר פעמים, ונדרש להשיב לשאלות כאלה ואחרות. בסך 

הכול עמדתי במשימה יפה, או כמו שאומרים לא ביישתי את הפירמה.

היה עוד מחיר שנדרשתי לשלם עם הגיעי למצוות. התחלתי ללבוש מכנסיים 
ארוכים, חליפה, עניבה ומגבעת בצבע אפור. עד אז לבשתי, כמו יתר החברים 
שלי, מכנסיים קצרים בקיץ, ומכנסי שלושה רבעים וגרביים ארוכים בחורף. 

לא אהבתי את השינוי הזה, אבל עם הזמן התרגלתי אליו.

השינוי הזה היה סמל להתבגרות. בהמשך חיי נדרשתי להתמודד עם שינויים 
מסוג אחר לחלוטין.
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תקופת הלימודים בישיבה 

לקראת סוף לימודיי בבית הספר היסודי עלתה שאלת המשך לימודיי. היו שתי 
אפשרויות: להמשיך בלימודים בגימנסיה - בית הספר התיכון, או ללכת לישיבה. 
לאבא שלי היה ברור שאני אמשיך בלימודים בישיבה, האפשרות שאלך ללמוד 
בגימנסיה, גם אם זו גימנסיה יהודית, לא באה בחשבון מבחינתו. אני לא בטוח 

שבעניין זה הוא היה בדעה אחת עם אימא שלי, אבל בסופו של דבר כך היה.

בבודפשט עצמה כלל לא היו ישיבות. תפיסת העולם הייתה “הווה גולה למקום 
תורה”. עיר, ודאי עיר גדולה כמו בודפשט, לא נחשבה מתאימה לכך. יש בה 
יותר מדי פיתויים, יותר מדי דברים העלולים להסיח את הדעת. ישיבות צריכות 

להיות ממקומות ביישובים קטנים. 

)Vac( או כפי שהיהודים כינו אותה  בסמוך לבודפשט הייתה עיירה בשם ואץ 
“וויצען”. הייתה זו עיירה לא גדולה, אך בעלת מעמד חשוב, שכן במקום כיהן 
בישוף של הכנסייה הקתולית. זה כמובן לא עניין אותי וגם לא את ההורים שלי. 
במקום הייתה קהילה יהודית ותיקה ומושרשת שמנתה כאלף וחמש מאות יהודים. 
תקנה עתיקה של הקהילה באותה עיירה קבעה שעל כל בעל-בית בקהילה להיות 
מעוטר בזקן. כך היה. רובם הסתפקו ב”שפיץ בארד”, זקן קטן בקצה הסנטר ולא 

בזקן מלא, אבל לכולם היה זקן.

בוואץ הייתה “ישיבה קטנה”, שבראשה עמד הרב חיים אלתר ברקוביץ‘ הי”ד. את 
הישיבה הוא ייסד בשנת תרצ”ח )1938(. ר‘ חיים אלתר, כפי שהכול כינו אותו, 
נחשב למחנך ולראש ישיבה מהמעלה הראשונה. מיטב הנוער בבודפשט ורבים 

מבוגרי בית הספר שבו למדתי נסעו ללמוד בישיבה שלו.

אחד מהמורים בבית הספר, הרב פלצ‘ק, היה מיודד עם ראש הישיבה, ולכן 
כל מי שזכה להמלצה שלו היה פטור מבחינת הכניסה. כך התקבלתי אני ורבים 

מחבריי לישיבה ללא בחינת כניסה. 

לפני הנסיעה שלי לישיבה, ולמעשה לפני כל נסיעה לישיבה, הייתי מבקר 
אצל הדודים שלי ומקבל מהם דמי כיס לתקופה שבה אשהה בישיבה. זו הייתה 

תמונה מכיתה ג, הרב ד“ר אברהם דויטש במרכז. אני מסומן בחץ. אני מניח את ידי בגאווה 
שפייזר,  איגנץ  הספר  בית  מורי  נמצאים  דויטש  לרב  בסמוך  שקיבלתי.  הכיס  שעון  על 
הרב  של  בנו  הוא  משמאל,  השני  הילד  היושבים,  בשורת  שטיינברג.  והרב  שיינברגר  הרב 

שטיינברגר, יצחק יהודה, שנהרג בקרב לטרון במלחמת השחרור בסמוך לעלייתו ארצה.

תמונה מכיתה ח‘ בבית הספר 
אני מסומן בחץ ולידי, מימין, עומד חברי הטוב אליהו )אמיל( הרמן
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ולהראות את ההערכה שלהם  מחווה מצדם לעודד אותי להמשיך בלימודים 
ללימוד התורה. 

ההורים שלי דאגו לכל הסידורים הנדרשים עוד לפני שהגעתי לישיבה. בין 
היתר דאגו לי למקום לינה, כך שכבר ביום הראשון שהגעתי לישיבה הייתה 
לי כתובת לאן לגשת. הגעתי למשפחה שאצלה הייתי אמור לגור, הנחתי את 
החפצים שלי, הורדתי את השמיכה מהמיטה ולתדהמתי אני רואה שהמצעים 
אינם לבנים אלא מבד מפוספס. ברגע הראשון לא ידעתי מה אני אמור לעשות. 
בבית שגדלתי בו לבני הבית היו מצעים לבנים. מצעי הפסים היו של העוזרת. 
בסופו של דבר הבנתי, מצעים לבנים יש לי בבית ובישיבה המצעים הם עם 

פסים. 

המשפיעות  הדמויות  אחת  להיות  ומי שעתיד  הישיבה  ראש  אלתר,  חיים  ר‘ 
עליי ביותר, היה תלמידו של הרב יהושע בוקסבוים, “הרב מגלנטה“, שהיה 

מחשובי רבני הונגריה באותה תקופה.

באותם זמנים בהונגריה, בראש רוב הישיבות עמדו רבני הערים. רב של עיר 
בוואץ  בחורים.  מתלקטים  היו  וסביבו  ישיבה  פותח  היה  פלונית  עיירה  או 
הסיפור היה קצת שונה, שכן ר‘ חיים אלתר לא היה הרב של המקום. הרב 
דוד יהושע זילברשטיין כיהן כרב המקום. ר‘ חיים אלתר הגיע למקום כמלמד. 
כישוריו והיכולות שלו הגיעו לידיעת ההורים, ולאט לאט התלקטו סביבו עוד 
ועוד תלמידים, עד שהוא פתח ישיבה מסודרת. בתקופתי כבר היינו כחמישים 

בחורים בישיבה. 

הרב חיים אלתר ברקוביץ’ זצ”ל הי”ד, ראש הישיבה

הרב חיים אלתר ברקוביץ‘ זצ“ל הי“ד
בכניסה לחצר הישיבה
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בתחילה היה מתח מסוים בין ראש הישיבה לבין המרא דאתרא, שכן היה זה 
כאילו הוא פלש לתחומו. אך בסופם של דברים יושבו ההדורים, ורב המקום 

אף שלח את בנו לישיבה.

ולכן  הישיבה,  לראש  גם  חשובה  הייתה  דאתרא  המרא  כבוד  על  השמירה 
כשהגענו לראשונה לישיבה, נשלחנו תחילה להתייצב אצל רב העיר לקבל 

את ברכתו.

סדרי הישיבה אז היו שונים מאוד מהמוכר לנו כיום. על אף המרחק הקצר 
יחסית שבין ואץ לבודפשט, כ-40 קילומטרים, היינו חוזרים הביתה לפרק זמן 
רק פעמיים בשנה: פעם אחת לקראת פסח, ופעם שנייה מלפני ראש השנה 
לשבת  וכן  השבועות  לחג  הביתה  נוסעים  היינו  כן  כמו  סוכות.  אחרי  ועד 
שכן  דופן,  יוצאת  הייתה  הנוראים  בימים  החופשה  “נחמו“.  ולשבת  חנוכה 
ברוב הישיבות חופשת בין הזמנים התחילה רק במוצאי יום כיפור ואת הימים 
הנוראים בילו בישיבה. אלא שר‘ חיים אלתר ביקש להיות בימים הנוראים 
אצל ראש הישיבה שלו, הרב מגלנטה, וכן גם בחג השבועות ובאותן שבתות 

שהזכרתי, ולכן אנחנו נהנינו מעוד הזדמנות להיות בבית.

לאימא שלי, ולמען האמת גם לי, הניתוק הממושך מהבית היה דבר לא קל. 
בכל זאת הייתי בן יחיד, ולפתע אני עוזב את הבית ולתקופה די ממושכת. 
במשך תקופה מסוימת אימא שלי הייתה באה מידי שבוע לבקר אותי. זו הייתה 
כמובן הזדמנות לשוחח ולקבל חיבוק חם, אבל גם, לא פחות חשוב, ליהנות 
מהמטעמים שהיא ידעה להכין. בשלב מסוים נודע לראש הישיבה שאני זוכה 
לביקורי סתר מאימא, ובאחת ההזדמנויות הוא קרא לה וביקש אותה שתפסיק 
לבקר אותי. ראש הישיבה, ולא רק הוא, האמין כי אם אדם רוצה לגדול בתורה 
יתר הבחורים  וכמו  עליו להתנתק מכל הסובב אותו. כך נפסקו הביקורים, 

בישיבה הייתי פוגש את הוריי ובני משפחתי רק בחופשות בין הזמנים. 

השוני בחיי הישיבה מהמקובל היום התבטא גם בחיי היומיום.  לישיבה לא 
הייתה פנימייה, ולכן כל אחד היה צריך לדאוג לעצמו למקום לינה ולמקום 
לאכול. לי ולעוד שני חברים מהישיבה שכרו ההורים חדר אצל אישה אלמנה 
בעיירה  שהייתה  מפנימייה לבנות  קיבלנו  הארוחות  את  במקום.  שהתגוררה 

נחמה  הבכורה  בתי  מכן,  לאחר  )שנים רבות  טייך  משפחת  ידי  על  ונוהלה 
לבית  ציפורה  של  בנה  ראובן,   - משפחה  אותה  של  אחיין  עם  התחתנה 

הירשפלד(.

לחלקנו היה מקום מסודר ללינה ולאכילה. אחרים, שהיו קצת פחות בני מזל 
ואולי כאלה שלא היה באפשרות המשפחות שלהם להוציא הוצאה שכזו, נדדו 

בקהילה ממשפחה למשפחה ובכל פעם אכלו אצל משפחה אחרת.

באותו בניין שגרתי בו גר אחד מהגויים האנטישמיים המובילים בוואץ. אדם 
שכתב ודיבר נגד היהודים. עם כל זה הוא מאוד חיבב אותנו, בחורי הישיבה. יום 
אחד הוא הזמין אותנו לביתו כדי להראות לנו את אוסף הבולים שלו. הסיפור 
אנטישמיות  הייתה  לגויים.  יהודים  בין  שהייתה  לאווירה  אופייני  מאוד  הזה 

מאוד מושרשת, ועם כל זה התנהל מעין דו קיום בין היהודים לגויים. 

דוגמה נוספת לאותו דו קיום: המנהג המקומי היה שהדוור היה מקבל מתנה 
לו  לתת  נהגו  במקום  היהודים  האזרחי.  השנה  ראש  לפני  אחד  מכל  כספית 
מתנה גם לפני ראש השנה היהודי. הדוור כמובן ציפה לתוספת הכנסה זו, והיה 
מגיע לכל בית, אומר לבעל הבית או לבעלת הבית “שנה טויבה“ ומקבל את 

התשר וגם איזו כוסית יי“ש וממשיך הלאה.

האנטישמיות הייתה כל הזמן, אם כי במינון נמוך. כבושה אבל קיימת. את 
הדרך מהבית לישיבה או חזרה מהישיבה לבית בבודפשט עשינו בדרך כלל 
ברכבת. זו הייתה חוויה לא נעימה. מבטים היו ננעצים בנו, ומידי פעם מישהו 

היה זורק איזו מילה או הקנטה.

במסגרת השהות שלנו בוואץ היינו צריכים לשרת במעין משמר אזרחי שנקרא: 
Levente. פיקדו עלינו קצינים הונגרים שהיו מצעידים אותנו בשמאל ימין 

ושאר תרגילי סדר.

ראש  ראשית,  ימינו.  של  מהישיבות  מאוד  שונה  הייתה  אז  הישיבה  כאמור, 
הישיבה היה הדמות היחידה בישיבה. הוא היה ראש הישיבה, הוא היה מגיד 
השיעור, הוא היה המשגיח, הוא היה ה“משיב“, הוא היה המנהל. בקיצור, הוא 

היה הכול. לא היו בעלי תפקידים נוספים בישיבה.
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יום הלימודים היה מתחיל בהשכמה בשעה שש בבוקר. על פי רוב בשעה זו 
במקום  ללמוד  אמורים  היינו  השעה שבע  עד  מוחלטת.  חשכה  עדיין  שררה 

המגורים שלנו ואז להגיע לבית המדרש לתפילת שחרית.

עם תום התפילה היינו מתפזרים לארוחת הבוקר ומייד לאחריה היינו חוזרים 
לבית המדרש. בשעת הצהריים, בשתים עשרה וחצי בדרך כלל, ראש הישיבה 
נתן את השיעור הכללי שההשתתפות בו הייתה חובה. לאחר מכן היינו הולכים 
לאכול צהריים וחוזרים ללמוד עד לשעה שמונה בערב. התלמידים הבכירים 

בישיבה היו פותחים את היום כבר בשעה חמש בבוקר בשיעור עם הרב.

השהות בישיבה באותם ימים הייתה “גלות למקום תורה“ במלוא מובן המילה. 
הביתה היינו מגיעים מעט מאוד, טלפונים כמעט לא היו, רדיו לא היה לאף 
אחד, ּוודאי שלא טלפון סלולרי או חיבור לאינטרנט. כך מצאנו את עצמנו 
באי של תורה, מנותקים מכל העולם שסובב אותנו. צריך לזכור כי באותן 
שנים העולם היה כמרקחה. מלחמת העולם התנהלה במלוא עוזה, גם אם עדיין 

לא הגיעה בעוצמתה להונגריה, הכול עסקו בה. לי הניתוק הזה היה קשה, ולכן 
מידי  כך  ההונגריים.  היומיים  העיתונים  לאחד  מנוי  והזמנתי  מעשה  עשיתי 

בוקר הייתי מקבל עותק של העיתון ומתעדכן בהוויות העולם.

ראש הישיבה שם לב שבשיחות שקיימנו בינינו תלמידי הישיבה גליתי בקיאות 
מפתיעה במהלכי המלחמה ובחדשות. בירור קצר גילה את הסיבה, וכך נגמר 

סיפור העיתון היומי. 

אני מתנצל על שאני מתפרץ לתוך הסיפור של אבא.

אבא תמיד היה צריך להתעדכן בחדשות. זה עוד יעלה בהמשך הסיפור. 
הזיכרון שלי בעניין הוא מהביקור שלנו בשווייץ בשנת 1973. חזרנו אז 
מארצות הברית לאחר שהות של שנה בוושינגטון, לשם נסענו לשבתון 
טיילנו  חזרה  בדרך  העברית.  באוניברסיטה  אבא  של  עבודתו  במסגרת 
באירופה, ובין היתר בשווייץ. את הנסיעות בתוך שווייץ עשינו ברכבת. 
בשווייץ זמן זה זמן. אם רשום שהרכבת יוצאת ב-10:23 היא לא תצא דקה 
לפני כן. כך מצאנו את עצמנו יושבים בקרון הרכבת, ואז בשעה 10:20 
אבא אומר לאימא שהוא יורד לרגע להציץ בעיתונים. אני הייתי משתגע 
ממתח. בטוח שזהו, הפעם הוא יפספס את הרכבת ואנחנו או הוא הולכים 
לאיבוד. אבל אבא, כמו אבא, היה יורד במתינות מהרכבת, הולך לדוכן 
ו-58   10:22 ובשעה  העיתונים,  של  בכותרות  מציץ  הסמוך,  העיתונים 
שניות עולה בנחת לקרון הרכבת ומתיישב איתנו והרכבת נוסעת לדרכה.

לאורך כל זמן הלימודים בישיבה היינו נבחנים על מה שלמדנו, בין אם על 
המסכת שנלמדה בעיון או בבקיאות ובין על לימודי ההלכה. ראש הישיבה היה 
בוחן את הידיעות שלנו על מה שנלמד במהלך השבוע בישיבה. מובן שלא היו 
ציונים ולא היו תעודות, אבל אף אחד לא רצה להתבזות בפני ראש הישיבה 

ולהצטייר כמי שלא למד או כמי שלא הבין. 

שבתות - בלילות שבת לא היינו מתפללים בבית המדרש, שכן ראש הישיבה 
נהג להתפלל בבית הכנסת המרכזי בעיירה. אנחנו היינו מתפזרים בין בתי 
הכנסת, בדרך כלל לפי מקום התפילה של המשפחות שהתארחנו אצלן. ראש 

תלמידי הישיבה בוואץ, אני מסומן בחץ
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הישיבה תמיד היה מזמין את אחד הבחורים לאכול עם המשפחה שלו. אחרי 
ראש  הישיבה.  ראש  של  בביתו  לטיש  כולנו  מתכנסים  היינו  שבת  סעודת 
הישיבה היה בעינינו מלאך צבאות כל השבוע, על אחת כמה וכמה בשבת. 
תורה  דברי  של  דרשות  שלוש  דורש  הישיבה  ראש  היה  טיש  אותו  במהלך 
וביניהן היינו שרים זמירות שבת - ניגונים שראש הישיבה הביא איתו מישיבת 
גלנטה. ראש הישיבה העביר שיעורים גם מחוץ לישיבה. כך היה לו שיעור 

קבוע בבית הכנסת החסידי שבעיר.

בוואץ הייתה גם קהילת “סטטוס קוו“. בראש הקהילה עמד הרב פולק. בנו 
היה מנהל שנים ארוכות של בית הספר “חורב“ בירושלים, שם למדו ילדיי 

וחלק גדול מנכדיי.

הקשר שלי עם בית הכנסת של הרב פולק התמצה בכך שמידי יום שישי היינו 
הולכים להתרחץ במקווה של בית הכנסת. לא שהיינו חסידים ונהגנו לטבול 
במקווה  וטבילה  מקלחת,  הייתה  לא  בו  שגרנו  שבמקום  אלא  שבת,  בערב 

הייתה אמתלה מספיק טובה למקלחת הגונה.

שבו  הבניין  התקופות.  בין  ההבדלים  את  שמשקף  בקוריוז  עתה  נזכר  אני 
התגוררנו בבודפשט היה שייך בעבר לזוג יהודים עריריים, שציוו את הבית 
לקהילה וקבעו כי ההכנסות מהשכרת הדירות בבניין ישמשו לסיוע לבחורי 

ללומדי  פרסים  או  כמלגות  יינתן  מהכסף  ציוו שחלק  הם  היתר  בין  ישיבה. 
תנ“ך. לא ברור לי מה היה מקור ההשראה שלהם לכך, שכן באותה תקופה 
בישיבות כלל לא למדו תנ“ך. בבתי הספר למדו בעיקר תורה, אך ודאי שלא 
היה דגש על לימודי נ“ך. כך גם לא בישיבות. אחד החברים שלי החליט שהוא 
רוצה לזכות במלגה שחילקו מהקרן שהותירו בני הזוג, ולשם כך היה עליו 
להיבחן על ספר ישעיהו. הוא פני אליי ולעוד חברים בישיבה על מנת שנלמד 
יחד איתו בחברותא, וכך יהיה הלימוד קל יותר. חיפשנו פרשן שיקל עלינו 
להבין את דברי הנביא, ומצאנו את ספר ישעיהו מתנ“ך גורדון. התייעצנו עם 
אחד המורים שלנו מבית הספר היסודי האם זה פירוש טוב ללמוד בו, והוא 
לומדים  ואץ,  בישיבת  לנו. כך מצאנו את עצמנו, קבוצה של נערים  אישר 
במרץ את ספר ישעיהו מתנ“ך גורדון, בלי להעלות על דעתנו שפירוש זה 

אינו בדיוק ברוח המסורת.

מתקופת הלימודים בישיבה. מימין אני עם חברי אליהו )אמיל( הרמן. 
משמאל שנינו ביחד עם חברנו יצחק יהודה )אנדי( פלצ‘ק



התקופה האחרונה טרם כיבוש בודפשט  | 4041 | סיפור חיים - יצחק מאיר 

התקופה האחרונה טרם כיבוש בודפשט

המצב בהונגריה הלך והחמיר. הרדיפות והגירושים שהחלו בגבולות המדינה 
התקרבו יותר ויותר לכיוון בודפשט, וכבר לא ניתן היה לקיים את הישיבה 
בוואץ. בחודש טבת תש“ד גלתה הישיבה לבודפשט. אמנם לרובנו זו לא הייתה 
גלות, שכן בודפשט הייתה עיר הולדתנו, אבל גם לנו ברור היה שהדבר אינו 

מבשר טובות. 

הקהילה בבודפשט הקצתה לישיבה חדר בבניין הקהילה, והוא שימש אותנו 
כבית מדרש. באותה תקופה היה קשה מאוד להתרכז בלימוד. רוחות המלחמה 
כבר נשבו בעוז. העיר הייתה מלאה פליטים. אנשים התחילו להתכונן לבאות 

ולחשוש מיום המחר, והאווירה הקשה הזו השפיעה גם עלינו.

הגרמנים  פלשו   ,1944 במרץ  עשר  התשעה  באדר תש“ד,  כ“ד  ראשון  ביום 
להונגריה. עוד באותו יום החלו פשיטות על בתי היהודים לפי רשימות מוכנות 
מראש. עצרו כל מי שהיה בעל מעמד: עשירי הקהילה, רופאים, עורכי דין, 
שחקני קולנוע וכו‘. הסכנה כבר לא הייתה באוויר היא הייתה מוחשית ביותר, 

והכול ברגע אחד. 

ראש הישיבה הודיע לבחורים שאין מנוס מלסגור את הישיבה. בשעות הקשות 
הללו הוא רוצה להיות עם בני משפחתו שנשארו בוואץ, ועל כן הישיבה תיסגר 
עד לימים טובים יותר. הימים הטובים יותר לא באו. הישיבה נסגרה ושוב לא 

נפתחה. 

ראש הישיבה גילח את זקנו, שם נפשו בכפו והלך לתחנת הרכבת על מנת 
המסוכנים  המקומות  אחד  הייתה  הרכבת  תחנת  לוואץ.  הרכבת  את  לתפוס 
ביותר, שכן הנאצים ועוזריהם ההונגרים חיכו שם. הם תפסו כל יהודי שעבר 

ועצרו אותו.

למעשה, מאות ואולי אלפי יהודים נקלעו לאותו מצב. הם היו בבודפשט לרגל 
עסקים או עבודה או כל סיבה אחרת, ולפתע נותקו מהמשפחות שלהם  שהיו 

מחוץ לבודפשט. הם חיפשו כל דרך לחבור אל בני משפחותיהם.

הגיע  שהוא  הישיבה  מראש  הודעה  לקבל  הצליח  עוד  פרנק,  שלמה  חברי, 
בשלום לוואץ, אל משפחתו. יותר לא ראינו את ראש הישיבה. אותה דמות 
נאצלה ומיוחדת שהשפיעה עלינו כה רבות. ר‘ חיים אלתר, יחד עם רעייתו 

וילדיו, גורשו לאושוויץ ונרצחו כולם.

שנים רבות לאחר מכן, לאחר שעליתי ארצה, היינו נוהגים להתכנס, שרידי 
הירצחו.  יום  בניסן,  בכ“ח  לימוד  לערב  הנוראה,  תלמידיו שניצלו מהשואה 
היינו לומדים משרידי תורתו שניצלו. למדנו מתוך סיכומי שיעורים שנשתמרו 
בידי חלק מאיתנו. בעיקר סיכומים שהיו בידי ראובן צבי קוהן. בשלב מסוים 
התגייסנו כולנו להוציא אותם עלי ספר. את חידושי התורה שלו הדפסנו יחד 
עם חידושי תורה של רבו, הרב מגלנטה הרב יהושע בוקסבוים. חציו הראשון 
של הספר, שבו רוכזו חידושי הרב מגלנטה, נקרא “אור פני יהושע“, וחציו 
השני שבו כונסו חידושי ראש הישיבה נקרא “חידושי הרח“א כהן“. הספר נערך 
הזיכרון  ביום  שנה  מידי  וכך  הישיבה.  מתלמידי  פלדמן,  אלימלך  בידי צבי 
לראש הישיבה, היינו מתכנסים אחרוני התלמידים, ואחד מהחבורה היה מסיים 
מסכת ואומר דברי תורה, בעיקר מחידושי התורה של ראש הישיבה, לעילוי 
החבורה  עד שגם שרידי  נהגנו במשך עשרות רבות של שנים,  כך  נשמתו. 
שלנו נתמעטו והלכו בדרך הטבע, וגם לאחרים היה הדבר קשה בשל מצבם 

הבריאותי וכבר לא ניתן היה לקיים התכנסות זו.

ה‘ ייקום דמו

חזרה  הייתה  לא  זו  אבל  הביתה.  חזרתי  הישיבה לבודפשט  של  המעבר  עם 
שמחה. האווירה הייתה קשה מאוד. לכולם היה ברור שהרע ביותר עוד לפנינו, 

גם אם לא ידענו בדיוק במה מדובר ולא דמיינו עד כמה הרע הוא מפלצתי. 

ביום שבו נסגרה הישיבה וראש הישיבה עזב את בודפשט וחזר לוואץ נותרנו 
למעשה ללא מסגרת. כמונו היו נערים ונערות רבים. אנשים חיפשו תעסוקה, 
ואז שמעתי שבקהילה מחפשים נערים לבצע שליחויות. מאוד רציתי לקחת 
חלק בכך. לא ידעתי במה המדובר, אבל חיפשתי איזו תעסוקה, קצת פעילות. 
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אימא שלי הטילה וטו על העניין. פשוט אסרה עליי לקחת חלק בדבר. אני לא 
חושב שהיא ידעה במה המדובר, אבל האינסטינקטים הטובים שלה אמרו לה 
שאסור לי לקחת חלק בעניין הזה. בדיעבד התברר כי הנערים שעבדו שם, 
זימונים לחקירת  בתמימותם, הביאו מעטפות חתומות לאנשים שונים ובהם 
משטרה, חקירה שאחריתה מי ישורנו. בדיעבד הודיתי ואני עדיין מודה לה על 

כך שמנעה ממני לקחת חלק בכך.

העיר התמלאה פליטים יהודים שברחו ממקומות שהגרמנים הגיעו אליהם, אם 
מסלובקיה, אם מהאזורים היותר מרוחקים של הונגריה. לרובם ככולם היה 
אסור לשהות בעיר, והם נאלצו לחיות בהיחבא. מי שנתפס על ידי המשטרה 
בבית  אצלנו  וגם  לפליטים,  מקום  פינתה  היהודית  הקהילה  חוזר.  היה  לא 

התגוררו פליטים.

הפליטים הביאו איתם את הידיעות על מה שקורה, על ההגליה למזרח שממנה 
לא חוזרים. הם אמרו לנו כי ברגע שיטילו את הגזרה לשים את הטלאי הצהוב, 
וכשאני מדבר  ידענו,  לא  חזרה.  גירוש שאין ממנו  גירוש.  סימן שמתכננים 
בלשון רבים, אני מתכוון לציבור בכללותו, על מחנות המוות, על תאי הגזים, 
אבל הדיבורים היו על גירוש שאין ממנו חזרה, וכל אחד הבין את הדברים 
כפי שהבין. בכוונה סייגתי את דבריי והתייחסתי לידיעה של האדם הפשוט, 
היהודי ברחוב. ייתכן שהמנהיגות של הקהילה ידעה פרטים ברורים יותר, שכן 
חלק מהפליטים ביקשו להיפגש עם מנהיגי הקהילה ולדווח להם על מה שראו 

וידעו.

עד כמה אנשים הפנימו את הדבר, קשה להשיב. הגרמנים כבר היו בתהליך 
של נסיגה וזה נטע תקווה שאולי גם אם השמועות שמביאים הפליטים נכונות,  
מכונת המוות תיעצר. מאידך זרם הפליטים הלך וגבר, ושמועות וידיעות על 
כך שמתחיל הליך של גירוש גם באזורי הספר בהונגריה הגיעו גם לאוזנינו. 
שאלנו את עצמנו אם זה אפשרי, מה ניתן לעשות כשיש בבודפשט 200,000 
יהודים ועוד מספר בלתי ידוע של פליטים, האם אפשר להעלים אותם ביום 

אחד.

הדאגה הייתה גדולה מאוד. הקשר באותו זמן עם קרובי משפחה שחיו מחוץ 
היו  לא  כמעט  עדכני.  היה  שלא  הדואר,  באמצעות  בעיקר  היה  לבודפשט 
הרב אברהם,  הדוד,  לגורלו של  דאגנו מאוד  היה.  לא  וקשר אחר  טלפונים 
ומשפחתו. באחד הימים ניגשתי לאחד מראשי הקהילה שהיה ידיד המשפחה, 
ושאלתי אותו מה המצב, מה ידוע לו. הוא אמר לי כך: “לגבי כל מי שנמצא 
לציין  יש  לעשות“.  מה  ואין  אבוד  המצב  קרפטו-רוס  באזור  הגבול,  באזור 
כי באזורים אלה חיו יהודים רבים מאוד. “לגבי המקומות האחרים אין כרגע 
חדשות לא טובות ולא רעות“. מבחינתנו זו הייתה שמועה רעה לגבי המצב 
בכלל, אך דבריו הרגיעו אותנו לגבי הדוד ומשפחתו, שכן הם לא התגוררו 

באותם אזורים. בהמשך המציאות השתנתה, וגם הם נשלחו אל המוות.  

המצב של כולם באותו זמן בבודפשט היה קשה, אבל מצבם של הפליטים היה 
נורא. אנחנו היינו תושבי המקום, ומותר היה לנו להיות במקום. איכשהו בעיר 
התנהלו חיים סדירים. אנשים הלכו לעבודה, עסקים היו פתוחים. לעומת זאת, 
הפליטים חיו בחשש מתמיד. היה להם מסוכן להסתובב בחוץ. בכל רגע יכולים 
היו להיטפל אליהם. לעבוד הם ודאי שלא יכלו, ולכן הקיום היומיומי שלהם 
היה קשה ביותר, בראש ובראשונה במישור הקיומי של מזון ומחיה, אך יותר 
מכך העיק הקושי הנפשי וגם הדאגה להם עצמם ולבני משפחותיהם שהשאירו 

מאחור.

בקיץ 1943, עוד טרם הפלישה הגרמנית להונגריה, הגיע לבודפשט האדמו“ר 
עולם  עם  ההיכרות  לחסידים.  אחיזה  כך  כל  הייתה  לא  בבודפשט  מבעלז. 
החסידות הייתה דלה ביותר. שמו של האדמו“ר מבעלז לא היה מוכר לי ולא 
לרבים אחרים, אבל משהוא הגיע, היה ברור לנו שמדובר ביהודי צדיק שבדור. 
צנום  אדם  הזה.  עולם  מהבלי  מנותק  אדם  היה  רוקח  אהרון  ר‘  הצדיק  הרב 
לילה.  מידי  ספורות  שינה  חרובים משבת לשבת ובשעות  בקב  לו  היה  שדי 

המעורבות שלו בענייני העולם הזה הייתה מועטה.

לבודפשט הגיע האדמו“ר בדרך לא דרך, ושהה בה כשמונה חודשים עד לחודש 
טבת תש“ד, ינואר 1944. משהגיע ִשמעו ליהודי בודפשט, נהרו רבים לקבל 
את ברכתו ועידודו. הזמנים היו קשים מאוד. אנשים לא ידעו מה ילד יום, 
חששו למשפחתם, חששו לעצמם וקיוו למצוא תמיכה ועידוד אצל האדמו“ר.
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עם הגיעו לבודפשט הקצתה לו הקהילה האורתודוקסית מקום מגורים בבניין 
שבו גרנו אנחנו, וכל התנהלות החצר הייתה מתוך דירת שלושה חדרים.

לקראת הימים הנוראים הקצו לרבי את מבנה בית הספר לבנות, כדי שהוא 
יוכל לערוך שם את התפילות. ביקשו מכמה בחורים, ביניהם ממני, לשמש 
ימים.  באותם  לו  בסמוך  להיות  המיוחדת  הזכות  לי  הייתה  וכך  הרבי,  את 
איתו  להתפלל  שיבקש  מי  מכל  כניסה  דמי  שיגבו  ביקשה  הקהילה  למעשה 
מזכיר  הקהילה.  של  הכנסת  בתי  ביתר  מקובל  שהיה  כפי  הנוראים,  בימים 
הקהילה ביקש אותי להיות אחראי לגביית הכספים, וכך מצאתי את עצמי, 

לתקופה קצרה, עובד כפקיד גבייה בחצר הרב מבעלז זצ“ל. 

הרבי מבעלז קיים טישים גם בזמן שהותו בבודפשט. הוא היה נכנס בליל שבת 
לבית המדרש שבו ערך את הטיש, ובטרם היה מתיישב על מקומו היה בוחן 
היטב שכל הווילונות סגורים היטב. בודפשט הייתה באותה תקופה בהאפלה 
של  הוראה  והייתה  הגרמניים,  הלופטוואפה  מטוסי  של  להפצצות  מחשש 

הרשויות להאפיל את כל החלונות. 

לקהילה  הגיעו  שנה  באותה  בבודפשט.  שנה  אותה  של  בסוכות  שהה  הרבי 
ארבעה אתרוגים בלבד. אתרוגים לא גדלו בהונגריה, ולכן היה צורך לייבא 
אותם מחו“ל, בדרך כלל מיוון. בשל המלחמה שחצתה את כל אירופה לא ניתן 
היה לייבא אתרוגים כבימים ימימה. בדרך לא דרך הגיעו ארבעה אתרוגים. 
לתת  הוחלט  האתרוגים.  את  למסור  למי  המדוכה  על  ישבו  הקהילה  ראשי 
נמסרו לבתי  האתרוגים  יתר  זיכרוני  למיטב  מבעלז.  לאדמו“ר  אחד  אתרוג 

הכנסת בעיר.

בשלב מסוים נודע לראשי הקהילה שחסידיו של האדמו“ר מבעלז השיגו לו 
סט של ארבעת המינים. בנסיבות אלו פנו אליו ראשי הקהילה בבקשה שיעביר 
את הסט שהקהילה מסרה לו לרב מנייטרה )Nyitra(, שהיה עם הישיבה שלו 
עדיין בסלובקיה תחת השלטון הנאצי. )סיפור השהות של הרב מנייטרה עם 
הישיבה שלו תחת השלטון הנאצי, זמן רב אחרי השמדת יהדות סלובקיה, הינו 

סיפור מופלא בפני עצמו(. 

הרבי מבעלז נענה בשמחה לבקשה. את הסט הביאו לביתנו, ומשם היה צריך 
ביום  סוכות.  של  ראשון  טוב  יום  היה  זה  לנייטרה.  אותו  להביא  גוי  שליח 
לפתוח,  בדלת. ניגשתי  דפיקות  שמעתי  מוקדמת  בשעה  בבוקר  ראשון  טוב 
ולהפתעתי עמד בפתח הרב יונתן שטייף, אב בית הדין של הקהילה. הוא אמר 
ששמע שהסט של ארבעת המינים שהיה ברשות הרבי מבעלז נמצא אצלנו, 
ונדמה לו שהוא סט מהודר יותר מזה שיש ברשות הקהילה, ולכן הוא מבקש 

להספיק ולברך עליו בטרם יישלח הסט לרב מנייטרה. 

כפי שציינתי, בכל בודפשט היו באותו חג סוכות רק ארבעה סטים של ארבעת 
המינים. מאתיים אלף יהודים ורק ארבעה סטים לקיום המצווה.

אחד הסטים היה בבית הכנסת בקוזינצי. מידי יום לאורך חג הסוכות של אותה 
שנה עמד בבית הכנסת תור ארוך של יהודים שביקשו לקיים מצוות נטילת 
לולב. כך במשך שעה ארוכה היו ארבעת המינים עוברים מיד ליד, עד שאחרון 
המבקשים היה משלים את מצוות נטילת לולב. בסוף החג, מרוב ידיים שאחזו 
באתרוג, הוא כבר השחים. אלפי פעמים ואולי עשרות אלפי פעמים נטלו את 

הרבי מבעלז בצאתו מדירתו בבודפשט לתחנת המשטרה. הרבי, כמו פליטים רבים אחרים, 
זומן לתחנת המשטרה, והדבר עורר חששות גדולים. בסופו של דבר הוא שוחרר לדרכו.
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אותו אתרוג וקיימו בו את מצוות נטילת לולב, עד שכמעט ניטל כל הדרו. 
יחד עם זאת באותו חג, שבו המלחמה כבר הייתה ממש על פתחנו, לא היה 

יהודי שלא יכול היה לקיים את מצוות נטילת ארבעת המינים.

כפי שתיארתי, ואני מקווה שהצלחתי להעביר את האווירה של אותם ימים, 
המצב היה מצב של דאגה וחוסר ודאות. ועם כל זאת, חודשיים לפני פלישת 
פנחס  הקהל  ראש  נסע   ,1944 שנת  בראשית  דהיינו  להונגריה,  הנאצים 
סופר  מנחם  הרב  האזור,  מרבני  שניים  עם  להיפגש  לטרנסילבניה  פרוידיגר 
שכיהן כרב במרושורשהוי )Marosvasarhely( והרב מרדכי בריסק מטושנאד 
)Tasnad( על מנת להציע להם בשם הקהילה שהאחד יכהן כרב העיר והשני 
כדיין. למרות מצב החירום המשיכו ראשי הקהילה לנהל את העניינים כאילו 

אלה ימי שגרה.

1943-1927 - בית הוריי

אני רוצה להשלים את הסיפור על הבית שגדלתי בו. אתחיל מבית הסבא מצד 
אבי, הרב אליעזר. סבא היה דמות מאוד מרכזית בחיי כל המשפחה, ועליי 
כילד צעיר הוא הותיר רושם רב. סבא היה יהודי גבוה, בעל זקן לבן ארוך, 
לבוש במעיל רבני ארוך ולראשו תמיד כובע עגול רחב תיתורה, כפי שנהגו 

לחבוש הרבנים בהונגריה.

כפי שכבר הזכרתי, סבא היה רב בית הכנסת “שבת אחים“. הוא זכה להערכה 
רבה מצד מתפללי בית הכנסת, ומצדו השיב להם אהבה. אחרי פטירתו ראינו 
כי בספר התהילים שבו היה קורא מדי יום בסוף תפילת שחרית, היו מפורטים 
סבא נשאר  היה  שחרית  תום תפילת  עם  בוקר  בכל  המתפללים.  כל  שמות 

במקומו וקורא פרקי תהילים לזכות מתפללי בית הכנסת.

לבוא לסבא לא היה סתם לבוא ולומר שלום. כל מפגש שלי עם סבא היה נפתח 
בכך שהייתי מנשק את ידו. ולא רק אני, כל המשפחה. זו הייתה אחת הדרכים 

שלנו לבטא את הכבוד הגדול שרחשנו כלפיו.

יום  בערב  שנה  מדי  סבא.  בבית  כיפור  יום  ערב  היה  במיוחד  מרגש  מעמד 
כיפור, היו מתכנסים בבית הסבא והסבתא כל הילדים והנכדים שגרו בסמוך 
לקבל את ברכתו. במשך שעה ארוכה היה סבא עומד ומברך כל אחד ואחת 
מאיתנו - בנים, בנות, חתנים, כלות ואת כל הנכדים ב“ברכת הבנים“. כילד 

צעיר יכולתי לחוש את ההתרגשות הגדולה של המעמד המיוחד הזה. 

הייתה  פרשבורג  פרשבורג.  בישיבת  שניהם  למדו  מוריץ  והדוד  שלי  אבא 
הגדולה והוותיקה בישיבות הונגריה. היא נוסדה על ידי החתם סופר, וצאצאיו 
והדוד  ימ“ש. אבא  המשיכו לעמוד בראשה עד שעלה עליהם הכורת הנאצי 

הוסמכו שם לרבנות.

הייתה  זו   .)Huncovce( אונסדורף  בישיבת  ללמוד  צעיר  בגיל  הדוד נשלח 
אחת הישיבות הגדולות והחשובות ביותר באותה תקופה. הוא נשלח לישיבה 
בגיל צעיר מאוד, קצת אחרי גיל בר מצווה. אז בחורי הישיבה היו מגיעים 
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הביתה פעמיים בשנה, בחג הפסח ובחגי תשרי. הריחוק מהבית היה קשה לו 
מאוד, ובאחת הפעמים הוא נקט יוזמה וחזר הביתה באמצע הזמן. היה ברור 
לכולם שהילד אכול געגועים, ואולם סבא רצה שימשיך את לימודיו בישיבה. 
סבא ביקש את סבתא להכין ארוחת צהריים טובה, כולם ישבו לאכול, ואחרי 

הארוחה סבא ליווה אותו לתחנת הרכבת בדרך חזרה לישיבה. 

בהמשך עבר הדוד לישיבת פרשבורג ואחרי לימודיו בישיבה בפרשבורג הוא 
הלך ללמוד רפואה. הדבר הזה היה מאוד לא מקובל בחוגים האורתודוקסים. 
השכלה כללית הייתה די מחוץ לתחום, ככל הנראה בגלל החשש שמא הדבר 
יגרור רפיון רוחני ופגיעה בהקפדה על שמירת תורה ומצוות. הדוד עשה זאת 
בהיחבא, מכל מקום בלי שסבא ידע על כך. את ספרי הלימוד שלו הוא הסתיר 
בעזרת הנשים של בית הכנסת של סבא, ככל הנראה הוא חשש להביא אותם 

הביתה.

נכנס  הסבא  שלו,  הלימודים  בתוך  עמוק  היה  כבר  כשהדוד  הימים,  באחד 
איזה  בפניכם  לתאר  מיותר  לימוד.  ספרי  אותם  את  וגילה  הנשים  לעזרת 
“שמחה וששון“ היה אז. סבא הסתייג מאוד מלימודי הרפואה של הדוד, אך 
הדוד התעקש וסבא השלים עם הדבר. ההשלמה הייתה בעיקר לאחר שהוא ראה 

שהדוד לא סוטה מהדרך החינוכית שבה סבא חינך והדריך את ילדיו.

סיפור  אזכיר  מצוי,  היה  לא  הדבר  כמה  עד  אוזנכם  את  לסבר  מנת  על  רק 
שסיפר לי הדוד. באחד הימים, לאחר שהוא כבר השלים את לימודי הרפואה, 
הוא הלך בתום התפילה לבשר על כך לאחד מחבריו שעבד בבית העסק של 
אביו. הדוד ניגש עם תיק התפילין מתחת זרועו לחנות שבה עבד אותו חבר. 
החבר ששמע את הבשורה כמובן בירך אותו בשמחה. או אז ניגש אביו של 
אותו חבר ושאל לפשר השמחה. סיפרו לו. ואז הוא שאל אם בתמימות ואם 
בביקורת “מה עושה מי שלמד רפואה עם תפילין?!“ לימודים באוניברסיטה 

וקיום אורח חיים דתי נתפסו כשילוב שלא יכול להתקיים.  

על הדוד מוריץ עוד אספר בהמשך. הוא הדוד היחיד שלי ששרד את השואה, 
והקשר בינינו נמשך שנים רבות.

הוא  וחצי,  עשרה  שלוש  בן  כשהייתי   1941 תש“א  פסח  בערב  נפטר  סבא 
זכה לזקנה מופלגת במונחי אותה תקופה, והיה בן 75 במותו. לאחר הלוויה 
התכנסו כל בני המשפחה בדירה שלו, והדוד הרב אברהם הוציא את הצוואה 
שסבא כתב וקרא אותה בפני כולם. הצוואה כללה פרטים טכניים של חלוקת 
הרכוש. את הספרייה קיבל הדוד הרב אברהם, את שמיכת הפוך קיבל פלוני, 
את שולחן האוכל קיבל אלמוני וכך הלאה. מעבר לפרטים אלו, הצוואה פתחה 
בדברי מוסר לבני המשפחה. הצוואה הייתה ארוכה, ואני לא זוכר את כל מה 
שנכתב בה. זכורים לי שני פרטים שהסבא ביקש את צאצאיו להקפיד עליהם: 

שמירת שבת ועל כך שנשות המשפחה הנשואות יכסו את ראשן.

דודי מרדכי )מוריץ( מאיר



1927-1943 - בית הוריי | 5051 | סיפור חיים - יצחק מאיר 

אימא שלי - אימא שלי הייתה דמות מיוחדת ומאוד אהובה. שמה היהודי היה 
גולדה, אבל כולם קראו לה בשמה הלועזי, לילי. אימא נולדה בשנת 1902 
בבודפשט. המשפחה שלה, משפחת טרביטש, הייתה כאמור מוותיקות הקהילה 

היהודית בבודפשט. 

האורתודוקסית  הקהילה  ממייסדי  היה  טרביטש,  מאיר  הרב  שלה,  הסבא 
החלו  הרפורמה  שרוחות  לאחר   ,1868 בשנת  נוסדה  הקהילה  בהונגריה. 
דבר  זה  היה  לא  הקהילה.  אחדות  על  לשמור  יותר  היה  ניתן  ולא  מנשבות 
של מה בכך, שכן באותה עת כל אזרח הונגרי היה חייב להשתייך לקהילה 

דתית כלשהי, בין אם לקהילה נוצרית ובין אם לקהילה יהודית. הקמת קהילה 
יהודית אורתודוקסית נפרדת חייבה אישור של השלטונות. בסופו של דבר, 
לכונן   1870 בשנת  ההונגרי  הפרלמנט  אישר  המתנגדים,  של  רוחם  למורת 
קהילה אורתודוקסית נפרדת, והסבא הגדול שלי נבחר להיות הנשיא הראשון 

של הקהילה.

אני לא הכרתי אותו, הוא נפטר זמן רב לפני שנולדתי. כל שאני יכול לומר 
עליו הוא מה שכתוב עליו בספר “שם הגדולים“ המתעד את רבני הונגריה 

לדורותיהם:

על אף שהסבא הגדול שלי ייסד את הקהילה האורתודוקסית, חלק מצאצאיו 
על  קרוי  שאני  הסבא  אליה.  קשורים  או  הניאולוגית,  בקהילה  חברים  היו 
ככלל,  הניאולוגית.  הקהילה  של  קדישא  בחברה  עבד  אמי,  של  אבא  שמו, 
על אף ההפרדה המוחלטת בין הקהילה האורתודוקסית לקהילה הניאולוגית, 

המצבה על קברו של הסבא הרב אליעזר מאיר זצ“ל
מתחת למצבה הונח לוח הזיכרון שהותקן לזכרו בבית הכנסת ‘שבת אחים‘

הרב מו“ה מהר“ם טרעביטש. גדול בתורה ויראת ה‘ טהורה צדיק נשגב מלא ברכת 
ה‘ בעיר אפען. כן תוארו הגאון בעל חתן סופר )על סוגי‘ דף צד( בתשובתו אליו. 
מיו“ח חתניו הר“מ עקיבא עהרנפלד )בהג“מ דוד צבי עהר“פ עמ“ד אות נד( והר“מ 

משה סג“ל ליטש ראזענבוים )בהג“מ משה ליב ליטש מפ“ב עמ“מ אות רה(
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היו לא מעט קשרים בין הקהילות. כך למשל כאשר בקהילה הניאולוגית היו 
הקהילה  לרבני  פונים  היו  הם  שלהם,  השחיטה  למערכת  לשוחטים  זקוקים 
הקהילה  של  השוחטים  כל  שוחטים.  על  להם  שימליצו  האורתודוקסית 
הניאולוגית היו יהודים אורתודוקסים למהדרין, אך אסור היה באיסור חמור 
הקהילה  של  השחיטה  בשר  את  לאכול  האורתודוקסית  הקהילה  חברי  על 

הניאולוגית. 

סבא שלי, על אף שעבד בקהילה הניאולוגית, היה חבר בקהילה האורתודוקסית. 
בנו מרכוס, האח הגדול של סבתא שלי, ירש את התפקיד וניהל את החברה 
קדישא אחריו. בצעירותו הוא למד בישיבת גלנטה, הוא נשלח לישיבה עוד 

בטרם היה בר מצווה. בראשות הישיבה שם עמד באותה תקופה מי שלימים 
יהיה הראב“ד של העדה החרדית בירושלים, הרב דושינסקי. בהמשך הוא למד 
בישיבה באונסדורף. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הוא גויס, כמו יהודים 
רבים, לצבא ההונגרי. במהלך אחד הקרבות באיטליה הוא נפצע ושוב לא היה 
כשיר לשרת כחייל קרבי. אז מינו אותו למפקד בית חולים צבאי בטרנסלבניה. 
באותה תקופה הוא התרועע עם חברת הקצינים ההונגרים, דבר שבסופו של 

דבר השפיע עליו ולא לטובה.

בזמן  אות הצטיינות על שירותו הצבאי  קיבל  הוא  סיום שירותו הצבאי  עם 
מלחמת העולם הראשונה. בתום מלחמת העולם השנייה הוא היה נוהג לומר 
באירוניה: “במקום שבו שמו לי ההונגרים את אות ההצטיינות, שם הם חייבו 

אותי לענוד את הטלאי הצהוב“.

המצבה  על קברו של סבי הגדול ר‘ מאיר טרביטש ז“ל 

המשפחה של אימא שלי
מימין לשמאל: רבקה )ארנקה(, מינקה )יולן(, מאיר )מרכוס(, יעקב )ינו(,  מלכה )מרגיט(, 

אימא שלי גולדה )לילי-ליביאה(, הסבתא חיילה )קורנליה( והסבא יצחק )איזידור(
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שמח  מאוד  אבא  האורתודוקסית.  היהודית  לקהילה  שייך  שהיה  בבית  גרנו 
כשעברנו לגור בבית הזה, שכן הדבר אפשר לנו לשבת בסוכה משלנו. לרבים 
מהיהודים לא הייתה אפשרות לבנות סוכה, והם נאלצו לאכול את הארוחות 
שלהם בסוכות שהיו בבתי הכנסת, דבר שכמובן פגם במידה מסוימת בשמחת 
החג. בבית שבו גרנו הייתה חצר פנימית שבה בנו סוכה משותפת לכל דיירי 
הבניין. כיוון שכל הדיירים בבניין היו יהודים, הרי שלא הייתה בכך כל בעיה. 

וכך יכולנו לקיים את מצוות החג באופן מלא. 

בספרייה של אבא שלי היה סט שלם של תלמוד בבלי. היום זה דבר של מה 
בכך, אך אז תפוצת הספרים לא הייתה כמו היום, וגם המחיר שלהם היה גבוה. 
לרבים לא היה ש“ס בבית, אפילו בבתי תלמידי חכמים לא תמיד היה הדבר 
מצוי. כשאבא השתדך עם אימא, אחד התנאים של סבא, הרב אליעזר, היה 

שהמחותן יקנה לו ש“ס כחלק מהנדוניה. 

אימא שלי סיימה לימודי תיכון זמן קצר אחר תום מלחמת העולם הראשונה. 
מכיוון שלא היה בית ספר תיכון יהודי באותה עת, היא למדה בבית ספר כללי 
- לא יהודי. זה לא היה דבר פשוט, שכן האנטישמיות באותה תקופה הייתה 
בוטה וקשה. התלמידים היהודים חויבו לשבת בשולחנות נפרדים, וסבלו מלא 

מעט הצקות.

בתום לימודי התיכון היא החלה לעבוד בקהילה היהודית, אך לאחר שהתחתנה 
עם אבא שלי היא הפסיקה לעבוד. לא היה מקובל אז שנשים נשואות יעבדו 
מחוץ לבית. וכך היא הקדישה את מירב מרצה, והיה לה הרבה מרץ, לאחזקת 
למלוא תשומת לבה  זכיתי  יחיד,  ילד  שהייתי  כיוון  הילדים.  ולחינוך  הבית 

ואהבתה.

תמונת הוריי בחתונתםאימא שלי בצעירותה
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הילדים. בתמונה שנשארה  גיל שלוש לא מספרים את  היה מקובל אז שעד 
כולנו בשערות  ואותי,  הילדים ניתן לראות את חבריי  גן  ברשותי מתקופת 
ארוכות. בגיל שלוש כולם היו מסתפרים תספורת קצוצה. הייתה אז התנגדות 
לשורשי  עד  כמעט  היה נקצץ  השיער  כן  ועל  בלורית,  תהיה  שלבנים  לכך 
ודאי לא בתספורת קצוצה, אבל  השערות. אימא ביקשה שלא לספר אותי, 
הלחץ של סבא ואחר כך הלחץ מצד בית הספר אילץ אותי להסתפר כמו כולם. 
וכך מצאתי את עצמי יום אחד נשלח מבית הספר הישר אל הספר וחוזר הביתה 
קירח כמו כולם. ברבות השנים, הטבע עשה את שלו, ומה שיכול היה לצמוח 

כבלורית נשר, ובכך נפתר הוויכוח.

על הביקורים של אימא שלי בתקופת לימודיי בישיבה כבר סיפרתי. אין ספק 
שזו הייתה דוגמה לאהבתה הרבה אליי. בניגוד לאימהות של החברים שלי, 
שאני מניח שאהבו את ילדיהן לא פחות, היא לא הייתה מוכנה להשלים עם 
המרחק והניתוק והקפידה לבוא לבקר אותי מידי שבוע, עד שבהוראת ראש 

הישיבה הדבר נפסק.   

כשאחותה ארנקה, התאלמנה בגיל צעיר, מסרו את בנה לבית יתומים ובתה 
עברה לגור אצל דודתי יולן. הדודה עברה לגור בביתנו. היום זה נראה לנו 
דבר מוזר ואולי גם אכזרי, אבל באותה תקופה זה היה הנוהג. נשים לא עבדו. 
אישה שהתאלמנה נותרה ללא מקור ההכנסה ולא יכלה לכלכל את עצמה, 
ולכן נהגו להפקיד את הילדים בבית יתומים, יהודי כמובן, על מנת שיהיה מי 

שידאג להם. הכול מתוך כוונה טובה. 

אימא שלי לא יכלה לסבול את המחשבה שהאחיין שלה בבית יתומים ושאחותה 
לא יכולה לגדל את ילדיה. היא החלה במאבק בתוך המשפחה להחזיר לדודה 
שזו  מנת  על  מכונת תפירה  לאחותה  שירכשו  דאגה  היא  הילדים שלה.  את 
תוכל לעבוד בתפירה. בכך היא אפשרה לה לפרנס את עצמה ולאחיינים שלה 
לחזור ולגור עם אמם. זה סיפור מאוד אופייני על אימא שלי, שהייתה מאוד 
רגישה למצוקות של הזולת ולא הייתה מוכנה לקבל תבניות והרגלים במקום 

שהם לא היו ראויים בעיניה.

עם ילדי הגן )אני מסומן בחץ(

תמונות ילדות שלי
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אחרי שהסתיימה מלחמת העולם השנייה והקהילה החלה לאסוף את שבריה, 
לא  כבר  עת  באותה  המסעדה  הקהילה.  של  המסעדה  כמנהלת  עבדה  אימא 
ומה  לאכול  היכן  לו  היה  שלא  מי  לכל  תמחוי  כבית  אלא  כמסעדה  פעלה 

לאכול, והיו רבים כאלה.

בבית  המטבח  כמנהלת  עבדה  היא  ארצה,  עלייתה  אחרי  מכן,  לאחר  שנים 
החולים “שערי צדק“. מנהל בית החולים היה הד”ר פלק שלזינגר, שלימים 
נשא בני חיים את נכדתו יהודית. לא אחת ולא שתיים ניתן היה לראות אותה 
יוצאת עם מגש ובו ארוחת צהריים לחולה שהתברר לה שמסיבה כזו או אחרת 

הוא החמיץ את הארוחה, והיא דאגה לו שלא יישאר בבטן ריקה.

בילדותי, החופש הגדול היה חוויה בפני עצמה. אימא שלי דגלה בכך שבחופש 
צריך לצאת אל הכפר ולנשום אוויר צח. כך מידי חופש, כמו יהודים רבים 
אחרים, היינו נוסעים לאחד הכפרים הקטנים מחוץ לבודפשט ושוכרים חדר 
או בית אצל הגויים המקומיים, כאשר הם היו עוברים לגור בדיר או ברפת 
עם הבהמות. בשבילם זו הייתה הכנסה משמעותית, שכן רובם חיו בעוני או 

אימא שלי עם עובדות מסעדת “האנה“ בבודפשט 1951

באחת מהחופשות, לצדי יושב בן דודי יצחק מוזס הי“ד 

ההורים שלי באחת מהחופשות בכפר



מרץ 1944 פלישת הנאצים להונגריה | 6061 | סיפור חיים - יצחק מאיר 

ולטייל.  בנהר  לרחוץ  לנפוש,  הזדמנות  הייתה  זו  לנו  מאוד.  גדול  בצמצום 
כמעט בכל כפר כזה גרו כמה יהודים. בלא מעט מהכפרים הללו גרו שתיים 
או שלוש משפחות יהודיות בלבד. במשך השנה לא היה להם מניין, ורק בימים 
הנוראים הם היו נאספים באחד הכפרים או לעיר הסמוכה כדי שיהיה להם 
מניין. בתקופה זו של הקיץ הם יכלו סוף סוף ליהנות מתפילה במניין יחד עם 
כל הנופשים באותם כפרים. אבא היה מגיע לסופי שבוע בלבד, שכן היה עליו 

להיות בעבודה והוא לא יכול היה להצטרף אלינו לכל החופשה.

יוצא גם לחופשה שארגנה הקהילה לילדי  מלבד החופשה המשפחתית הייתי 
משפחות שלא היה באפשרותן לממן יציאה לחופשה משפחתית. בתור בן של 
עובד הקהילה הייתי זכאי להשתתף באותה קייטנה, על אף שמצבנו הכלכלי 
נופש  אזור  הדנובה,  ליד  כפרי  באזור  מתקיימת  הייתה  הקייטנה  טוב.  היה 
ידוע בהונגריה. היינו נוסעים קבוצה של נערים לחודש. כשאנחנו חזרנו יצאה 
קבוצה של נערות. מטרת הקייטנה שיזמה הקהילה הייתה להקל על משפחות 
שסבלו ממחסור. אחד המבחנים הגדולים להצלחת הקייטנה היה האם העלינו 
ואם  בסופה,  אותנו  ושקלו  הקייטנה  בתחילת  אותנו  שקלו  לכן,  במשקל. 
את  השיגה  שהקייטנה  סימן  הרבה,  ורצוי  הקייטנה  במהלך  במשקל  העלינו 

מטרתה והייתה מוצלחת.

מרץ 1944 פלישת הנאצים להונגריה

ברור  היה  היהודים.  של  מבחינתם  לפחות  והחמיר  הלך  בהונגריה  המצב 
על  הגבלות  מיני  כל  החלו  הזמן  עם  מקלט.  עיר  תהיה  לא  כבר  שהונגריה 
היהודים. באופן אירוני ההונגרים פטרו את הפרופסורים היהודיים שהיו חברי 
סגל באוניברסיטאות מאותן הגבלות. הם לא עשו זאת חלילה מהערכת אותם 
יהודים או מהערכת השכלתם, הסיבה הייתה שאחד מטובי המנתחים בהונגריה 
היה יהודי בשם פרופסור אדם. הם לא רצו לוותר על השירותים המקצועיים 
שלו, ולכן הוציאו את כלל הפרופסורים היהודיים מאותן גזרות. כך סופר על 
אחד הפרופסורים היהודיים באוניברסיטת בודפשט שפשוט שהה כל המלחמה 

בחדר שלו באוניברסיטה וכך ניצל. 

בתשעה עשר במרץ 1944 פלשו הגרמנים להונגריה וכבשו אותה בחטף. איתם 
ככל  מהר  הונגריה  יהודי  את  להשמיד  אחת:  במטרה  אייכמן  אדולף  הגיע 

האפשר.

הצהריים  יום בשעות אחר  באותו  עוד  יום ראשון.  היה  התשעה עשר במרץ 
דין,  עורכי  הקהילה,  עשירי  היהודית.  המנהיגות  של  מעצרים  גל  התחיל 
עיתונאים, אינטלקטואלים, שחקנים ועוד. כאילו הכול חיכה לרגע הזה. לפי 
רשימות שהוכנו מבעוד מועד פשטו ועצרו את המנהיגות היהודית. בדיעבד 
גויים  מעט  לא   .)Mauthausen( מאונטהאוזן  למחנה  גורשו  יודע שהם  אני 

ניגשו לתחנות המשטרה לדווח על יהודים.

הנאצים דאגו להפגין נוכחות מסיבית בעיר. חיילים צעדו בסך הלוך ושוב. הם 
פשוט רצו להטיל אימה, שלא יהיה לאף אחד ספק שחל שינוי ושיש שלטון 
חדש. זרם הפליטים היהודים שהתחיל עוד לפני הפלישה הלך וגבר. בעבר היו 
אלו פליטים מסלובקיה ומעט מפולין, עתה היו אלו גם יהודים הונגרים שבאו 
מערי השדה. המשטרה חיכתה להם בתחנות הרכבת ותפסה את כל מי שיכלה, 

כל מי שלא היו לו ניירות מסודרים נעצר במקום. 
תמונה מאחת מאותן קייטנות
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ניסינו לשמור על קשר עם קרובי המשפחה שלנו מחוץ לבודפשט, אבל הדבר 
לא היה פשוט. טלפונים בקושי היו בנמצא והדואר היה אטי מאוד. התחילו 

להגיע ידיעות על כך שמקימים גטאות בערי השדה. 

ביום שבו הנאצים נכנסו לבודפשט הם תפסו קבוצה של יהודים נתנו להם 
גרזנים והכריחו אותם להרוס את הריהוט בבית הכנסת בקוזינצי. 

באותות  עטור  אדם  שם  עמד  פתחנו,  בדלת.  דפיקות  שמענו  הימים  באחד 
הצטיינות על השירות שלו במלחמת העולם הראשונה. הוא הביא לנו מכתב 
מהדוד שלי, מוריץ. הוא עצמו היה יהודי, והרגיש בטוח יותר להסתובב בחוץ 

כשהוא עטור מדליות, שהעניקו לו חסינות כלשהי מפני מעצר שרירותי.

הקהילה ניסתה לעזור כמיטב יכולתה לפליטים. כך בבניין שלנו, שהיה שייך 
משפחה,  בני  אצל  התארחו  רבים  לפליטים.  דירה  הקצו  היהודית,  לקהילה 

מכרים או אחרים. 

כולם היו עסוקים בניסיונות למצוא דרך כלשהי שאולי תביא להצלה, ניסו 
להשיג דרכון זר, לקבל חסות של מדינה כלשהי, למצוא מחסה. רבים ביקשו 
תעודת חסות משגרירות שוודיה, שם חילק ראול ולנברג, עובד השגרירות, 
בודפשט  ברחבי  הוקמו  כך  אחרות.  לשגרירויות  פנו  אחרים  חסות.  תעודות 
בתי חסות של מדינות שונות שבהם גרו אלפי יהודים, מתוך תקווה שהחסות 
ייחשבו כאקס- הזרות באותם בתים תשמור עליהם, שהבתים  של המדינות 

טריטוריאליים מפני הנאצים ועוזריהם. לעתים זה עזר ולעתים לא.

באחד הימים בא אל הוריי משה פוקס ומסר שניתן לקבל תעודות אזרחות של 
בשם  יהודי  כי  התברר  בז‘נווה.  שלהם  הקונסוליה  באמצעות  אל-סלוואדור 
גאורגי מנדל הגיע לז‘נווה, שם הוא התיידד עם הקונסול המקומי של אל-

כאשר   .)Jose Arturo Castellanos( קוסטלנוס  ארטוריו  חוזה  סלוואדור 
לקוסטלנוס נודע מצב היהודים, הוא מינה את מנדל לקונסול כבוד של אל-

להנפיק  התחילו  ושניהם  מנטלו,  חורחה  הכיסוי  שם  את  לו  נתן  סלוואדור, 
הונגריה.  יהודי  רובם  הנאצי,  השלטון  שהיו תחת  ליהודים  אזרחות  תעודות 

יומם  בסך הכול הם הנפיקו כארבעים אלף תעודות כאלה, ולשם כך עבדו 
ולילה. עשינו את כל הנדרש ואכן קיבלנו את התעודה. זו סופקה באמצעות 
אומות  חסיד  באות  זכה  לוץ  )קרל  לוץ  קרל  בבודפשט  השוויצרי  הקונסול 
העולם בשנת 1965 על פעולותיו למען העם היהודי(. ספק רב אם התעודה הזו 
הייתה עוזרת לנו בשעת מבחן, אבל היא הקנתה לנו איזשהו ביטחון, אם לא 

ביטחון של ממש אז לפחות מעט יותר ביטחון עצמי.

כפי שכבר הזכרתי, יהודים רבים ביקשו מפלט בבתים שהיו בחסות מדינות 
זרות, גם כמה מבני המשפחה שלי ניסו להינצל בדרך זו. הדודה שלי, הדודה 
אסתר אחות של אבי, ומשפחתה ביקשו לקבל הגנה באחד הבתים המוגנים 

חוזה ארטוריו קוסטלנוס



יולי 2010 | 6465 | סיפור חיים - יצחק מאיר 

יולי 2010 

כהן  יהודית  בשם  אישה  אותי.  מחפשים  הברית,  מארצות  טלפון  מקבל  אני 
כמה  מבררת  היא  בוושינגטון.  השואה  במוזיאון  כעובדת  עצמה  את  מציגה 
את תעודת  בידי  מחזיקה  אני  מאיר,  “מר  לי  אומרת  ולבסוף  עליי  פרטים 
נושאת   אשר  בז‘נווה  אל-סלוואדור  של  הקונסוליה  לך  שהנפיקה  האזרחות 
תאריך הנפקה 30.9.42. האם אתה מעוניין שאשלח לך העתק שלה?“. ברור 
שהתאריך שנרשם על גבי התעודה היה בדוי, שכן התעודה הונפקה רק בשנת 

1944 והתאריך שנרשם נועד לתת לה אמינות. 

והנה  החזקנו,  שאנחנו  התעודה  אבדה  כיצד  מושג  לי  אין  מעגל.  עוד  נסגר 
עכשיו אני מקבל דרישת שלום מהעבר. הודיתי לה וביקשתי שתעביר לי העתק 
של התעודה בדואר אלקטרוני. אז נודע לי שרחל, הנכדה שלי, צפויה להיות 

בביקור בוושינגטון, וביקשתי למסור לידיה את העתק התעודה. 

במוזיאון  בוושינגטון  רחל  ביקרה  טלפון  שיחת  אותה  לאחר  שבועות  כמה 
עם  התעודה  העתק  את  לידיה  ומסרה  עובדת  אותה  לה  חיכתה  שם  השואה, 
העתקים נוספים לכל אחד מילדיי. בשעה שקיבלתי לראשונה בשנת 1944 את 
התעודה לא שיערתי שאקבל אותה פעם נוספת באמצעות נכדה שלי שתביא 
לי אותה לביתי בירושלים, כשאני מוקף בבני משפחה ובעשרות נכדים ונינים, 
אוחז בתעודת זהות ישראלית ויכול לנסוע לכל מקום בעולם באמצעות דרכון 

ישראלי.

זמן לא רב לאחר מכן, בשנת 2010, הוכר קוסטלנוס כחסיד אומות העולם 
ידי “יד ושם“. אמנם הוא כבר הלך לעולמו, אך תעודת הכבוד נמסרה  על 
לבנותיו. הוזמנתי על ידי שגרירת אל-סלוואדור לטקס בבית השגרירה לציון 
אותו אירוע. זו הייתה הזדמנות עבורי להודות לאדם שמעולם לא פגשתי ולא 
הכרתי, על הרצון והנכונות שלו לסייע להצלתי ולהצלת בני משפחתי ועוד 

רבים מיהודי הונגריה.

חסות  שתעודת  חשבו  הם  אחרים,  כמו רבים  השוודית.  השגרירות  שהקימה 
ומגורים בבית שנהנה מהגנה כזו או אחרת של השגרירות יגנו עליהם מפני 
הנאצים ההונגרים והגרמנים. זה לא ממש עזר להם. יום אחד פרצו הנאצים 
לאותו בית, הוציאו את הדודה עם בעלה ושלושת בני הדודים שלי, יחד עם 
וירו  יהודים רבים אחרים, הצעידו אותם לנהר הדנובה החוצה את בודפשט 

בהם למוות.

הדוד שלי, הרב אברהם, אישתו והבת שלהם התגוררו בכפר קטן בשם מאנדוק 
)Mandok(. אותם לקחו עוד קודם לכן לאושוויץ. את היהודים באותו אזור 
שבו גר הדוד שלחו לאושוויץ בשלב מוקדם יחסית. הם הורדו מהרכבת ונשלחו 
ישר לתאי הגזים. שנים רבות לא ידעתי את מועד הפטירה של הדוד ומשפחתו. 
לפני כמה שנים, באחת השבתות הגיע לבית הכנסת “אוהל יוסף“, בית הכנסת 
לשלומו.  ושאלו  אליו  התפילה ניגשו  בסוף  אורח.  בו,  להתפלל  שאני רגיל 
כשנודע להם שהוא מיוצאי הונגריה הפנו אותו אליי. שוחחנו קצרות, ותוך 
כדי הדברים הוא סיפר שהוא במקור מהאזור שבו הדוד כיהן כרב. סיפרתי לו 
יודע את תאריך הפטירה של הדוד. הוא  על הקשר המשפחתי שלי, ושאיני 
מייד אמר “אני הייתי עם הדוד שלך ברכבת לאושוויץ. הגענו לשם ביום י“ב 
כך,  הגזים“.  לתאי  ואת משפחתו  אותו  לקחו  ומייד כשהגענו  בסיוון תש“ד 
למעלה מחמישים שנה לאחר שהדוד ומשפחתו נרצחו, נודע לי מועד הפטירה 

שלהם והתאפשר לי לציין ולשמור את יום הזיכרון שלהם.

גם הדוד שמואל, אח של אבי, ואישתו נרצחו בנסיבות דומות. הדוד שלמה, 
גם הוא אח של אבי, גויס בכפייה לפלוגות העבודה שארגן הצבא ההונגרי 
ונרצח שם. כך בדרכים שונות ומשונות נרצחו רוב בני המשפחה שלי ורבים 

רבים מחבריי. אלא שאת זאת לא ידענו אז.
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דצמבר 1944 - מסתור חדש - חנות הגלידה

המפתח שלי ושל עוד יהודים להישרדות היה פרנצ‘סקו טירלי, גוי איטלקי 
שהיה בעליה של חנות גלידה בבודפשט. בחורף החנות הייתה סגורה, והוא 
ניצל זאת כדי להסתיר בה יהודים, עשרות יהודים. קשה להבין מה היה המניע 
שלו להציל כל כך הרבה יהודים. ודאי לא היה זה כסף, או רק כסף. הכסף היה 
חסר משמעות באותה תקופה, ולא היה שום יחס בין מידת הסיכון שהוא נטל 
על עצמו כדי להציל אותנו לבין סכומי הכסף שהוא קיבל, שאין לי מושג מה 

היה שיעורם.

כמה שעות אחרי שהגעתי לדירתם של בני הזוג פוקס, טירלי דפק בדלת וקרא 
לי להצטרף אליו. נפרדתי בחופזה מבני הזוג פוקס, בלי לדעת אם אפגוש 
אותם אי פעם, והצטרפתי לטירלי. למען האמת, לא ידעתי למה אני בוטח בו, 
אבל גם לא הייתה לי ברירה. הלכנו שנינו בחופזה כשהוא מוביל ואני אחריו. 
לא הלכנו ממש ביחד, כדי שאם האחד ייתפס יוכל השני לברוח, וכך לא נסכן 

זה את זה. 

ושהיו עתה כל כך מנוכרים אליי.  הלכנו ברחובות שכל כך הכרתי בעבר, 
הגענו  מסוים  בשלב  עץ.  בגדרות  מגודר  שהיה  היהודי  לגטו  בסמוך  עברנו 
 1 טר  לובלוד  ברחוב  הייתה  החנות  בתריס.  מוגף  שהיה  חנות  של  לפתח 

.)Lovolde ter(

הוא דפק קלות על התריס שבפתח החנות והרים אותו. שנינו נכנסנו ומייד 
ואז  לחשכה,  להתרגל  שהצלחתי  עד  שניות  כמה  עברו  התריס.  את  סגרנו 
חלפו  ואימא.  אבא  הוריי.  את  ראיתי  לפתע  דמויות.  בכמה  להבחין  יכולתי 
חמישה חודשים מאז ראיתי אותם לאחרונה. מיותר לתאר את מידת ההתרגשות 
אוקטובר,  חודש  מאמצע  הזה כבר  במקום  הסתתרו  שהם  מתברר  מהמפגש. 
מאז שהמצב של היהודים נעשה מסוכן יותר. אותו טירלי היה מגיע למקום 
המחבוא ומביא איתו קצת אוכל כדי שהאנשים המסתתרים יוכלו לשרוד. כך 
הוא עשה גם במקומות האחרים שבהם הוא החביא יהודים. להחביא עשרות 

תעודת האזרחות מאל-סלוודור שהנפיק קוסטלנוס למשפחה שלי
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יהודים, לבוא לבקר אותם מדי כמה ימים כדי לראות שהם בסדר, לדאוג להם 
לאוכל - זה היה מעשה הגובל בטירוף. אין ספק שלאותו טירלי היה גם יצר 
הרפתקנות, נכונות להתגרות בגורל, אבל מעל כל זה הייתה בו אהבת אדם 
ורצון להציל חיים. הוא היה חריג, הרוב המוחלט לא עמד בניסיון הזה. גם מי 

שלא עסק ברדיפת יהודים, נמנע מהצלתם.

מגיע  היה  וטירלי  בבודפשט,  אוכל  להשיג  היה ניתן  לא  כבר  ימים  באותם 
שירותים,  היו  לא  התחבאנו  שבה  בחנות  הפסולת.  את  לפנות  כדי  בעיקר 
והאנשים נאלצו לעשות את צרכיהם בדליים. לא יכולנו לצאת החוצה לרוקן 

את הפסולת, וטירלי היה עושה זאת בנאמנות ובמסירות. 

המפגש עם הוריי היה כמובן מרגש מאוד אך כואב. אבא שלי סבל מכיב קיבה 
)אולקוס(. הוא היה חייב תזונה מסוימת שתמנע את התפרצות הכיב, אך במצב 
וגוי חסיד אומות העולם עושה  שבו היינו, כשאנחנו מסתתרים בתוך חנות 

מאמץ להביא לנו בהסתר קצת מזון, הדבר לא היה אפשרי. מצבו של אבא לא 
היה טוב. הדבר היה ניכר במראהו, הוא סבל וכחש מאוד. זה מילא את לבנו 

דאגה, קיווינו שהמצב הנוכחי לא יימשך זמן רב.

היינו במקום גם בחג החנוכה. חנוכייה לא הייתה לנו, אבל השתוקקות גדולה 
לקיים את המצווה הייתה גם הייתה. אני מניח שניתן היה למצוא טעמים טובים 
מדוע היינו פטורים מן המצווה, אבל לא חיפשנו אף תירוץ שכזה. מישהו מצא 
בחנות קצת שמן בישול, וגילינו תבנית לגלידות שהיו בה שמונה שקעים. זו 
הייתה החנוכייה שלנו. מדי ערב מזגנו מעט משמן הבישול לשקעים בתבנית, 

אורות קטנים בתוך מסתור חשוך בעולם אפוף חושך.

עם הזמן ועם התקרבות החזית לבודפשט טירלי התקשה להגיע אלינו בצורה 
מסודרת. משמעות הדבר הייתה לא רק אי ידיעה על המתרחש בחוץ ואי ידיעה 
מה קורה לו, אלא גם מחסור במזון. בשלב מסוים התחלתי לחפש בחנות אחר 
שרידי מזון. לשמחתי מצאתי צנצנת של ריבה, ומעת לעת הייתי טועם ממנה 

כדי להחיות את עצמי.

חזית החנות שבה התחבאתי
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יוני 1944 - המעבר לבונקר

אני חוזר מעט אחורה בסדר הזמנים למעבר שלנו לבונקר. 

שואת יהודי הונגריה בעיצומה. אף אחד לא יודע בדיוק מה קורה. יודעים על 
גירוש של יהודים. גירוש אינטנסיבי. לא יודעים בדיוק לאן ומה המטרה. ברור 

לכולם שזה לא טוב. כמה גרוע, לא ממש ידענו, או לא ממש רצינו לדעת.

ההורים שלי קיבלו פנייה מידיד, משה פוקס, שסיפר כי קבוצה של יהודים 
מתכוונת להתחבא באחד הכפרים מחוץ לבודפשט. לשם כך קנו בית בשולי 
אחד הכפרים. יש להם מקום לעוד מישהו אחד. הוא שאל את ההורים שלי 
האם הם מעוניינים שמישהו מהמשפחה שלנו יצטרף. ההורים שלי לא התלבטו 
הרבה, והודיעו לי שאני מצטרף. כמו כן הצטרפה לקבוצה גם בת הדודה שלי, 
אווה. התחושה הייתה שלצעירים יותר מסוכן. בטח למבוגרים ולזקנים יניחו. 

לכן שלחו אותנו לאותו מסתור.

 Aponyi( בכפר אפוניי טלפ )Csomori( 12 כך הגעתי לבית ברחוב קסומורי
 .)Rakosliget( באחד מפרברי בודפשט, בסמוך לכפר בשם רקושליט )Telep
לא היה ידוע לי מי בדיוק ארגן את הקבוצה, ומי רכש את הבית. ידעתי שהם 
סיכמו עם גוי כפרי בשם פרנץ שיק )Ferenz Sik(, שהם ישכנו אותו ואת 
אישתו בבית. בתמורה לכך הוא ידאג ליהודים שיבואו להסתתר שם. יחד איתו 
גרה החותנת שלו הגב‘ סזמרדי )Szemeredy(, שהייתה גויה כפרית טיפוסית 
עם חכמת חיים של בת כפר, היא עוד תציל אותנו בהמשך. הם קנו לו משאית 
קטנה שאיתה הוא יוכל להביא אספקה. באחד הימים בחודש יוני 1944 הוא בא 

עם המשאית ואסף אותנו לאותו בית.

פרנץ שיק עבד בכנסייה, תפקידו היה להסתובב בין הכפרים באזור ולמכור 
איקונות וצלבים ועוד מוצרים שהכנסייה הייתה מעוניינת לשווק למאמיניה. 

הדבר הזה נתן כיסוי טוב לכל הנסיעות שהוא היה צריך לעשות עבורנו. 

בכל בית כפרי באותה תקופה היה מרתף שהיה משמש בעיקר לאחסון מזון 
לימי החורף. בימי הקיץ היו הכפריים אוגרים מזון ומשמרים לימות החורף: 

ריבות, ירקות כבושים, בשר מעושן וכדו‘. כל אלו היו מונחים באותו מרתף 
שבו הטמפרטורה הייתה קרירה יותר. כך גם היה באותו בית. המסתור היה 
מרתף נוסף שחפרו מתחת למרתף המזון, התירוץ ש“מכרו“ לפועלים שחפרו 

את המרתף הנוסף היה שהם מבקשים להקים לעצמם מחסה מפחד המלחמה.

הגענו לשם בקבוצות קטנות של שניים שלושה בכל פעם, ובסך הכול היינו 
ובשעות  התחתון,  במרתף  היינו  הלילה  שעות  במשך  יהודים.  עשר  שמונה 
בכוננות.  הבית, כאשר מישהו תמיד  היום הרשינו לעצמנו לצאת מעט אל 
לאותו  מייד  להיכנס  כולנו  צריכים  היינו  מתקרב לבית,  כשהבחנו שמישהו 

מרתף-בונקר.

אותו  להסתיר  מנת  ועל  הקרקע,  פני  בגובה  קטן  חלון  היה  העליון  למרתף 
מיקמו בצמוד אליו את המלונה של הכלב. הכלב עצמו שימש גם להתראה. 
הנביחות שלו הודיעו לנו שמישהו מתקרב וצריך להימלט למרתף התחתון - 

הבונקר. 

היה כמובן אסור לעורר כל חשד, והריחוק של הבית מיתר בתי הכפר אִפשר 
לנו לא למשוך תשומת לב. בכל זאת בבית לא התגוררו רק אלמנה עם בתה 

וחתנה אלא עוד קבוצה של שמונה עשר יהודים.

צרות יכלו לבוא לא רק אם מישהו היה מבחין בתנועה תמוהה מהבית, אלא 
גם אם מישהו היה שם לב שצריכת המזון של אנשי הבית חורגת הרבה מעבר 
מזון  לרכוש  להם  אפשרה  שרכשנו  המשאית  אנשים.  שלושה  של  לצריכה 

בריחוק מקום בלי למשוך תשומת לב רבה. 

מידי יום אותו גוי היה נוסע לבודפשט ומביא לנו מזון. הוא היה ניגש לבית 
הוריי ומקבל מהם בשר עבורנו. כל עוד הדבר נמשך, ידענו שגם חיי הקהילה 
בבודפשט פחות או יותר כסדרם, שכן אם אנחנו מקבלים אספקה של בשר 

סימן שיש עדיין שחיטה כשרה בעיר. 

שאלת התעסוקה במחבוא הייתה קרדינלית. היינו צריכים להעסיק את עצמנו. 
שמונה עשר אנשים שחיים בצפיפות זה פתח לחיכוכים, ואכן היו חיכוכים, אך 
היינו חייבים לשמור על משמעת עצמית, ולכן בסופו של דבר תמיד החיכוכים 
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הסתיימו מהר מאוד. ככלל שהינו במשך היום במרתף העליון. שתי נשים עסקו 
בבישול ולכן היו יכולות להיות כמה שעות מידי יום למעלה. אחד מאיתנו היה 
על המשמר לראות אם מישהו מתקרב לבניין. במקרה שכזה היה צורך להרוויח 
זמן כדי שכולנו נספיק לרדת לבונקר ולסגור את עצמנו. לכן אם הגיע אדם 
זר, היו אותם גויים שגרו בבית מתחילים סדרה של שאלות: “מי זה“ “את מי 

אתה מחפש“ ועוד ועוד שאלות, כך שכולנו נספיק להסתתר. 

אני הייתי מהצעירים שבחבורה. חילקנו תפקידים בין בני הקבוצה. היה מי 
שהיה אחראי על הבישול, מי שהיה אחראי על הניקיון ועוד. אני קיבלתי את 
התפקיד להאזין לחדשות. מובן שלא היה כל טעם להאזין לחדשות של הרדיו 
ההונגרי או הגרמני, שכן אי אפשר היה להאמין לדיווחים שם. לכן האזנתי 

מידי יום לחדשות של ה-BBC בשפה ההונגרית. 

כך מידי יום בשעה קבועה בצהריים הייתי עולה לבית, מכוון את חוגת הרדיו 
היו  החדשות  בהונגרית.  ששודרה  החדשות  למהדורת  ומאזין  הנכון  לתדר 
התקדמות  לנורמנדי.  הפלישה  הרוסית.  בחזית  צבאיים  ניצחונות  מעודדות. 
וכדו‘. מובן שהייתי צריך לעדכן את כולם  כוחות הברית בחזיתות השונות 
בחדשות, ואז היו מתחילים הדיונים מה זה אומר לגבינו, מתי זה יגיע לכאן, 
אין  דיונים  שאפשרו  שאלות,  ועוד  ועוד  בקרוב  לשחרור  לצפות  האם ניתן 

סופיים ונתנו פתח של תקווה.

באחד הימים אחד מהקבוצה שמע בחדשות על ניסיון ההתנקשות בהיטלר. הוא 
רץ כל עוד נפשו בו לבונקר לספר את הבשורה המרגשת. מובן שמפח הנפש 

אחר כך היה גדול. 

לאחד מאיתנו היה מחזור לימים נוראים עם פיוטים. לקראת הימים הנוראים 
ישבנו ולמדנו את הפיוטים המופיעים במחזור. מאז ועד היום, בזכות אותה 
תקופה יש לי בקיאות מסוימת בפיוטים לאותם מועדים, שבקריאה ראשונה 
כמעט ואינם מובנים. גם שופר הביאו לנו, כך שבראש השנה שמענו תקיעת 

שופר.

על הגוי שאצלו הסתתרנו לא סמכנו יותר מדי. היה ברור לנו שהוא מחזיק 
אותנו לא מאהבת יהודים או מאהבת אנוש, אלא בשל התשלום שניתן לו. היו 

לו לא מעט התפרצויות, שחלקן נבע מהאופי שלו אבל חלקן, ללא ספק, נבע 
מהלחץ הגדול שהיה עליו. למרות כל הכסף שהוא קיבל הוא ידע בדיוק מה 

צפוי לו אם יתפסו אותנו אצלו. 

באחד הימים אותו גוי היכה את אישתו. אחד מאיתנו באופן ספונטני התפרץ 
כלפיו, למה הוא עושה זאת. היינו צריכים להרגיע מהר מאוד את הניצים, 
ולקוות שהאירוע הזה לא יביא את אותו גוי לפגוע בנו. די היה בכמה מילים 

מיותרות שלו, והייתה באה עלינו כליה. 

בחמישה עשר באוקטובר 1944 הודיע השלטון בהונגריה על התנתקות מהקשר 
עם גרמניה ועל הצטרפות לבעלות הברית. לרגע הדבר זרע בנו אופטימיות 
שאולי הונגריה יוצאת מכל הסיפור הזה. דווקא הגוי שאצלו היינו היה הריאלי 
מכולנו, והזהיר אותנו שלא לצאת ולא לחגוג, שכן הסיפור לא נגמר. ואכן, 
בתוך 24 שעות השתלטו הגרמנים על מוסדות השלטון, מינו שלטון בובות של 

אנטישמים הונגרים, ובפועל שלטו במדינה.

עם הזמן הגיעו יותר ויותר דיווחים על תבוסות של הגרמנים בחזית המזרחית 
אל מול הרוסים ועל התקרבותו של הצבא הסובייטי לתוך הונגריה. כל ידיעה 

שכזו נטעה בנו תקווה.

העולם  במלחמת  שירת  הוא  אישתו.  עם  ברח  שהגוי  גילינו  הבקרים  באחד 
הראשונה בצבא ההונגרי ונלחם ברוסים, והיה בטוח שברגע שהרוסים יגיעו 
הם יתפסו אותו ויהרגו אותו במקום. ברור שזה היה חשש שווא. הרוסים היו 
פיון  איזה  לחפש  דעתם  על  העלו  לא  שהם  הרבה דברים,  כך  בכל  טרודים 
שלחם נגדם במלחמת העולם הראשונה. הגוי הזה חשב אחרת, וכל הזמן היה 
מוטרד מבואם של הרוסים. הוא הצטייד בכמות הגונה של יי“ש וקנה שלושה 
חזירים ליום המפגש עם הרוסים. הוא חשב לשחד אותם ושכך יעלימו ממנו 

עין. כאמור, בסופו של דבר הוא ברח עוד לפני שהם הגיעו. 

כי  שמעתי  מכן,  לאחר  שנים רבות  עת.  באותה  התנהגותו  את  פירשנו  כך 
הבריחה שלו הייתה בעקבות גילוי של קבוצת יהודים אחרת שהסתתרה באותו 
והחליט  הנפשי  ובמתח  בלחץ  לעמוד  היה  יכול  לא  כבר  כנראה  הוא  אזור. 

לברוח.  
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מצאנו את עצמנו לבד עם החותנת הזקנה שלו ועם בת אחרת שלה שהצטרפה 
אליהם בשלב יותר מאוחר. עכשיו היה מוטל על אותה זקנה לדאוג לנו.

המצב היה עתה מסובך ביותר. הקשר עם בודפשט נותק. היכולת של הגויה 
והצורך  הייתה מוגבלת בלאו הכי,  הזקנה שנותרה איתנו לדאוג לנו למזון 
שלה  האישית  לצריכה  תואם  שלא  גדול  בהיקף  בקניות  חשד  לעורר  שלא 
הגביל אותה עוד יותר. לגוי עוד הייתה משאית לכל הקניות והאספקה. אבל 

מה תעשה אותה זקנה?!

אני מרשה לעצמי כאן להתפרץ פעם נוספת לסיפור של אבא. 

מבין היהודים שהסתתרו עם אבא בבונקר היו אישתו ובתו של משה פוקס. 
אחרי המלחמה עבר אותו משה פוקס להתגורר בשווייץ. במשך שנים רבות 
הוא היה בא לבקר אותנו בכל פעם שביקר בארץ. כילד אני זוכר אותו, 
זקן קטן מעטר את הסנטר שלו.  חביבות,  פנים  קומה, בעל  נמוך  יהודי 
ראיתי עליו שהוא רוחש חיבה לאבא. חיבה שאותה הוא הקרין גם כלפיי. 
תהיתי מה פשר החביבות היתרה שהוא מפגין כלפי אבא. באחת הפעמים 
סיפר.  לי, דבר שאבא כמובן לא  והיא סיפרה  שאלתי את אימא על כך 
אותה ילדה קטנה הייתה רעבה. היה אמנם אוכל בבונקר אבל לא בשפע 
והילדה סבלה או לפחות התלוננה שהיא רעבה. אבא, שראה את המצוקה 
שלה, חלק איתה את האוכל שלו וכך הרגיע אותה. את הטובה הזו שאבא 

גמל לו הוא זכר, ומכאן החביבות היתרה שהייתה בלבו אליו.

סליחה על ההפרעה באמצע הסיפור

ברור  לנו  היה  פגזים.  של  הדים  לשמוע  התחלנו  מסתתרים.  עדיין  אנחנו 
אם  רוחנו,  את  עודד  כמובן  זה  אלינו.  מתקרבת  והחזית  נסוגים  שהגרמנים 
שומעים את הדי הפצצות, סימן שהרוסים קרובים, ואיתם גם בוא יבוא השחרור 
היינו  כולנו  אנחנו  לבית.  הונגרים  חיילים  התקרבו  הימים  באחד  המיוחל. 
בבונקר, גם הזקנה והבת שלה היו שם, מפחד ההפצצות והחזית המתקרבת הן 

עברו לישון בבונקר יחד איתנו.

אבל אחד מאיתנו היה בבית, הוא יצא לשאוף קצת אוויר. כשהוא ראה את 
החיילים מתקרבים הוא רץ לבונקר. למזלנו הכלב פעל כמו שצריך, ועיכב 
את החיילים עד שכולנו היינו סגורים במרתף. מה בדיוק עושים במצב הזה? 
שמונה עשר יהודים ועוד שתי גויות כלואים במרתף מתחת לבניין שבו שורצים 

חיילים פשיסטים הונגרים. 

ההונגרי  קצינים של הצבא הפשיסטי  הגיעו  כי למקום  לנו  בדיעבד התברר 
שהיה בתהליך של נסיגה מפני הכוחות הרוסיים. הם הודיעו לבעלת הבית, 
שלהם.  המפקדה  את  במקום  לשכן  שבכוונתם  מהמרתף,  בינתיים  שיצאה 
כנראה המיקום של הבית בשולי הכפר נראה להם מתאים להקים מפקדה. מה 

שהיה טוב לנו כשיקול למקום המסתור שלנו, פתאום נהפך לנו לרועץ.

רק המחשבה על הרעיון שמתחת למפקדה של הצבא הפשיסטי יתחבאו יהודים 
מעוררת פלצות. גם לאותה גויה זקנה זה לא היה אות מבשר טוב. אם יגלו את 
זהותנו, זה יהיה סופה. ברגע של תושייה היא סיפרה לקצינים שבמרתף הבית 
מסתתרת קבוצה של פליטים הונגרים שברחו מפני הקרבות שבחזית הנסוגה. 
התושייה שהיא גילתה באותם רגעים הוכיחה את עצמה. למזלנו אותם קצינים 
היא ביקשה  די בכך,  לנו לצאת מהמקום. אם לא  ואפשרו  קנו את הסיפור 
מאותם חיילים לקחת אותנו טרמפ לתחנה הקרובה של החשמלית לבודפשט, 

וגם לזה הם הסכימו.

קשה לי לשחזר עכשיו את הפרטים המדויקים אבל ככל הנראה היא גם הצליחה 
ליצור קשר עם טירלי ולהודיע לו שאנחנו בדרך לבודפשט ושהוא יחכה לנו.

הוחלט שארבעה מבין המסתתרים יישארו בכפר, כל אחד מסיבותיו הוא. אחת 
יחד  ולכן לא רצתה לצאת, בעלה נשאר  ידעה מילה בהונגרית  מאיתנו לא 
איתה, אחד חשש שיש לו מראה יהודי מדי, הרביעי היה פליט מפולין שגם הוא 
לא ידע את השפה. בדיעבד התברר לי שאותו פליט פולני כלל לא היה יהודי, 
ומטעמים שונים הוחלט לצרפו לחבורה שלנו. זו הייתה החלטה של הקבוצה. 
קשה לי לשחזר כיצד בדיוק התקבלה ההחלטה. לא קיימנו הצבעה, וגם לא 
לכל אחד היה אותו משקל. אני ובת הדודה שלי היינו נערים צעירים, וגם 
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אילו היינו נוקטים עמדה לא ברור איזה משקל היה לדברים. חששנו שאם הם 
יבואו איתנו הם יסכנו את כל הקבוצה. אני לא בטוח שבאותו רגע הם שמחו 
על ההחלטה הזו, אבל הם קיבלו אותה והבינו את ההיגיון שהיה בה. בסופו של 
דבר הם השתחררו אחרי ימים ספורים, לאחר שהצבא הרוסי כבש את המקום. 
מכיוון שאחד מהם גם ידע רוסית הם יצרו קשר מצוין עם החיילים הרוסים. 
וכך בעוד אנחנו נכנסו לתוך התופת של בודפשט, הם כבר השתחררו מזמן. 

עלינו על העגלה של אותם חיילים הונגרים ויצאנו לדרכנו לכיוון בודפשט. 
אני מניח שכלפי חוץ באמת נראינו כמו קבוצה של פליטים הונגרים שבורחים 
מחזית הקרב המתקרבת. אבל כלפי פנים הרי ידענו שאנחנו יהודים, ושחרב 
המוות מונפת לעברנו מכל פינה. קשה לתאר את המתח שבו היינו. רק כדוגמה, 
כשעלינו על העגלה, אחד מאיתנו נאנח אנחה שבאוזנינו נשמעה כאנחה הכי 

יהודית שיכולה להיות. היינו בטוחים שהנה זהותנו הבדויה התגלתה. 

וכך למרבה האירוניה, מצאנו את עצמנו קבוצה של יהודים מובלת בעגלת 
הולך  אחד  העגלה,  לפני  הולך  אחד  הונגרים,  נאצים  שני  ידי  על  סוסים 
לנו  עוזרים  במקום,  כולנו  את  להרוג  במקום  משים,  מבלי  והם  מאחוריה, 
ונפטרנו  החשמלית  לתחנת  כשהגענו  רק  אליה.  שנקלענו  מהצרה  להימלט 
מהם נשמנו מעט לרווחה, מעט מאוד, שכן הדרך למסתור עוד הייתה ארוכה. 

היו  ההפצצות  רוסיים.  מטוסים  של  הפצצה  הייתה  בעגלה  הנסיעה  במהלך 
מדויקות, הם יכלו לרדת בצלילה כדי לירות במכונת ירייה גם על חייל בודד, 
ולנו היו שניים כאלה אחד מלפנים ואחד מאחור. כך ששוב מצאנו את עצמנו 
בסכנה בגלל אותם פאשיסטים הונגרים שחשפו אותנו להפצצות של המטוסים 

הרוסיים.

היו ברשות כל אחד מאיתנו ניירות מזויפים, כאילו הוטבלנו בכנסייה ואנחנו 
גויים כשרים למהדרין. הניירות האלו היו ברמת זיוף כה ירודה, שאותו גוי 
שהתגוררנו אצלו גיחך כשהוא ראה אותם. הוא סייע לנו קצת לשפר אותם 
נצטרך  שלא  מאוד  קווינו  אבסורדים.  ממש  ייראו  לא  בהם  שהנתונים  כדי 

להעמיד את הניירות האלה למבחן.  

בתחנת הרכבת התלקטו פליטים רבים, גויים הונגרים שנאלצו לברוח מבתיהם 
בשל החזית שהתקרבה אליהם עם התקדמות הצבא הרוסי. אני מניח שאנחנו 
לא נראינו שונים מהם, אם כי ודאי הרגשנו שונים. כולם היו בפחד. הגויים 

בפחד מהרוסים ואנחנו בפחד מההונגרים ומהגרמנים.

זו הייתה  הרכבת הובילה אותנו לבודפשט, ושם פגשנו את טירלי. בשבילי 
אותו  פגשו  הקבוצה כבר  שחלק מבני  מניח  אני  אך  איתו,  ראשונה  פגישה 
קודם לכן. טירלי נתן לכל אחד מאיתנו כתובת שאליה היינו צריכים להגיע 
את  קיבלתי  אני  כפי שסיפרתי  הקרוב.  לזמן  לפחות  למסתור  לנו  ושתשמש 

כתובתם של בני הזוג פוקס.

זה נראה דבר של מה בכך, אבל אם חושבים לרגע מבינים מה טירלי הזה עשה. 
הוא קיבל התראה קצרה על ארבעה עשר יהודים שמגיעים לבודפשט, ובתוך 

שעות מעטות ארגן לכולם מסתור, ולו זמני, בדרך למסתור קבוע יותר. 

החבילה התפרדה, כל אחד מאיתנו הלך לדרכו בלי לדעת אם ניפגש שוב, 
ואם כן היכן ומתי.
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ינואר 1945 

עוד  הזה  המספר  יהודים.  ושניים  עשרים  הגלידה.  בחנות  מסתתרים  אנחנו 
יגדל בהמשך. בחנות היו חדר גדול בחזית שפונה לרחוב ומחסן אחורי. כיוון 
שהחנות הייתה סגורה, יכולנו לשהות בחדר הקדמי, אלא שלשעת צרה היה 
ארון שהיה אמור להסתיר את הכניסה למחסן ואנו היינו אמורים להיכנס לתוך 
המחסן, לסגור את הדלת ולקוות שכלפי חוץ לא יבחינו בדלת בשל הארון 

שמסתיר אותה.

ישנו על מדפי סחורה שהיו שם במחסן, בקומות, אחד מעל השני. אור כמעט 
התריס  נר. כשהיינו שומעים את  לעצמנו  הרשינו  היותר  לכל  הדלקנו,  לא 
שבחזית החנות נפתח, היינו נועלים את עצמנו באותו מחסן אחורי בחשכה 
גמורה ובדממה מוחלטת. אומנם רק טירלי ידע שיש מישהו בחנות, ורק לו 
היו המפתחות לחנות, אבל על כך לא יכולנו לסמוך. רק אחרי שטירלי היה 

מזדהה, היינו פותחים לו.

עד כמה שהדבר יישמע תלוש, היינו מקבלים מידי יום עיתון. היה זה עיתון 
הונגרי בשפה הגרמנית. ככל הנראה טירלי, ביוזמה שלו או של אחד מאיתנו, 
עשה מנוי לעיתון. וכך מידי בוקר היו דוחפים דרך חריץ בתריס את העיתון. 
צנזורה  שיש  לנו  ברור  היה  שכן  התוכן,  על  מדי  יותר  לסמוך  יכולנו  לא 
משמעותית על המתפרסם, אבל בכל זאת זה נתן לנו שביב מידע. עד שיום 
הצטערנו  אולי  המצב.  מופיע עקב  האחרונה שהעיתון  הפעם  שזו  צוין  אחד 
על אובדן מקור האינפורמציה, אבל זה ודאי בישר שמצב הגרמנים מידרדר. 

בשורה טובה. 

מתוך החנות יכולנו לשמוע את הדי ההפגזות של הרוסים שהלכו והתקרבו 
אל העיר. באחד הימים, כאשר הרוסים כבר היו בשערי העיר, טירלי התחיל 
להביא עוד ועוד יהודים לחנות. כששאלנו מה פשר הדבר התברר כי יהודי 
שהתחבא עם משפחתו בבית המטפלת הגויה של ילדיהם, יצא לרחוב לאיזו 
שהיא מטרה. ככיסוי הוא ביקש מאותה מטפלת להצטרף אליו. ככל הנראה 
שניהם  של דבר  בסופו  מחשידה.  פחות  זוג תיראה  כבני  שיציאה  חשב  הוא 

נעצרו, אני מניח כתוצאה מהלשנה. הם נלקחו למטה המשטרה, שם הם הוכו 
למוות. 

מקומות  של  טלפון  ומספרי  כתובות  רשימת  הייתה  יהודי  אותו  של  בכיסו 
יהודי היה  ובין היתר גם הפרטים של טירלי. אותו  יהודים,  שבהם התחבאו 
מהמארגנים של כמה מחבואים שניהל טירלי, וככל הנראה מטעם זה החזיק 
אצלו את הרשימה. המשטרה ישר פשטה על כל אותן כתובות. טירלי עצמו 
החל  ומייד  להשתחרר,  איכשהו  הצליח  שלו  העצומה  בתושייה  אבל  נעצר, 
להבריח את היהודים שהיו בסכנת היחשפות אל החנות שבה הסתתרנו. אני 
לא יודע אם הוא הצליח להציל את כולם, האם חלק נתפסו ומצאו את מותם, 

אבל קבוצה נוספת של יהודים הצטרפה אלינו למחבוא.

עמדו  הרוסים  נאצים.  צוררים  אותם  בכל  שאחז  הטירוף  את  להבין  צריך 
שהם יבואו  ברור  גם  היה  ימים.  של  שאלה  הייתה  זו  בודפשט.  את  לשחרר 
חשבון, במוקדם או במאוחר, עם הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם. עם כל זה, 
הנאצים ושותפיהם הפשיסטים ההונגרים המשיכו לרדוף ולחפש כל יהודי בכל 

מסתור כדי להרוג אותו.

בזמן  התנהלה  נוספות  ומדינות  הולנד  גרמניה,  פולין,  יהודי  שואת  אם 
בתקופה  העולם,  את  לכבוש  הולכים  שהם  לעצמם  לדמיין  יכלו  שהגרמנים 
שהם זכו בהצלחות בכל החזיתות, הרי ששואת יהודי הונגריה התנהלה בזמן 
גם  ובדקדקנות  בשקדנות  התנהלה  והיא  בשקיעה,  היה  השלישי  שהרייך 
כשהיה ברור להם שהכול קורס ושהמאמץ להשמיד את היהודים פוגע במאמץ 

המלחמתי שלהם.    

החזית הגיעה לבודפשט, ויכולנו לשמוע את קולות הירי הולכים ומתקרבים. 
של  המוגף  בתריס  שהיה  חרך  דרך  להציץ  מאיתנו  אחד  הימים ניגש  באחד 
ולנסות לראות מה קורה בחוץ. לחוסר מזלו באותו רגע נזרק רימון  החנות 
בסמוך, והרסיסים חדרו מבעד לתריס ופגעו בו. הפגיעה הייתה יחסית קלה, 
ובאמצעים הדלים שהיו לנו חבשנו את פצעיו. הבעיה הנוספת הייתה שהתריס 
שהגיף את הכניסה לחנות היה מחורר כולו מהרסיסים מה שכמובן חשף את 

החנות לרחוב.
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גם באותו יום טירלי הגיע. לקח לו חצי יום ללכת מרחק של כמה רחובות. 
עודד  מאוד  שלו  הביקור  להתקדם.  לו  קשה  והיה  פינה,  בכל  היו  הקרבות 
אותנו. הוא אמר לנו שזה עניין של שעות עד שנשוחרר. כמובן, אלו היו שעות 
מסוכנות ביותר, בתוך הכאוס שהשתרר בחוץ הכול יכול לקרות. הסתגרנו 

בתוך המחסן ולא יצאנו יותר. כך היינו יומיים אולי שלושה.

בחדר  צעדים  שומעים  אנחנו   .1945 בינואר  עשר  השמונה  בשבט תש“ה  ד‘ 
המדרגות שצמוד לחנות, צעדים כבדים הנשמעים כצעדים של חייל. מישהו 
מנסה לפרוץ לחנות. כולנו נכנסנו בבהלה למחסן וסגרנו את הדלת. היה זה 
חייל רוסי שחיפש דברים לבזוז. הוא פרץ את תריס החנות. נכנס פנימה וניגש 

ישר לארון שהסתיר את הדלת הסיט אותו ופתח את דלת המחסן.

היינו בהלם. אמנם זה היה סימן לשחרור, אבל חששנו גם מהחיילים הרוסים. 
אבא שלי ישב אז ליד הדלת, והיה הקרוב ביותר לחייל. על אף מצבו הגופני 
הירוד הוא מייד ניגש אליו וחיבק אותו, כדי שיבין שאנחנו לא אויבים. היו 
בינינו יהודים סלובקים שידעו קצת רוסית, הם מייד אמרו לאותו חייל שאנחנו 
יהודים ושלא יפגע בנו. אותו זה לא ממש עניין. בינתיים הצטרפו אליו עוד 
מייד  ואבא שלי אמר  רוצים תכשיטים,  לנו שהם  סימנו  הם  רוסים.  חיילים 
לכולם למסור להם הכול, שרשראות, שעונים, וכל מה שיש לנו. כולם עשו 
כדבריו, וכך נפרדתי משעון בר המצווה שלי. הם עזבו אותנו והלכו לדרכם. 
נשמנו לרווחה. בדיעבד חשבתי לעצמי, אנחנו הסתמכנו על המסתור הזה, על 
הדלת שמוסתרת מאחורי הארון, והחייל הרוסי נכנס וניגש ישר לשם, כאילו 

הכול גלוי וידוע.

נשארנו כל אותו לילה במחסן, ורק למחרת העזנו לצאת החוצה. כמעט לא 
היה איש ברחוב, היחידים שהעזו לצאת היו היהודים. הגויים חששו מהנקמה 
של הרוסים והסתתרו בבתיהם. קשה לתאר את תחושת ההקלה שלנו באותם 
רגעים. החיים שלנו היו תלויים מנגד זה חודשים. בכל רגע יכול היה לקרות 
לנו משהו. הלכנו על חבל דק של חיים מעל תהום של מוות. רגעים אינסופיים 
של חרדה, שכל אחד מהם נמשך כנצח. שבעה חודשים של הסתתרות, עשרה 
חודשים מאז הפלישה הגרמנית להונגריה. השתחררנו מכל זה. היינו חופשיים, 

בני חורין.

ימים של תוהו

החנות שבה הסתתרנו הייתה במרחק של עשר דקות הליכה מהבית שלנו. רבע 
שעה הליכה מבית הכנסת בדוהני. אבל עברו עוד שלושה או ארבעה ימים עד 

שניתן היה לגשת לשם, שכן הקרבות התנהלו מרחוב לרחוב ומבית לבית.

כשכבר הצלחנו להגיע הביתה, התברר שתפסו לנו את הדירה. לא רק אנחנו 
נתקלנו בכך, רבים מהיהודים ששבו הביתה גילו שגויים תפסו להם את הבית. 
ברגע שדפקנו בדלת ואמרנו שאנחנו בעלי הבית, הם פשוט קמו והסתלקו. 
אני לא יודע אם אותם פולשים היו בעצמם פליטים הונגרים שברחו מהחזית 
וביקשו קורת גג, או שהיו מאלה שביקשו לנצל את המצב ולרשת את היהודים 

בחייהם, ואם אפשר אז עדיף במותם.

השוער של הבית עלה לקבל את פנינו, ומסר לנו שהוא הוריד את הריהוט 
שלנו לדירה שלו כדי להציל אותו. בחלק מהריהוט הוא השתמש להסקה, אבל 
חלק ניצל. אני לא יודע אם הוא עשה את זה מתוך רצון להציל את הריהוט 

שלנו מפני הבוזזים, או שהוא בעצמו חשב לקחת לעצמו חלק בביזה. 

הגרמנים  את  והדף  הלך  הרוסי  הצבא  והתרחקה,  הלכה  החזית  לאט  לאט 
ושותפיהם אל מעבר לבודפשט. העיר נראתה כמו שעיר נראית אחרי קרב. 
הריסות, גופות בכל מקום, התשתיות לא פעלו. בחצר בית הכנסת דוהני רוכזו 
גופות של עשרות ואולי מאות יהודים שנרצחו בימים האחרונים של המלחמה 

בבודפשט ולא היה מי שיקבור אותם.

העיר הייתה משותקת, התשתיות העירוניות וגם מוסדות הקהילה היהודית לא 
היו קיימים למעשה. עם כל השמחה על מי שחזר, התבררו עוד ועוד שמות 
לדנובה, כאלה שנרצחו במרתפי  יחזרו. כאלה שנורו  של אנשים שכבר לא 

המשטרה, כאלה שהוצעדו אל המוות ועוד ועוד מיתות שונות ומשונות.

אבא שלי היה במצב רפואי קשה מאוד. מחלת האולקוס התפרצה במלוא עוזה, 
בתקופה שבה היינו במחבוא ברעב או עם מעט אוכל הורע מאוד מצבו. היה 
צורך דחוף לנתח אותו, ואימא הצליחה להשיג עבורו את אחד המנתחים הטובים 
שהיו באותו זמן בבודפשט. הדבר לא עזר, ואבא לא התאושש מהניתוח. בי“ג 
בשבט תש“ה אבא נפטר והוא רק בן 48, פחות מעשרה ימים מאז שהשתחררנו.
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כפי שכבר הזכרתי, היה כאוס מוחלט באותו זמן. השירותים הממשלתיים לא 
תפקדו, וגם לא השירותים העירוניים והקהילתיים. קברו אנשים בכל מקום. 
כל הפארקים בעיר נהפכו לבתי קברות זמניים. שירותי החברה קדישא לא 
גויים.  בין  זמני,  בקבר  כזו,  בצורה  אבא  לקבור את  רצינו  לא  בנמצא.  היו 
הדרך לבית הקברות היהודי שהיה פעיל לפני המלחמה ושבו היו קבורים בני 
המשפחה הייתה עדיין ממוקשת, ולא ניתן היה להגיע לשם. לכן הולכנו, אימא 
ואני, את ארון הקבורה של אבא על גבי עגלה מבית החולים שבו נפטר לבית 
הקברות היהודי הישן. המקום היה בניהולה של הקהילה הניאולוגית, אך יוחדה 
בו חלקה לשומרי שבת, ושם הבאנו אותו לקבורה. לפחות זכינו להביא אותו 

למנוחה של כבוד ולא לקבור אותו בצורה ארעית בגינה עירונית. 

זו חוויה לא פשוטה לכל אדם, ודאי לא לבחור בן 17 שנאלץ לקבור בידיו 
את אביו. 

ת.נ.צב.ה.

הכפר  מהבונקר.  לחזור לבודפשט  טעות  הייתה  שזו  ספק  אין  לאחור  במבט 
שהתחבאנו בו שוחרר כעבור ימים ספורים, אך אנחנו נסענו לבודפשט וכך 
היינו בשליטת הנאצים עוד כמה שבועות. מאידך, אלמלא כן, לא הייתי זוכה 
בבודפשט  הגלידה  לחנות  והמעבר  מהבונקר  היציאה  שלי.  אבא  את  לפגוש 
בידיעה  מהעולם  להיפרד  ולו  האחרונים,  בימיו  אבי  עם  להיות  לי  אפשרו 

שניצלתי. 

הניחו  אחים שבו  קבר  זמן,  באותו  ממש  נכרה,  ז“ל  אבי  של  לקבר  בסמוך 
מאות גופות של יהודים, ככל הנראה קרוב לאלפיים, יהודים שנרצחו בידי 
הנאצים ועוזריהם. חלקם גם מתו ברעב. לא ניתן היה לעכב את הקבורה שלהם 
היה  בגופות,  זרועה  הייתה  העיר  אז, כאשר  אחד. המצב  כל  לזהות  ולנסות 
מסוכן מבחינה סניטרית, ולא היה מנוס אלא לקבור אותם, וכמה שיותר מהר. 
בקבורה של אותם יהודים סייעו חיילים רוסים. אלו שהיו מלומדי מלחמות 
וציינו שהם לא נתקלו בכזו אכזריות במהלך  היו מזועזעים ממצב הגופות, 

הקרבות הרבים שבהם השתתפו.

אבי ז“ל במקום העבודה שלו בקהילה
התמונה צולמה זמן קצר לאחר מלחמת העולם הראשונה, תקופה שבה האינפלציה הייתה 

גבוהה ביותר. זו הסיבה לערמות השטרות שעל השולחן

המצבה על קברו של אבי ז”ל.
המצבה המקורית הושחתה ואנו חידשנו אותה.
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הימים האלה שלאחר השחרור היו ימים קשים. אנשים רבים איבדו את הבתים 
שלהם. רבים מהם לא ידעו מה קרה לקרובים שלהם, והכוונה גם לקרובים 
ביותר, ילדים, בעל, אישה. האם הם בחיים, האם הם ישובו. בחלק מאירופה 

המלחמה עדיין התנהלה, והיו אזורים רבים שעדיין לא שוחררו. 

גרנו בדירה שלנו, אימא שלי, שתי אחיות שלה, בת דודה שלי ואני. כל היום 
היינו בציפייה, אולי מישהו יחזור. שתי הדודות שלי חיכו לבנים שלהן, הן 
לא ידעו מה עם הבעלים שלהן. מפעם לפעם היינו ניגשים לחלון ומסתכלים 

החוצה לראות אולי מישהו מגיע.  

שגם  דבר  מעשה,  באפס  הסתובבו  למעשה  אנשים  ולכן  עבודה,  הייתה  לא 
הוא הגביר את הלחץ ואת המצוקה. אם לא די בכך, הרי שהיה מחסור גדול 
במוצרי מזון. אני זוכר תקופה ארוכה שהדבר היחיד שהיה לנו לאכול היה מרק 
שעועית ומרק עדשים, שעועית מבושלת ועדשים מבושלות. לא היה לחם, לא 

היה בשר, לא הייתה אספקה של מוצרי חלב או ירקות ופירות.

החורף הלך והתעצם, ולא היו במה להסיק את הבתים. אנשים חיפשו עצים בכל 
מקום כדי להשתמש בהם לחימום הבית. אנחנו פשוט פירקנו את הרהיטים 
מהבית של הסבא והסבתא שלי, בכל פעם רהיט אחר מצא את דרכו אל האח. 

גם הרחוב היה מקום מסוכן. הרוסים חשדו באוכלוסייה האזרחית שהיא עוינת 
עם  אחרת  או  כזו  בצורה  פעולה  ששיתף  כמי  מוחזק  היה  אחד  כל  אותם. 
יעצרו אותו בחשד  השלטון הקודם. מי שהלך ברחוב הסתכן בכך שהרוסים 

מוצדק או מדומה.

הונגרים  קצינים  שלושה  תפסו  הרוסים  העיר,  של  השחרור  אחרי  קצר  זמן 
שהיו אחראים על פלוגות העבודה. פלוגות העבודה היו כביכול פלוגות גיוס 
של אזרחים לטובת המאמץ המלחמתי הנאצי. רוב מגויסי הכפייה האלה היו 
יהודים. חלק גדול מהם לא חזרו. הם מתו ברעב, ממחלות או נרצחו. הרוסים 
העמידו את אותם קצינים למשפט שדה כפשוטו. לא רק שהמשפט התנהל בלב 
העיר, לא רק שהוא לא התנהל לפי שום כלל של מנהל תקין, אלא שסופו 
היה ששלושתם נתלו במרכז העיר. אין ספק שהם קיבלו את העונש שהגיע 

להם, אך אופן הביצוע היה מזעזע. שלוש הגופות היו תלויות שם כמה ימים, 
כשעיקר המטרה של הרוסים הייתה להבהיר לאוכלוסייה המקומית “אנחנו כאן 

ואנחנו שולטים כאן“. 

ופחד. כאשר  היה אמצעי להטיל אימה  זה  הם עצרו כל גבר שעבר ברחוב. 
נגמר בהגליה לסיביר או  היה מסתיים במעצר, אלא  זה לא  לעתים קרובות 
לחבל ארץ נידח אחר. בקיצור, האדם היה נעלם בלי שמישהו טרח להגיש על 

כך דין וחשבון.

עם  יחד  אותי,  הובילו  ברחוב.  שהלכתי  בעת  אני  גם  נתפסתי  הימים  באחד 
קבוצה של כשלושים אנשים לתחנת המשטרה הקרובה. לא היו לי תעודות, 
וגם אילו היו לי ספק רב אם זה היה עוזר. זה בדיוק מה שהיה חסר לי, אחרי כל 
התלאות להיעלם בצורה מטופשת לאיזה חור בערבות סיביר. לא היה לי מושג 
איך אני הולך להיחלץ מהצרה הזאת, וגם לא לאף אחד מיתר העצורים. לפתע 
נכנס אדם בבגדים אזרחיים והודיע “כל היהודים החוצה“. יצאתי. הובילו אותי 
לחדר סמוך שם ישב קצין רוסי ולצדו מתרגם. שאלו אותי מי אני ומה אני, 
ואם יש לי תעודות. הסברתי להם שאת התעודות שלי שרפתי בזמן המלחמה, 
וכל מה שיש לי הוא אישור מהקהילה היהודית שאני עובד שם. זה איכשהו 
שכנע אותם, והקצין אמר לי שאני משוחרר. שאלתי אותם איך לצאת משם, 
הרי ברגע שאני אצא מהחדר יכולים שוב פעם לעצור אותי. אז אותו קצין אמר 
“לך ביציאה שמאלה“. השתנתה התקופה. עתה להיות יהודי היה פתח להצלה, 

ולפנות שמאלה היה אל החופש.

דבר דומה קרה לאחד מחבריי מהישיבה, הוא השתחרר ממחנות העבודה ורצה 
לחזור לביתו. בדרך הוא נעצר על ידי הרוסים והושם במעצר. הוא ניצל רגע 
של חוסר שימת לב וברח. אלמלא זאת הוא היה מתגלגל לסיביר או מי יודע 

לאן.  

כל  שהיהודים סבלו  ידעו  הם  אך  ליהודים,  גדולה  אהבה  רחשו  לא  הרוסים 
כך הרבה מהגרמנים ומהפשיסטים ההונגרים, שהם מקבלים את פני הרוסים 
בשמחה. הדבר היה נכון, רבים מהמצטרפים למפלגה הקומוניסטית ההונגרית 

היו יהודים שאחר כך גם הגיעו לעמדות מפתח חשובות בממשל.
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ואני רואה את הדוד  באחד הימים נשמעו דפיקות בדלת. פתחתי את הדלת 
מוריץ, האח הגדול של אבא שלי. השמחה הייתה כמובן רבה. הוא סיפר לנו 
ַמאּוטהַאּוזֶן  ממחנה  ששוחרר  לאחר  שעות לבודפשט  כמה  לפני  הגיע  שהוא 
)Mauthausen( באוסטריה, הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא הגיע לעיר, 
עוד לפני שהוא הגיע לביתנו, היה לגשת לבית הדין של הקהילה ולהעיד בפני 
בית הדין על כל אותם אנשים שהוא ידע שנהרגו במחנה שבו הוא שהה. היה 
בכך משום מעשה חסד גדול, שכן באותה תקופה לא ידעו מה קרה לאנשים. 
הרבה מאוד אנשים ונשים חזרו מהמחנות ולא ידעו מה עלה בגורל בני זוגם. 
אחת הבעיות הקשות שאיתה התמודדו הרבנים באותה תקופה הייתה בעיית 
העגונות. נשים, רבות מהן צעירות, שלא היה ברור מה קרה לבעליהן. הדוד, 
שחשב על כך, ניגש עם הגיעו לעיר לבית הדין למסור עדות ולגאול אי אלו 

נשים מעגינותן, ורק אחר כך הלך לפגוש את בני משפחתו. 

לעיר  תחילה  חזרו  הם  ניצלו.  ילדיו  ושלושת  אישתו  גם  הרבה  לשמחתנו 
מגוריהם לפני המלחמה. כמובן הם גילו שכל תכולת הבית והמרפאה שלכם 
נשדדו. חלק מהדברים הוחזרו להם על ידי אותם שכנים שחשבו שהם נפטרו 
מהם לעולמים. קוריוז קטן. זמן מה אחר תום המלחמה היו בחירות לפרלמנט 
ביתם וביקשה  דלת  על  דפקה  והדודה  הדוד  של  מהשכנות  אחת  בהונגריה. 
מהדודה בהשאלה את מעיל הפרווה שלה. היא הסבירה לדודה שבזמן המלחמה 
מעיל  עם  מסתובבת  אותה  לראות  התרגלו  ואנשים כבר  אצלה,  היה  המעיל 
פרווה, ולא נעים לה ללכת לקלפי להצביע בלי מעיל הפרווה שאליו היא כל 
כך התרגלה. חוצפה או אולי טמטום של אותה גויה - תבחרו אתם את ההגדרה 

הנכונה. 

אחרי השחרור נודע לנו הסיפור על הצנחנים היהודים שצנחו באירופה מתוך 
כוונה לעזור במאמץ המלחמתי של הבריטים. בין היתר עלה גם שמה של חנה 
סנש, שסיפרו שהיא נרצחה כאן בבודפשט. הדוד שלי, מרכוס, אח של אימא, 
פתאום קישר אחד לאחד. הוא היה ראש החברה קדישא הניאולוגית. באחד 
הימים במהלך המלחמה התקשר אליו אחד העובדים הגויים של החברה קדישא 
וסיפר לו שהביאו גופה של חיילת מבית הסוהר הצבאי Margit Korot ושהוא 

קבר אותה. באותם רגעים הדוד לא ייחס לדבר משמעות, וגם לא הבין את 
הדברים יותר מדי. בדיעבד הוא הבין שזו הייתה חנה סנש. כך יכלו לזהות את 
מקום קבורתה, ולימים להביא אותה לקבורה בישראל. היום חנה סנש ועוד 

חלק מאותם צנחנים קבורים בהר הרצל בירושלים.

במאמר מוסגר אספר, כבר הזכרתי שהדוד מרכוס עמד בראש החברה קדישא 
של  העבודה  בהמשך  מעוניין  היה  ההונגרי  הפשיסטי  השלטון  הניאולוגית. 
החברה קדישא. הדוד הסביר לאותם מנוולים שיקשה עליו למלא את תפקידו 

שכן מסוכן לו ללכת ברחובות ולכן הצמידו לו שוטר שיתלווה אליו.  

התחבאנו  שאצלו  שיק  פרנץ  אותו  שלנו  הבית  דלת  על  דפק  הימים  באחד 
בבונקר. קראנו כבר בעיתונים שהוא הסתבך בפלילים. הוא אמר שהמשטרה 
מחפשת אותו, והוא זקוק למחסה. כשם שהוא נתן לנו מחסה, עכשיו תורנו 
לתת לו מחסה. מובן שזה היה טיעון מטופש. ראשית, אנחנו לא עשינו שום 

תעודת היתר נישואין שקיבלה דודתי יולן מוזס מבית הדין מבודפשט לאחר המלחמה



ימים של תוהו | 8889 | סיפור חיים - יצחק מאיר 

פשע, רדפו אותנו בגלל היותנו יהודים. שנית, הוא לא עשה לנו שום חסד, 
אצלו הכול היה עניין של כסף. מכל מקום החלטנו לתת לו מחסה. הוא נשאר 
אצלנו כמה ימים ונעלם לדרכו. מה קרה איתו בסופו של יום איני יודע, אבל 

יש להניח שמסלול החיים שהוא בחר בו לא נגמר בטוב.

אני יודע שמבני החבורה שהסתתרו בבונקר היו כאלה ששמרו על קשר עם 
הזקנה שהחביאה אותנו. שלחו לה חבילות וסייעו לה כלכלית לאורך השנים. 
אותה אישה כפרית גילתה אנושיות פשוטה כלפי אנשים נרדפים ולא איבדה 
צלם אנוש בתקופה שבה רבים רבים הפכו את עורם מבני אנוש לחיות אדם. 

הזו שאחר השחרור, היה קשה  כפי שציינתי, המצב בבודפשט, גם בתקופה 
מאוד. בשלב מסוים, אחרי סוף ה“שלושים“ על אבא החלטתי לצאת עם חברים 
מחוץ לעיר, לנסות להתאוורר קצת מהלחץ. החלטנו לנסוע למקום שנקרא 
Kidhunferlegyheze. מדובר היה במקום שנמצא כשעתיים עד שלוש שעות 
נסיעה מחוץ לבודפשט. ידענו ששתיים מהמשפחות שהיו איתנו בבונקר נסעו 
לשם, למשפחות עם ילדים השהייה בודפשט באותם ימים הייתה דבר כמעט 
בלתי אפשרי, ולו בגלל מצוקת המזון הקשה, ולכן הם בחרו לגור לזמן מה 

באזור כפרי יותר. 

תחבורה ציבורית לא הייתה. הרכבת לא פעלה, התחלנו ללכת ברגל ולעצור 
טרמפים. בכבישים לא נעו מכוניות אזרחיות, והיחידים שנסעו שם היו רכבים 
או עגלות של הצבא הרוסי. נסיעה שבימים שבשגרה הייתה נמשכת שעתיים 
עד שלוש שעות ארכה יומיים. בסוף היום הראשון היה ברור לנו שלא ניתן 
להמשיך בחשכה. ראינו בתים לצד הדרך, ופשוט ניגשנו לאחד מהם, דפקנו 
בדלת וביקשנו מהם או נכון יותר הודענו להם שנעביר שם את הלילה. בעלי 
הבית הציעו לנו ספסלים לשינה, וכך היה. כניסה לבית זר הייתה מעשה שלא 
היה עולה על הדעת לפני המלחמה, אבל בימים האלה של כאוס, ואולי גם 
הרשינו  השחרור,  שלאחר  עצמי  וביטחון  אופוריה  של  מסוימת  מידה  בגלל 

לעצמנו את הדבר. 

בשלב מסוים החברים שלי החליטו לחזור לבודפשט. אני העדפתי להמשיך. 
חופשה מסוימת. במקומות  הייתה בבחינת  עירוניים  באזורים פחות  השהייה 

האלו היה יותר מזון, הרכבת חזרה לפעול. החיים שם חזרו למסלולם בקצב 
מהיר יותר מאשר בבודפשט. נסעתי לדרום הונגריה. הגעתי עד לעיר מאקו 
)Mako(, שם הקהילה הספיקה כבר להתארגן קצת. בית הכנסת חזר לפעול 
והיו תפילות בציבור. גם הרכבת פעלה, דבר שאפשר לי להגיע באמצעותה 
לעיר סגד )Szeged( ומשם הלאה. באחת התחנות עלתה קבוצה של חיילים 
רוסיים והם התיישבו בקרון שבו הייתי. כל הגויים ההונגרים שהיו בקרון ברחו 
לקרונות אחרים, הם פחדו מכל היתקלות עם הרוסים. אני נשארתי. עבורי 
חיילים  היו ארבעה. שלושה  הם  סימלו שחרור.  אלא  איום,  היו  לא  הרוסים 
פשוטים וקצין. הייתה שעת לילה והם הדליקו נר, שכן התאורה ברכבת לא 
פעלה. לפתע אחד מהחיילים מתכופף לעברי, פונה אליי ואומר לי ביידיש “די 
ביסט א ייד?“ )“אתה יהודי?“(. ברגע הראשון הייתי בהלם. מדובר היה כמובן 
מהקרון  ברחתי  לא  אני  והניח שאם  לאחת,  אחת  שחיבר  יהודי-רוסי  בחייל 
יהודי. התפתחה בינינו שיחה, כאשר הקצין התעניין לדעת איך  כנראה אני 
עברתי את המלחמה. וכך אני מוצא את עצמי בקרון ברכבת הונגרית, מדבר 
ביידיש עם חייל יהודי רוסי, וזה מתרגם את דבריי לרוסית לשאר החיילים. 
זו  הגרמנים?“  נגד  לחמת  לא  “למה  הגאונית  השאלה  את  שאל  שהוא  מובן 
לו שלא  אמרתי  הבנה.  ואי  תמימות  מתוך  טיפשית, שנשאלה  הייתה שאלה 
קיבלתי כל הכשרה צבאית, ושלא היה לי נשק. ואז הוא ענה בנחרצות “לא 

היה לך נשק? היית צריך להשיג נשק וללחום כמו הפרטיזנים שהיו איתי“.

בשלב מסוים הייתי צריך לרדת מהרכבת. כיוון שהם ידעו שעזבתי את בודפשט 
בגלל הרעב, הם הוציאו מהתרמילים שלהם כיכר לחם ונקניק ונתנו לי. לא 
יכולתי לסרב ולקחתי. אמנם הכול מצא את דרכו לפח מייד אחרי שירדתי, 
אבל ידעתי להעריך את המחווה שלהם כלפיי, שיותר משהייתה כלפיי אישית 

הייתה כלפי העם היהודי בכלל.

בהמשך הדרך עליתי על עגלה שבה הסיע גוי הונגרי נוסעים לבודפשט. לפתע 
של  האלו  השוד  מעשי  הסוסים.  את  העגלה  מבעל  ודרש  רוסי  חייל  הופיע 
החיילים הרוסים היו דבר יום ביומו, וסירוב להם היה נגמר בדרך כלל לא 
בטוב. אותו גוי הונגרי אזר אומץ והודיע לאותו חייל רוסי שמבחינתו הוא יכול 



ימים של תוהו | 9091 | סיפור חיים - יצחק מאיר 

להרוג אותו ואין לו שום כוונה לתת את הסוסים. הסוף של הסיפור היה צפוי, 
אלמלא הגיע הקצין שהיה אחראי על אותו חייל ולקח אותו משם.  

אגב, המפגש עם חיילים יהודים רוסים היה כמעט דבר שבשגרה. ביום כיפור 
תש“ו 1945 עדיין לא ניתן היה לחזור ולהתפלל בבית הכנסת הגדול בקוזינצי. 
הגרמנים חיללו את בית הכנסת, והפכו אותו לאורוות סוסים, ובית הכנסת 
עדיין לא שוקם. התפללנו קבוצה של יהודים בבניין שבו התגוררנו. התפלל 
איתנו גם חייל יהודי רוסי. בשלב מסוים של התפילה היא אמר שהוא רוצה 
בית  היכן  לו  הסברנו  כהלכתה.  בתפילה  ולהשתתף  כנסת  בבית  להתפלל 
הכנסת הקרוב, אך הוא התעקש שאחד מאיתנו יתלווה אליו. הוא גם הסביר 
שהוא לא רוצה שנחשוד בו חלילה שהוא מתכוון לחלל את הצום, ולכן הוא 
מתכוון  שהוא  ויראה  הכנסת,  עד לבית  אליו  יתלווה  מאיתנו  שאחד  מבקש 

לשמור על קדושת היום. 

הציבורית  התחבורה  חזר,  החשמל  למסלולם,  לחזור  החלו  החיים  לאט  לאט 
שאלת  עלתה  וכמובן  למסלול,  לחזור  התחילו  המסחר  חיי  לפעול,  החלה 
לכך  כדוגמה  ערך.  כל  היה  לא  לכסף  נוראית,  אינפלציה  שררה  התעסוקה. 
אספר כי לדוד שלי ולדודה, יולן, אחות של אימא, היה בית עסק למצבות. 
הדוד שנשלח לפלוגות העבודה לא חזר, והדודה יחד עם הגיס שלה הפעילו 
את בית העסק. היה צריך לשלם משכורות לעובדים. לא היה טעם לשלם להם 
בשטרות שכן הערך שלהם ירד ברגע. יכולת למשוך את הכסף בבנק בבוקר, 
ועד שהיית משלם בו אחרי הצהריים הוא היה שווה פחות. אם רצית לעשות 
בו שימוש כמה ימים לאחר מכן, הוא כבר היה חסר ערך. לכן, הדודה נאלצה 

לקנות זהב ולשלם לעובדים את שכרם בזהב.  

הממשלה עודדה מאוד את החזרה לשגרה ואת החזרה ללימודים, וניתנו הקלות 
רבות כדי לעודד את הצעירים ללכת ללמוד. החלטתי להשלים לימודי תיכון 
ולגשת לבגרות. ניגשתי לשם כך לתיכון היהודי שניהלה הקהילה הניאולוגית. 
גדולים, אחד לבנים  זה מוסד מפואר ובו שני קמפוסים  היה  לפני המלחמה 
ואחד לבנות. אלא שמבנים אלה ניזוקו, ולכן התיכון או כפי שהוא נקרא אז 
הגימנסיה, עברה למבנה אחר. הצטרפתי לכיתה השמינית שהייתה המקבילה 

של מה שמקובל היום לכנות כיתה י“ב. רוב תלמידי הכיתה למדו ביחד לפני 
המלחמה, וביקשו עכשיו להשלים את החסר. האווירה הייתה קשה מאוד. רבים 
מבני אותה כיתה נרצחו בזמן המלחמה. היה כעס גדול מאוד בין התלמידים 
על מה שקרה לעם היהודי, וגם טענות כלפי מוסדות הקהילה על התנהלותם 

בזמן המלחמה. 

מלכיאל  של  אחיו  היה  הוא  גרינוולד.  פיליפ  היה  להיסטוריה  שלנו  המורה 
גרינוולד, שהתפרסם אחר כך בקשר למשפט קסטנר. הוא היה בנו של רב 
)Sopron( שהיה אחד משלושה רבנים  רֹון  מפורסם בהונגריה. הרב של ׁשֹוְפּ
לפני  אורתודוקסיות  קהילות  שהיו רבנים של  דוקטור  בעלי תואר  הונגרים 
המלחמה. אותו מורה היה יהודי רחב דעת בעל תודעה יהודית לאומית חזקה, 
וראה כחובתו כחלק בלתי נפרד מהחינוך שלנו ללמד אותנו את קורות עם 
ישראל, היסטוריה יהודית. הדבר לא היה חלק מתכנית הלימודים של משרד 
החינוך ההונגרי. כל עוד הדבר נעשה בין ארבעת כותלי בית הספר לאף אחד 
לא היה אכפת, אלא שלו לא היה די בכך. אחת לשנה היינו צריכים לעמוד 
בבחינות חיצוניות של הרשויות. הייתה זו דרישה של משרד החינוך ההונגרי 
שפיקח על בית הספר. לקראת סוף שנת הלימודים היה מגיע מפקח מטעם 
משרד החינוך ובוחן אותנו על “החומר הנלמד“. לצורך כך “החומר הנלמד“ 
היה החומר שהיה כלול בתכנית הלימודים הכללית ולא כלל היסטוריה יהודית. 
אלא שהמורה שלנו לא ויתר והתעקש על כך, למורת רוחו של אותו מפקח, 
שהמבחן יכלול גם את הנושאים שנלמדו בתחום ההיסטוריה היהודית. לא היה 

זה דבר של מה בכך להיות יהודי גאה ולעמוד חזיתית אל מול השלטון. 

באותו בית ספר הייתה מסורת שבסוף שנת הלימודים הכיתה המסיימת את 
הקורא,  בעל  הציבור,  שליח  זה  אם  בבוקר.  התפילה  את  מנהלת  לימודיה 
הגבאים, גם הדרשה היומית שבסוף התפילה, שבדרך כלל הייתה ניתנת על 
ידי אחד המורים, הייתה ניתנת ביום הזה על ידי נציג הכיתה. זו הייתה פרשת 
“בשלח“. אחד התלמידים היה אמור לשאת דברים בפני כולם. הנהלת בית 
הספר חששה מאוד מפני דברי ביקורת שאותו תלמיד עלול לומר בכלל וכלפי 
מוסדות הקהילה בפרט בכל הקשור לתפקוד שלהם בזמן המלחמה, ולכן הם 

עמדו על כך שהוא יציג בפניהם, מראש, את הדברים שבכוונתו לומר.
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על  הזהירו,  שלא  כך  על  הקהילה  ראשי  על  ביקורת  הייתה  הציבור  בקרב 
וספק  יותר דיבורים בחכמה שלאחר מעשה,  היו  יותר. אלה  כך שלא פעלו 
לכך  ביותר  הטובה  הדוגמה  בטענות.  אליהם  היה ניתן לבוא  באמת  אם  רב 
היא פעילותו של ישראל קסטנר שניסה לעשות משהו, וכל פעילותו שנויה 

במחלוקת ציבורית והיסטורית קשה עד היום.

שאחרי  ובפרט  הצעירים,  על  כמובן  פסח  לא  הזה  הרוח  הלך  מקום,  מכל 
המלחמה רבים מהצעירים הצטרפו לתנועות הנוער הציוניות. רבים מחבריי 
לאותה כיתה היו חברים בתנועת “השומר הצעיר“, ומכאן היה החשש הגדול 

מיציאה פומבית בביקורת כלפי ראשי הקהילה. 

מסיבת סוף השנה הייתה בדרך כלל אירוע מרשים ביותר. אלא שלא רק שלא 
היה לאנשים מצב רוח לטקסים ולמסיבות, גם לא היה ממה לעשות מסיבה. 
מישהו הצליח להשיג חבית בירה קטנה, וזה היה הישג מבחינת הכיבוד שהיה 

באותה מסיבה.

השינוי  את  לציין  כדי  בו  ויש  המלחמה  לאחר  סמוך  שאירע  מאורע  אזכיר 
באווירה. האווירה האנטישמית הקשה שררה גם אחרי תום המלחמה. לא פעם 
נשמעו התבטאויות כמו “חזרו יותר יהודים ממה שהיו“. ואולם היהודים לא 
דם  עלילת  הפיצו  השחרור  לאחר  רב  לא  זמן  כבעבר.  להבליג  מוכנים  היו 
לקחת  מנת  על  נוצרי  שרצחו  יהודים  על  הקלאסי  הסיפור  היהודים,  כנגד 
מארגני  בבודפשט.  היהודים  של  הפגנה  התארגנה  מצות.  לאפיית  דמו  את 
העבודה. עם תום תפילת השבת  צעירים שהשתחררו מפלוגות  היו  ההפגנה 
קראו למתפללים לצאת להפגנה במרכז העיר, ואכן רבים הצטרפו. עד מהרה 
אין  ולהתפרע.  ראווה  חלונות  וחלק מהמפגינים החלו לשבור  גאו הרגשות, 
ספק שהיה זה חלק מפריקת זעם ותסכול של מי שרק עתה ניצלו מהשואה, 
ושוב מאיימת עליהם האנטישמיות במלוא כיעורה. בסופו של דבר הוכח שכל 

הסיפור היה עלילה, והעניין שקע. 

סיימתי את הלימודים בגימנסיה, והשאלה הייתה מה עושים עכשיו. במדינה 
להיות  צריכה  אדם  לכל  בבית.  סתם  להיות  של  אפשרות  אין  קומוניסטית 

ואם תצטרך  לנוח תוכל בקבר,  עובד.  או שאתה  לומד  או שאתה  תעסוקה, 
עזרה, השלטונות תמיד ישמחו לעזור לך להגיע לשם. 

אחרי המלחמה הייתה אווירה שהעתיד נמצא במדעים. נרשמתי לאוניברסיטה 
בבודפשט ללימודי כימיה. סיימתי את לימודי השנה הראשונה, והתחלתי את 
לימודי השנה השנייה. המחנק הקומוניסטי החל לתת את אותותיו. התחושה 
הייתה שככל שהזמן יחלוף, יהיה יותר ויותר קשה לצאת. לא דובר על יציאה 
חוקית, זו כלל לא הייתה אפשרות. אבל החשש היה שגם דרכי ההברחה ייסגרו. 
הגעתי למסקנה שאם לא עכשיו אימתי, ושאני צריך להתכונן לבריחה. בלתי 
הקומוניסטית  הנוכחות  באוניברסיטה.  כסטודנט  לכך  להתארגן  היה  אפשרי 
באוניברסיטה הייתה מאוד חזקה, ולא ניתן היה סתם כך להיעדר מהלימודים 
הייתי  לעזוב.  לימודיי החלטתי  ב‘ של  וכך באמצע שנה  טובה.  בלי אמתלה 
צריך למצוא מסגרת חדשה שתאפשר לי קצת יותר חופש להתארגנות לבריחה. 

נרשמתי לסמינר לרבנים של הקהילה הניאולוגית. לא שהיו לי כוונות כלשהן 
להיות רב ניאולוגי, וגם לא עלה על דעתי להיות חלק מהקהילה הניאולוגית, 

זו הייתה פשוט הדרך הנוחה יותר לכך שהשלטונות יניחו לי לנפשי.

בסמינר לימדו מיטב המשכילים היהודים. תלמידי חכמים לא היו שם, אבל 
חוקרים טובים בתחום מדעי היהדות היו. בבחינת הכניסה נשאלתי מי חיבר 
את הפיוט “לכה דודי“. לשמחתי ידעתי מתוך האקרוסטיכון של הפיוט ששמו 
של הפייטן היה שלמה, ועל כן עניתי את התשובה הנכונה - שלמה אלקבץ, 

והתקבלתי.
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Francesco Tirelli  פרנצ‘סקו טירלי

אם החזקתם מעמד וקראתם את הסיפור עד לכאן, אתם יודעים להעריך את 
אומץ לבו של טירלי. הוא היה גוי איטלקי, ככל הנראה ממשפחה ענייה מאזור 

ונציה, שבא למצוא את מזלו בבודפשט.

את הקשר הראשוני איתו יצר, ככל הנראה, אותו יהודי פולני שנשאר איתנו 
ידיו  במו  הקים  שהוא  ענפה  לרשת  התגלגלו  הדברים  משם  אבל  בבונקר. 

להצלת יהודים.

היו לו שתי בנות בוונציה, עוד שתי בנות בזגרב, ושתי בנות בברטיסלאבה-
ואת העובדה  הוא ניצל את הקשרים שלו בשגרירות האיטלקית,  פרשבורג. 
שהבנות שלו היו רשומות אצלו בדרכון, כדי לקבל תעודות על שמן, ואותן 

הוא סיפק לנערות יהודיות. 

הוא זייף תעודות על ימין ועל שמאל, ונתן אותן ליהודים על מנת שיצילו 
את עצמם.

ככל הנראה טירלי הציל בשיטות שונות ומשונות כ-50 יהודים. הוא שיכן 
הציג  הוא  הבת  את  אם ובתה.  בבונקר,  איתנו  שהיו  מהנשים  שתיים  בביתו 
בתור הבת שלו, ואת האימא בתור האומנת שלה. כך הילדה הורגלה לקרוא לו 

Papa. האימא עסקה באפיית לחם לכל אותם יהודים שטירלי החביא.

באחד הימים טירלי יצא עם אבי אותה המשפחה. הסיכום ביניהם היה שאותו 
טירלי  צורך  יהיה  כך שאם  הונגרית,  דובר  איטלקי שאינו  כגוי  יוצג  יהודי 
לבד ינהל את השיחה. מובן שטירלי צייד אותו בתעודות מזויפות על היותו 
גוי איטלקי כשר למהדרין. לחוסר מזלם נטפלו אליהם אנשי גסטאפו. טירלי 
שיחק את המשחק כפי שסוכם בהתחלה. לפתע אחד מהם פלט לעברם “ומי 
זה היהודי הזה שאיתך“. אם עד עתה הייתה זו סתם סכנת מוות, עכשיו החרב 
מר  על  בצעקות  ופתח  עשתונותיו,  את  איבד  לא  טירלי  עליהם.  הונפה  גם 
גורלם של האיטלקים שכולם נטפלים אליהם ומטיחים בהם האשמות שווא. 
אותם אנשי גסטאפו כל כך התרשמו מההצגה, שבסופה אמרו להם שהם סתם 

התבדחו, והניחו להם לנפשם.

צריך להבין שאותו טירלי סיכן את עצמו בכל רגע, ולא אחת היה צריך לחלץ 
את עצמו ואחרים ממוות.

היה  טירלי לבצע  על  שהיה  הפחות נעימות  המשימות  אחת  שהזכרתי,  כפי 
לפנות את הפסולת מהמחבוא שלנו בחנות הגלידה. במקום לא היו שירותים, 
ומדי יום היה עליו לפנות דלי מלא בתכולה לא סימפטית. אחד מבין הניצולים 
היתר  בין  מחאתו  את  ביטא  אנטי-פשיסט,  בנשמתו  שהיה  טירלי,  כי  סיפר 
הוא  מפנה מהמסתור שלנו,  היה  מלא שופכים שהוא  דלי  אותו  בכך, שאת 
 Oktogon( “היה מרוקן ב“כיכר מוסוליני“, המוכרת היום כ“כיכר אוקטגון

Ter( - נקמתו הקטנה ברודן.

בבודפשט.  גדולות  גלידה  חנויות  שתי  מחדש  טירלי  פתח  המלחמה  אחרי 
הוא היה מבקר אצלנו בבית בשבתות. הוא כיבד את מנהגינו, וידע שאסור 
לו לנגוע ביין שלנו. הוא השתתף בשמחות אצלנו ואצל אחרים, ושמר על 
קשרי ידידות חמים מאוד עם כל הניצולים שהציל. בסופו של דבר השלטון 
הקומוניסטי שקם אחרי המלחמה גירש אותו. אולי הם פחדו מטיפוס יותר מידי 

תוסס. טירלי מת בנסיבות לא ברורות בשנת 1954 בז‘נבה בשווייץ.

כיכר מוסוליני / אוקטגון כפי שנראתה באותה תקופה
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הערה קטנה לסיפור

במסגרת ניסיונותינו להתחקות אחר צאצאי טירלי מצאנו מודעה שפרסם 
 Nyirvidek Szabolcsi Hirlap טירלי בשנת 1939 בעיתון הונגרי בשם
ובה הוא מכחיש כל חשד שהוטל בו על כך שאינו נוצרי. ככל הנראה הרקע 
לפליטים  שלו  העזרה  בגלל  בטירלי  הסביבה  של  החשד  הוא  זו  למודעה 

יהודים שהגיעו להונגריה מפולין.

להלן תרגום המודעה
הודעה לציבור*

נודע לי שאנשים מסוימים מפיצים עליי שמועות לא נכונות. כנגד שמועות מגמתיות 
אלו אני קובע בזאת שאני נצר למשפחה קתולית רומאית איטלקית, עובדה אשר אני 
יכול להוכיח מאות שנים אחורה. כמו כן אני מכריז שאם מישהו יוכל להוכיח את 
ההפך לגבי המוצא שלי, אשלם לו 1000 פנגו. כל אחד יכול לקבל פרטים נוספים 

לגבי משפחתי מדון אטורה טירלי, כומר בכנסיה הקתולית בקרפי מודנה. 
נירדהאזה, 10 ביוני 1939.

פרנצ‘סקו טירלי,  
קונדיטור איטלקי. 

*העורך וההוצאה לאור לא לוקחים אחריות לגבי תוכן הודעה זו.

שפעלו  מידי,  מעטים  עולם,  אומות  חסידי  מאותם  אחד  טירלי,  פרנצ‘סקו 
למען הצלת יהודים בתקופת השואה.

“יד  זמן רב לשכנע את  “ניצולי טירלי“ כפי שאני מכנה אותנו,  לקח לנו, 
שהוא  ההצלה  למערכת  בתמורה  קטן  קיבל תשלום  שהוא  אף  שעל  ושם“, 
הפעיל, ראוי להעניק לו את תואר חסיד אומות העולם. אין ספק שהוא היה 
ראוי לכך. המדיניות של “יד ושם“ היא שלא להעניק תואר של חסיד אומות 
העולם למי שהציל יהודים בתמורה לתשלום. יש היגיון בדבר, כאשר המניע 
והתכלית היו הכסף. לא זה היה המקרה. מסירות הנפש, פשוטו כמשמעו, של 
אותו חסיד אומות העולם הייתה מעל ומעבר לכל תשלום שקיבל. הנאמנות 
והעידו על  דופן,  יוצאות  היו  היהודי  בני העם  גילה כלפי  והמסירות שהוא 
אישיות שלא קהתה ולא נסחפה תחת התעמולה האנטי יהודית והאנטישמיות.

אומות  חסיד  לתואר  ראוי  שטירלי  בכך  ושם“  “יד  מוסד  הכיר   2008 בשנת 
העולם, ובסופו של יום בני משפחתו התכבדו לקבל עבורו  תואר זה.

יהי זכרו ברוך.

המודעה שפרסם טירלי ביום 10.6.1939

פרנצ‘סקו טירלי
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בדרך לארץ ישראל

יהודי  של  הקהילה  בחיי  תודעתי  למפנה  הביאה  המלחמה  שלאחר  התקופה 
בודפשט. יהודי בודפשט לא היו בעלי תודעה פוליטית רבה. לפני המלחמה 
לא הייתה פעילות רחבה של תנועות לאומיות כמו “בני עקיבא“, “השומר 
הצעיר“ או “אגודת ישראל“. היו מי שהיו ציונים, והיו מי שהיו פעילים, אבל 

זה היה בשולי הקהילה, ּוודאי שהדבר לא היה חלק מסדר היום שלה.

כל זה השתנה לאחר המלחמה. שאלת העתיד היהודי ושאלת העתיד האישי 
התחילה להעסיק את האנשים. הקיום המעין בטוח שחשו אנשים לפני המלחמה 
עלייה  של  תנועה  התחילה  היסוד.  עד  התערער  בשגרה  לדבוק  להם  ושגרם 
והגירה, ובמקביל לה החלה תסיסה של פעילות ציבורית. בני נוער הצטרפו 
לשומר הצעיר, לבני עקיבא, לאגודת ישראל ועוד. לא יכולתי להישאר אדיש 
להתחדשות הזו, והצטרפתי לתנועת פועלי אגודת ישראל או בקיצור פא“י. 

הציונית  עין מכל הפעילות  הקומוניסטים שעכשיו שלטו בהונגריה העלימו 
הזו. לא שהדבר היה לרוחם, להפך, אלא שהמדיניות הסובייטית באותו זמן 
הייתה לתמוך במדינת ישראל, ולכן הם לא התעמתו עם הפעילות הציונית 

שהתקיימה.

לאט לאט הקומוניסטים הכבידו את ידם. סגרו את כל מוסדות החינוך היהודי, 
לרבות את אותה גימנסיה יהודית שבה למדתי. הם לא סגרו באופן רשמי את 

בתי הכנסת, אבל יצרו תחושה ואווירה שעדיף שלא להזדהות כיהודי.

רק כאנקדוטה אספר, באחד הימים נודע שהשלטונות מתכוונים לסגור את 
אחד מבתי הכנסת בבודה. רוב הקהילה היהודית התרכזה בפשט, כך היה כבר 
לפני המלחמה, והדברים היו נכונים עוד יותר עכשיו, אחרי המלחמה. ייתכן 
ריכוז  אין  שבו  במקום  כנסת  בית  לסגירת  לפעול  לשלטון  נוח  היה  שלכן 
יהודים. הדבר נודע לגויים שבסביבה, ובליל שבת בית הכנסת התמלא  של 
סגירתו.  כדי למנוע את  בגויים מהסביבה, הם באו לבית הכנסת  מפה לפה 
ברור שגם הם הרגישו את חגורת החנק הקומוניסטית מתהדקת סביב כולם, 

נגדה. לצערנו צעדי המחאה האלו  ואפשרות עבורם למחות  דרך  הייתה  וזו 
לא הועילו, ובסופו של דבר הקומוניסטים השיגו את מבוקשם, ביטול החיים 

היהודיים בהונגריה.

עוד דוגמה קטנה לאווירה באותם ימים. כמו כל אזרח גם אימא שלי נשלחה 
לקורס ל“חינוך מחדש“. היו אלו קורסים פוליטיים של המפלגה הקומוניסטית, 
שכל עובד היה חייב להשתתף בהם. בלית ברירה אימא שלי הלכה לאותו קורס. 
באחד הימים ניגש אליה הקומיסר שניהל את הדברים ואמר לה “גב‘ מאיר אני 
רואה שאת לא מתעניינת בקורס“. אימא שלי מחתה ואמרה שהיא לא מבינה 
מה הוא רוצה, הרי היא מקפידה לבוא לכל פגישה. הוא השיב לה שאכן נכון 
שהיא מקפידה להופיע, אבל היא לא משתתפת בצורה פעילה בקורס. אין ספק 
שהוא צדק, היא ודאי לא ממש התעניינה בדוקטרינות שביקשו הקומוניסטים 
להנחיל לכול. זו הייתה האווירה, האח הגדול נמצא בכל מקום, בולש בכל 

מקום ויודע הכול, או לפחות מבקש לדעת את הכול על הכול. 

כפי שכבר הזכרתי, במהלך לימודי השנה השנייה שלי בכימיה באוניברסיטת 
בודפשט הגענו למסקנה, אימא שלי ואני, שאין לנו עתיד בהונגריה, ושצריכים 

למצוא דרך לצאת לארץ ישראל.

להזמין  לא ניתן פשוט  קשה לבצע.  יותר  הרבה  אבל  זאת,  לומר  מאוד  קל 
כרטיס טיסה או כרטיס לרכבת, לקחת את הדרכון ולנסוע, כי השלטונות לא 

מאפשרים לעזוב את המדינה.

הקומוניזם הוא התגשמות החלום האנושי, ומה פתאום שמישהו ירצה לעזוב 
נסביר  אנחנו  לו  טוב  כמה  מבין  לא  הוא  אם  אחרת?  למדינה  ולצאת  אותו 
ומסודרת  חוקית  בצורה  לצאת  אפשר  אי  בקיצור,  טוב.  כמה  לו  ונראה  לו 
מהונגריה, כמו גם מארצות קומוניסטיות אחרות. היה ברור לנו שהזמן פועל 
לרעתנו. ככל שהשלטון המקומי מתבסס, כך אפשרויות היציאה מצטמצמות. 

המצב מבחינה משפחתית לא הקל על העניין. בת הדודה שלי, אווה, התחתנה 
אליהם  אליו. בעקבותיה הצטרפה  והצטרפה  בברזיל  קרוב משפחה שגר  עם 

אימא שלה, ארנקה, אחות של אימא שלי.  
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הדודה שלי, יולן, הבינה שבעלה נרצח. היא עדיין קיוותה שהבן שלה ישוב יום 
אחד הביתה. אנחנו ידענו את האמת שהוא נרצח, אך היא עדיין לא ידעה זאת 
וקיוותה. לא סיפרנו לה, חששנו איך היא תגיב. בשלב מסוים היא שמעה שיחת 
אקראי שהייתה ביני לבין בת הדודה שלי, והבינה שאנחנו יודעים שהנאצים 
שלפו אותו ועוד ילדים מבית היתומים שבו הם היו, הם פשוט החליטו שהם 
גדולים מדי לשהות בבית יתומים, גררו אותם לדנובה ורצחו אותם. את זה 
סיפר לי אחד מאותם נערים שברגע של תושייה, כשהוא שמע את היריות, 
הוא קפץ לנהר, צלל ושחה הרחק ככל שאפשר, וכך ניצל. אנחנו לא שמנו לב 
שהדודה שומעת את השיחה בינינו. הידיעה כמובן גרמה לה לזעזוע קשה. היא 

איבדה את בעלה, ועתה נודע לה שגם בנה היחיד נרצח. 

הדודה גרה איתנו, מצבה הנפשי לא היה פשוט. לא ידענו איך היא תגיב לכל 
הרעיון הזה של עזיבה. 

היו שהשלטונות מעלימים עין מהברחה של הגבול. אין אפשרות  השמועות 
לצאת באופן חוקי, אבל מעלימים עין ממה שנעשה באופן לא חוקי. אימא שלי 
אמרה שזה לא לגילה להתחיל להבריח גבולות, היא כבר מבוגרת, ויש סיכוי 
טוב שייתנו לה לצאת באופן חוקי. אני מניח שהיא גם לא רצתה להשאיר 
הייתה שאני אנסה למצוא את דרכי החוצה  ולכן ההחלטה  את אחותה לבד. 

מהונגריה, ונקווה להתאחד בהמשך. 

ההנחה  הסלובקי.  לגבול  בסמוך  הגבול  מערי  אחת  לכיוון  יצאתי מבודפשט 
הייתה שמשם כבר אמצא דרך לעבור את הגבול. הגעתי לעיר בשם שאטו-

שם  אויהל,  היהודים  ידי  על  שכונה  מקום   ,)Satoraljajihely( אליאוליהה 
היו לנו ידידים, שקיוויתי שניתן יהיה להסתייע בהם להמשך הדרך. בתחנת 
הרכבת של אותה עיר פגשתי מכרים שגם בכוונתם היה להבריח את הגבול. 
הם אמרו שכבר יצרו קשר עם אדם מקומי שיעביר אותם את הגבול. הצטרפתי 
אליהם. התחלנו ללכת בשעת לילה לכיוון הגבול, הלכנו דרך שדות תירס 
שהיו שם. אחת הנשים שהייתה איתנו התקשתה בהליכה, דבר שהאט את קצב 
ההליכה שלנו והביא לכך שלא הספקנו לחצות את הגבול לפני זריחת השמש. 
אחרינו.  בחיפושים  והחלו  הנראה,  ככל  אותנו  שמעו  במקום  שהיו  חיילים 

נשכבנו בתוך שדה התירס בניסיון להסתתר. אחד החיילים נתקל ברגל שלי, 
וכך נתפסנו והובלנו אחר כבוד בשיירה רגלית לעיירה הסמוכה למעצר.

כך צעדנו, קבוצה של יהודים מלווים בחיילים הונגריים בלב העיירה. לפתע 
עבר לידי במהירות רוכב אופניים ולחש לי “תתייצב אצל הרופא“. לא ידעתי 
טובה.  עצה  לתת  כוונה  כאן  שהייתה  לי  ברור  היה  אבל  הוא,  ומה  הוא  מי 
כשהגענו למעצר התחילו החקירות והאיומים, וקצת עינויים שעיקרם מחסור 
שלנו.  המובילים  היו  מי  לגלות  במטרה  היה  החקירות  עיקר  במזון ובשינה. 
הם כמובן הצליחו לברוח ולהיעלם ברגע שנחשפנו. לנו לא הייתה כל כוונה 

לחשוף אותם ומילאנו פינו מים.

בשלב מסוים התלוננתי שאני סובל מכאבי ראש וצריך לראות רופא. שלחו 
אותי לרופא, וזה בדק אותי, ותוך כדי הבדיקה שאל אותי אם יש לי משפחה 
בחוץ. ברור היה לי שהוא איש קשר שתפקידו להודיע למשפחות שקרוביהם 
נעצרו. למעשה, היהודים תושבי המקום ניסו לסייע לכל מי שניסה להבריח 
מי  של  זהותו  על  אותם  שיידע  רופא  אותו  את  ושכנעו  ונתפס,  הגבול  את 

שנעצר.

היינו בחקירות במשך שישה שבועות. באחד הימים בשעת הטיול בחצר, אני 
היה  די  אבל  ולדבר,  לשוחח  יכולנו  לא  לגדר.  מעבר  שלי  אימא  את  רואה 
במפגש החטוף הזה כדי שהיא תדע שאני חי ושבסך הכול אני בסדר. בדיעבד 
נודע לי שאכן הודיעו לאימא שלי על מעצרי. מיד היא הגיעה לתחנת המעצר 
ודרשה להיפגש איתי. היא הגיעה למפקד המחנה, וזה אמר לה שהדבר בלתי 
אפשרי ושאין מפגשים עם עצורים. זו אולי תשובה טובה ומספקת, אבל לא 
יכולה  לא  שאני  לי  לומר  רוצה  “אתה  בפליאה  לו  אמרה  היא  שלי.  לאימא 
לפגוש את הבן שלי?“. אני לא יודע אם נכמרו רחמיו של אותו קצין משטרה 
הונגרי, אני מניח שהוא פשוט חיפש דרך להיפטר ממנה בצורה אלגנטית, וכך 
הוא סיכם איתה שהיא תוכל לעמוד ליד חצר בית המעצר ולראות אותי בשעת 

הטיול היומי, תוך שהוא מבטיח לה שלא יגרשו אותה מהמקום.

בבית המשפט הואשמנו בניסיון להבריח את הגבול ובהחזקת מטבע זר. דנו 
כך  במעצר,  שבועות  שישה  ריצינו  כבר  מתוכם  מאסר,  לחודשיים  אותנו 
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היה  במעצר  האוכל  האוכל.  הייתה  הבעיה  קצרה.  רק תקופה  לנו  שנותרה 
בבית  לי לבקש  יעצו  בעייתי.  מאוד  היה  כשרות  לשמור  וגם  ביותר,  גרוע 
המשפט אוכל מיוחד. על פי החוק ההונגרי, מי שהיו לו סיבות מיוחדות זכאי 
זה היה מסיבות בריאות, חולי סוכרת  היה לבקש אוכל מתאים. בדרך כלל 
וכדו‘, במקרה שלי רציתי לנצל אפשרות זו כדי לקבל אוכל כשר. ואכן פניתי 
לתובע, וזה לאחר בדיקה האם הדבר ניתן משפטית אישר זאת. כך במסגרת 

פסק הדין נקבע שאני זכאי לאוכל מיוחד שיספקו לי מבחוץ.

התקדים שלי הביא לכך שכל היהודים שנעצרו בהמשך בניסיון להבריח את 
הגבול זכו לאישור לקבל אוכל כשר, בין שהם רצו בכך ובין שלא.

היהודיות  המשפחות  אחת  לי  שסיפקה  ארוחה  מקבל  הייתי  יום  מידי  כך 
בכלא.  שסופק  לאוכל  השוואה  וללא  ומשביע,  טוב  אוכל  היה  זה  שבמקום. 
האסירים שסביבי הביטו בי בקנאה על זכות היתר הזו, וכדי למנוע חיכוכים 

אף פעם לא הייתי גומר את האוכל אלא משאיר להם חלק.

אבא, ברשותך הערה שלי. באחת השיחות שלי עם סבתא היא הזכירה שהיא 
באה לפגוש אותך ביום השחרור מהכלא. היא לא ידעה בדיוק את השעה 
שתצא לחופשי ונאלצה להמתין לך. תוך כדי המתנה היא רואה אותך יוצא 
דרך השער הראשי של מבנה הכלא והולך לכיוון שער היציאה. שם ביציאה 
היא מחכה לך ומחכה ומחכה. כשהיא ביררה מדוע אתה מתעכב התברר 
ואומר שלום לכל אחד מהשומרים  יד  לוחץ  לה שאתה, בדרך לשחרור, 
שבשער, דבר שכמובן עיכב את היציאה שלך. אני מניח שזו הייתה הפעם 
היחידה שהסוהרים זכו ללחיצת יד מידו של אסיר. זה בוודאי לא מפתיע 

את מי שמכיר אותך. נימוס זה נימוס. 

עוד הפרעה קצרה לסיפור. עשרות שנים מאוחר יותר, אחד מבני המשפחה 
בחו“ל הסתבך עם קבוצה של עבריינים, שעשו לו תרגיל עוקץ ואיימו על 
חייו אם הוא לא יעביר לידיהם סכום אדיר של כסף. האיש היה בהיסטריה 
והיה בטוח שסופו הגיע. הוא יצר איתך קשר ושאל לעצתך. ואתה השבת 
לו בנחת: “תן להם את כל מה שיש לך והם יעזבו אותך“. כך אכן היה. 

הוא מכר את כל הרכוש שלו, ואז הם הניחו לו, על אף שהוא לא שילם 
את כל החוב שלו.

שאלתי אותך, מאיפה הביטחון שלך לתת לו את התשובה הזו, וענית לי, 
שאת ה“חברה“ האלה הכרת בבית הסוהר.

עם השחרור מהמאסר חזרתי לבודפשט מתוך ידיעה שבתוך זמן קצר אני יוצא 
ולא כחלק  למסע מחדש. הפעם החלטתי לעשות את הדרך לבד עם מבריח 
מקבוצה, שהקצב שלה תמיד אטי יותר. יצרתי קשר עם מבריח גבול, ויצאנו 
יהודי  אותי לבית  הוביל  והוא  הלילה,  במהלך  הגבול  את  חצינו  אכן  לדרך. 
בכוחות  להמשיך  אמור  הייתי  משם  הגבול.  של  השני  מהצד  קטנה  בעיירה 
עצמי. הכוונה הייתה להמשיך משם ברכבת לברטיסלבה בירת סלובקיה, ומשם 
ברכבת אל החופש לווינה. לפי התכנית עליתי על הרכבת לווינה עם עוד מאות 
פליטים כמוני. בסמוך לגבול אוסטריה הרכבת נעצרה. לא היה לנו מושג למה 
עצרו את הרכבת. כך עמדנו כל הלילה. לקראת בוקר הגיעו חיילים הונגרים. 

הם עצרו את כולנו, העלו אותנו על משאיות והחזירו אותנו להונגריה. 

לקחו את כולנו לחקירה, שוב במטרה לגלות את זהות המבריחים. הסתרתי 
את הזהות שלי, כי היה ברור לי שאם ידעו שזו הפעם השנייה שאני מנסה 
וכאשר שאלו אותי לגבי  לברוח, אחטוף כפליים. השתמשתי בזהות בדויה, 
זהות המבריח נקבתי בשם של חבר שידעתי שהוא כבר הגיע לארץ. שילכו 

לחפש אותו...

עמדנו כבר להשתחרר מהמעצר, ואז הודיעו לנו שהגיעו קצינים לחקור אותנו. 
אלה היו קצינים מהמשטרה הפוליטית. הם התמקדו בעיקר בשאלה מה פתאום 
רצינו לעזוב. הרי מי ירצה לעזוב את גן העדן הקומוניסטי? כל אחד המציא 

תשובה, בסופו של דבר שחררו אותנו ושלחו את כולנו בחזרה לבודפשט.

גם הפעם היה ברור לי שזו תחנה זמנית, ובהזדמנות הראשונה אעשה את הדרך 
חזרה אל הגבול. הפעם חבר שלי, שלמה גנצפריד, ביקש להצטרף אליי. יעצו 
לנו לנסות דרך אחרת לבריחה. באחד המקומות לאורך נהר הדנובה, בקטע 
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הונגרית  בריבונות  היה  שחציו  קטן  אי  היה  לצ‘כוסלובקיה,  הונגריה  שבין 
וחציו בריבונות צ‘כוסלובקית. הכוונה הייתה להגיע לאותו אי, לעבור לצדו 
השני, ומשם לתוך צ‘כוסלובקיה. נפגשנו עם מבריח הגבול, והלכנו איתו עד 
לגדות הנהר. היה בסמוך גשר שהוביל לאי, אבל עליו לא יכולנו ללכת שכן 
שהירח  עד  הנהר  ליד  חיכינו  ההונגרי.  הגבול  משמר  של  עמדה  שם  הייתה 
זמן קצר הגיעה סירה  וכעבור  שקע, המבריח שליווה אותנו הדליק גפרור, 

קטנה מכיוון האי והובילה אותנו למשפחה של אותו מבריח. 

אמו של אותו מבריח נתנה לנו מקום לישון, ובבוקר ביקשה להכין לנו ארוחת 
בוקר. התחמקנו בתואנה כלשהי, שכן לא יכולנו לאכול שם מטעמי כשרות. 
לקראת הצהריים היא ביקשה להכין לנו ארוחה ואמרה שהיא תשחט לכבודנו 
אווז. כבר לא יכולנו להתחמק, ואמרנו לה שאנחנו אוכלים רק אוכל כשר. 
היא תפסה יוזמה ואמרה שיש להם בכפר משפחה יהודית, ושהיא תדאג שאנחנו 
יהודית.  אותנו לביתה של משפחה  הביאו  בערב  באמת  בערב.  אצלם  נאכל 
בעלת הבית קיבלה אותנו בסבר פנים יפות. היא הסבירה שהיא מחכה לבעלה 
הגיע  השעה  כמחצית  לאחר  עובד.  הוא  שם  בברטיסלבה  מהעבודה  שישוב 
הבעל. הוא ישר פנה להתפלל ערבית, ולאחר מכן התיישבנו לאכול. שמחנו 
לדעת שאנחנו מתארחים בבית שמקפידים בו על שמירת מצוות. זה היה ניכר 
גם בכיסוי הראש שלבשה בעלת הבית וגם בהתנהגות של הבעל, שהתפלל 
בטרם אכל. במהלך הארוחה סיפר הבעל שהוא נאלץ לעבוד גם בשבת, ולשם 
כך עליו לנסוע ברכבת למקום העבודה. זה המחיש לנו את משמעות החיים 
תחת שלטון קומוניסטי, שבו משפחה יהודית לא יכולה לשמור על אורח חייה. 

לו  ואמרתי  שם,  שלי  למכר  התקשרתי  ברכבת לברטיסלבה.  נסענו  למחרת 
מקום  צריכים  ואנחנו  מהונגריה,  הגענו  עכשיו  שרק  אנשים,  שני  שאנחנו 
להיות בו. הוא מצא יהודי שהיה מוכן לתת לנו חדר, ובלבד שבמשך היום לא 
נשהה בו. הוא כמובן לא רצה להסתבך. בבוקר עזבנו את החדר והלכנו לבית 
המזכיר  עם  קשר  יצרנו  הערב.  עד  נעולים,  שהינו,  ושם  הכנסת שבמקום, 
הכללי של אגודת ישראל בסלובקיה על מנת שיעזור לנו להבריח את הגבול 

לאוסטריה. בזמן שחלף מאז ניסיון הבריחה הראשון שלי, השלטונות המקומיים 
שינו את יחסם לבורחים מהונגריה, ולא אִפשרו יותר מעבר חופשי לאוסטריה, 
ולכן היה צורך להבריח את הגבול פעם נוספת, הפעם את הגבול הסלובקי-

אוסטרי. הסוכנות היא זו שארגנה את מסע ההברחה משם לאוסטריה, וההוראה 
שקיבלנו הייתה להגיע לנקודה מסוימת מחוץ לעיר ושם כבר ייקחו אותנו. 
הדבר היה בשבת. היינו קבוצה של כשלושים אנשים, ביניהם ילדים וגם אישה 
בהריון. חצינו את הגבול בהליכה רגלית, והגענו למחסן בצד השני של הגבול. 
שם חיכינו לאוטובוס שיוביל אותנו לווינה. בסוף שנת 1948 הגעתי לווינה. 
קשר  יצרתי  הונגריה.  שנקרא  הקומוניסטי  המעצר  ממחנה  לחופשי  יצאתי 
טלפוני עם אימא שלי, לא אמרתי לה היכן אני נמצא כדי לא לפגוע בה, אבל 

היא הבינה שאני במקום בטוח, בדרכי לארץ ישראל.

כל הפליטים היהודים שהגיעו למקום התרכזו במבנה של בית החולים רוטשילד 
בווינה. היה זה בית חולים יהודי, שעתה פעל כמקום מחסה לפליטים שהגיעו 

מרחבי מזרח אירופה.
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1950 - ארץ ישראל צעדים ראשונים 

באוגוסט  עשר  השנים  באב תש“י,  בכ“ט  “קוממיות“  באנייה  ארצה  הגעתי 
 .1950

והיו בה רק שני תאי מגורים. האחד נמסר לרופא  הייתה זאת אניית משא, 
שישמש אותו כקליניקה במהלך ההפלגה. התא השני נמסר לרב יוחנן סופר 
זצ“ל. הרב עלה ארצה ואף עודד את תלמידיו לעלות. כשפנו אליו והעירו לו 
שעלול להיגרם חילול השם אם יתפסו את בחורי הישיבה מבריחים את הגבול, 
ענה להם הרב “יהיה חילול השם גדול יותר אם הם יישארו בהונגריה“. הקשר 
שלי עם הרב סופר ועם ישיבת “ערלוי“ שהקים בירושלים נמשך לאורך שנים.

שהגיע  לאחר  הכרתי  נפתלי  את  )לביא(.  לאו  נפתלי  לי  חיכה  חיפה  בנמל 
פועלי  עלייה מטעם תנועת  זמן מה אחר תום המלחמה, כשליח  לבודפשט, 
אגודת ישראל )פא“י(. כיוון שהוא לא ידע את השפה ההונגרית וגם היידיש 
שבפיו הייתה יידיש פולנית שהייתה שונה במקצת מהיידיש שדיברו בהונגריה, 
ביקשו ממני להתלוות אליו בעת שהותו בבודפשט. כך נוצרה בינינו ההיכרות. 
מששמע על עלייתי ארצה, הוא בא לקבל את פניי. הוא גם אמר לי שהוא דאג 
לי למקום עבודה כמדריך בישיבת “קול תורה“ בירושלים. יחד איתו חיכה 
בנמל אחד העסקנים של תנועת פועלי אגודת ישראל ר‘ ינקעל כץ, שלימים 

היה חבר כנסת. 

עולה ארצה,  לפני שמישהו  היום,  מילים.  להוסיף כמה  חייב  אני  זה  בעניין 
הוא עובר תהליך ארוך של הכנה. לא אחת הוא מבקר קודם לכן בארץ כמה 
פעמים, מחפש מקום דיור, מחפש עבודה. קיים מנגנון קליטה הן של משרד 
הקליטה, הן של התאחדויות עלייה וארגונים קהילתיים שונים. לעתים קרובות 
כבר יש לו בני משפחה בארץ, וחברים ומכרים שהשתקעו כאן לפניו, והם 
משמשים לו עוגן בהדרכה ובסיוע. באותה תקופה של ראשית שנות המדינה, 
המוחלט  רובם  פליטים.  היו  עולים  אותם  כל  עולים.  היו  הארץ  רוב תושבי 
נאבק את מאבק הקיום היומי יומי של חיפוש עבודה, חיפוש דיור, התמודדות 
עם השפה, התמודדות עם התרבות. אנשים היו עסוקים בהישרדות. היכולת 

של המדינה לסייע באותן שנים הייתה מוגבלת מאוד, ואכן הסיוע שניתן היה 
מועט. 

העובדה שמישהו חיכה לי בנמל ריככה במשהו את הבדידות שבהגעה לארץ 
מולדת, שבאותה עת הייתה ארץ נוכרייה. 

לבירא  רמא  מאיגרא  נפילה  מהעולים  רבים  עבור  הייתה  ארצה  העלייה 
עמיקתא. אנשים שהיו בעלי תפקידים מכובדים, בעלי מעמד במקומם, הגיעו 
לארץ חדשה וזרה. איש לא הכיר אותם, איש לא הכיר את פועלם, הם נראו 
את  להתחיל  נאלצו  הם  שונה.  הייתה  שפתם  שונה,  הייתה  תרבותם  שונים, 
ורבים  לעולים,  לא פשוטה  מאוד  חוויה  הייתה  הזו  החוויה  מהתחלה.  חייהם 

התקשו להתמודד איתה. 

ר‘ ינקעל כץ, שידע שאני במקור מבודפשט, שאל אותי אם אני רוצה לפגוש את 
הרב ד“ר דויטש שהיה מנהל בתי הספר של הקהילה האורתודוקסית בבודפשט. 
כמובן שמחתי על ההזדמנות לפגוש אותו. בפגישה עם הרב ד“ר דויטש הוא 
נתן לי את אותו שיעור שהיה צריך לעבור כל עולה חדש. “אתה יודע, אני 
גם  כולם מתחילים מהתחלה,  דרכי מהתחלה,  את  כאן  להתחיל  צריך  הייתי 
שיצטרפו  אנשים  של  מניין  לאסוף  צריך  היה  לארץ  כשהגיע  מבעלז  הרבי 
אליו“. זה היה השיעור הראשון או ההלם הראשון שחווה כל עולה חדש, בין 

אם בא מהמזרח ובין אם בא מהמערב.

שיעור דומה קיבלתי מאוחר יותר מהרב מפרסבורג, הרב עקיבא סופר. זמן 
לא רב לאחר שהגעתי לירושלים נכנסתי לבקר את הרב מפרסבורג. ליהודי 
הונגריה הרב מפרסבורג היה מלך, ממשיך שושלת של תלמידי חכמים מהחתם 
סופר ובניו וצאצאיו אחריו, גאוותם של יהודי הונגריה. נכנסתי לחדרו וכפי 
שהייתי מורגל מילדותי, ניגשתי ונישקתי את ידו. הרב פנה אליי ואמר לי “אני 
רואה שאתה חדש כאן. כאן אין זה מקובל לנשק את ידו של הרב“. הוא המשיך 
וסיפר לי שזמן קצר אחר עלייתו ארצה, בעודו הולך ברחובות ירושלים, ניגש 
אליו ילד צעיר תקע בו את מרפקו ואמר לו “זאג מיר ייד, ווי פיל דה זייגער“ 
)אמור לי יהודי מה השעה(. לרגע, הוא אמר, לא הבנתי מה קורה כאן: אני, 
רבה של פרסבורג, בן בנם של קדושים, ועובר כאן ילד צעיר ותוקע בי מרפק 
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כאילו אני אחרון התגרנים בשוק. או אז הבנתי, העולם הישן שבו חייתי נחרב, 
וכאן מתחילה מציאות חדשה ובלתי מוכרת לי, מציאות שבה גם אני בלתי 

מוכר. 

כבר הייתי זמן מה בארץ, כשנודע לי שמנהל בית הספר שלנו אברהם דויטש-
גתי עלה ארצה. אחרי המלחמה הוא לא רצה להמשיך לשאת את שמו, שהיה שם 
גרמני, וִעברת אותי לג�תי, מלשון “‘גת“. יצרתי קשר עם כמה מחבריי בוגרי 
בית הספר “תורת אמת“, והלכנו לקבל את פניו. עבורנו היה זה מעשה של 
מה בכך, הזדמנות להיפגש זה עם זה ועם זיכרונות טובים שקדמו לזיכרונות 
הרעים. עבורו היה זה מאורע מרגש, תחושה שלא שכחו אותו ולא שכחו את 
מעשיו. הטרחה שבדבר הייתה שווה כדי לראות את השמחה שהמפגש הזה גרם 

לו. 

לעתיד  אישתי  את  אמצא  ידעתי שבה  לא  בחיפה,  לראשונה  כשדרכו רגליי 
ושמכאן אבנה את ביתי. הכתובת היחידה שהייתה לי הייתה של בת דודה של 
אימא שלי שעלתה לארץ עוד לפני מלחמת העולם וגרה עם בעלה בכרמל. 
נפגשנו.  לא  מעולם  שכן  עצמי,  את  והצגתי  בדלת  דפקתי  אליהם,  נסעתי 
כסף  סכום  היה  זה  לי.  ומסרה  מעטפה  הוציאה  הארונות,  לאחד  היא ניגשה 
שאימא שלי שלחה מהונגריה על מנת שיהיה לי לסידורים הראשונים. הסכום 
הזה הספיק לצורכי המחיה שלי לחודש הראשון. ביקשתי מהם ללון בביתם 
כמה ימים עד שאמצא סידור אחר. על אף שנעניתי בחיוב, ראיתי בתגובתם 
איזה סימן של דאגה וטרדה. משהו לא מצא חן בעיניהם בבקשה הזו. צריך 
להבין, באותה תקופה של גל עלייה עצום ומחסור קשה בדיור, תקופה שבה 
הקימו את המעברות ואנשים מצאו את עצמם גרים במקרה הטוב בצריפים 
ובמקרה הפחות טוב בפחונים ובאוהלים, היה קורה לא אחת שמשפחה הייתה 
ככל  קבע.  ונשארת  כאורחת  מגיעה  אחרת,  משפחה  של  בביתה  “מתנחלת“ 
לשהות  יהפוך  ימים  כמה  של  שמתחיל כביקור  שמה  חששו  הדודים  הנראה 
ממושכת. לא שפטתי אותם אז, ואיני עושה זאת גם כיום. מסכת חייהם לא 
הייתה קלה, והם ביקשו להעביר את ערוב ימיהם במעט שקט. פלישה שכזו 

הייתה ודאי איום עליהם.

נאלצתי אם כן לקצר את השהות שלי אצלם. ידעתי שחבר שלי, יוסל ברנשטיין, 
הדר  בשכונת  ששכנה  ישראל“,  “תפארת  בישיבת  בפנימייה  כמדריך  עובד 
זו  שהייתה  ומכיוון  ימים,  באותם  הטובות  הישיבות  אחת  זו  הייתה  בחיפה. 
תקופת “בין הזמנים“, הפנימייה הייתה ריקה. וכך משפניתי אליו ושטחתי את 
מצוקת הדיור שלי הוא הציע לי לשהות איתו בפנימייה, שכאמור בלאו הכי 

הייתה ריקה. 

ככלל, באותם ימים הייתה עזרה הדדית רבה מאוד בין העולים החדשים, שהיו 
ותיק לעומת  למעשה כולם פליטים. מי שהגיע חודש קודם כבר היה עולה 
עבודה,  בחיפוש  בעצה,  לזה  זה  לעזור  אנשים השתדלו  עתה.  זה  מי שהגיע 

במציאת דיור, באירוח לארוחה חמה וכו‘.

“קול תורה“  בישיבת  לי עבודה  סידרו  הרי  לירושלים,  יומיים נסעתי  אחרי 
בתמורה למגורים ולכלכלה, מה גם שרציתי לברר לגבי אפשרויות הרישום 

שלי לאוניברסיטה.

הגעתי לישיבה ופגשתי את ראשי הישיבה, ביניהם הרב ברוך קונשטט והרב 
ריינר. נפגשתי גם עם המשגיח, הרב גדליה אייזמן. בישיבות בהונגריה לא 
היה תפקיד של משגיח, ולכן לא יכולתי להעריך נכונה את מעמדו בישיבה. 
אני זוכר שדיברתי אליו בגוף שני, ורק בדיעבד הבנתי שכנראה לא נהגתי בו 

בכבוד הראוי. 

ומזון, אבל לא פרנסה. למעשה מצבי  הישיבה סיפקה לי אמנם מקום לינה 
לא היה שונה ממצבם של חלק גדול מתלמידי הפנימייה שהיו פליטים, רבים 
מהם יתומים, לא אחת גם מאב וגם מאם. בין אותם נערים צעירים בני שלוש 
עשרה ארבע עשרה שהייתי אחראי עליהם, היה מי שלימים יהיה הרב הראשי 

לישראל, ישראל מאיר לאו אחיו של נפתלי לביא.

סיפרתי לראשי הישיבה על כוונתי להמשיך בלימודי הכימיה באוניברסיטה, 
והדבר לא הטריד אותם ולא מנע מהם לקבל אותי לעבודה כמדריך בישיבה. 
הדבר שיקף אווירה מתונה יותר שהייתה באותם ימים. בעצם נכון לציין, כי 
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חלק מראשי הישיבה היו בעצמם בעלי תואר דוקטור, כך ראש הישיבה הרב 
יחיאל שלזינגר וכך הרב יונה מרצבך. 

להתפלל  שנשלחו  מהישיבה  בחורים  של  לקבוצה  מתלווה  הייתי  בוקר  מידי 
בביתו של הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, ולהשלים אצלו מניין לתפילה. 
ולהתעדכן  “הצופה“  בעיתון  קצרות  לעיין  הרצוג  הרב  נהג  התפילה  בסוף 
במתרחש, דברים שמן הסתם נדרשו לו במסגרת תפקידו הציבורי. לנו הדבר 

לא היה נוח, זה עלול היה להתפרש לא נכון בעיני בחורי הישיבה.

קנאים היו גם אז, וכנראה יהיו תמיד. באחד מימי שישי נשמעו צעקות בחצר 
שבעלי  כך  על  למחות  שרצו  מהישיבה,  בחורים  כמה  כי  התברר  הישיבה. 
עסקים אינם סוגרים את חנויותיהם לפני כניסת השבת, נקטו יוזמה. הם עברו 
בחנויות הסמוכות לישיבה והגיפו את תריסי החנויות שנותרו פתוחות. בעלי 
החנויות שנותרו לכודים בחנויות הקימו קול זעקה ולאחר שנחלצו מהחנויות 

הגיעו לישיבה וביקשו להיפרע מהבחורים.

מלבד  למקום.  ממקום  ונודד  נוסע  עצמי  את  מצאתי  בארץ  בראשית שהותי 
מסוימת  תקופה  עבדתי  בירושלים,  תורה“  “קול  בישיבת  כמדריך  עבודתי 
כמזכיר בישיבת תל-אביב, עבודה שסידר לי ידיד, גם הוא מבודפשט, מרדכי 
וייסקופף. מרדכי היה לימים השדכן שלי - הוא הכיר לי את אישתי, שרה, 
אחות אישתו, והיה לי לגיס אהוב ויקר. לימדתי תקופה קצרה בבית ספר ביפו, 

חוששני שלא כמורה מוצלח במיוחד. 

כפי שכבר ציינתי, התכנית שלי הייתה להמשיך בלימודי הכימיה שהתחלתי 
בהם עוד בבודפשט. הייתי כאן נטע זר, ולא הכרתי איך הענייניים מתנהלים. 
פניתי לרב קלמן כהנא שהיה חבר כנסת מטעם פא“י, וביקשתי את עזרתו. הוא 
הוציא מכיסו כרטיס ביקור וכתב על גבו לבן ציון דינור שיעזור לי. בן ציון 
דינור היה באותה תקופה שר החינוך. היה נראה לי קצת מוגזם להיעזר בשר 
החינוך כדי להירשם לאוניברסיטה, ופניתי שוב לרב קלמן כהנא. הוא אמר 
לי שהוא מכיר פרופסור באוניברסיטה שלמד איתו בגרמניה, והוא יפנה אותי 
אליו שיסייע בידי. שמו של הפרופסור היה ישעיהו ליבוביץ. אכן פניתי אליו, 

והוא קיבל אותי בסבר פנים יפות וניסה לסייע לי כמיטב יכולתו. 

הזרות שלי הייתה כל כך גדולה, שגם לא ידעתי איך להסתדר עם כל הטפסים 
שהיה צורך למלא לצורך הקבלה לאוניברסיטה. הפנו אותי לפרופ‘ יחזקאל 
קוטשר, שהיה גם הוא מיוצאי הונגריה. והוא אכן עזר לי. במבט מהיום זה נראה 
מוזר ומוגזם שפונים לפרופסור שיסייע במילוי טפסים, אך באותה תקופה זה 
היה דבר מקובל. הייתה עזרה הדדית מאוד רחבה. כמו שכבר אמרתי, מי שלא 
היה עולה חדש היום, היה עולה חדש אתמול, והבין טוב מאוד את המצוקה 

של החדש.

בלימודי  ג‘  לשנה  להתקבל  ביקשתי  המקח,  על  שעומד  טוב  יהודי  כל  כמו 
לי  הבהירו  של דבר  בסופו  התחלתי.  הרי  ב‘  ושנה  סיימתי,  א‘  שנה  כימיה. 
שיוכלו לקבל אותי לשנה ב‘ וטוב שכך, שכן באמת לא סיימתי את לימודי 
הלימודים כבר החלה,  ושנת  כיוון שהגעתי מאוחר  בהונגריה. אבל  ב‘  שנה 
בתקופה שהדרכתי  בפועל  וכך  הבאה.  הלימודים  לשנת  עד  לחכות  נאלצתי 

בישיבת “קול תורה“ לא עשיתי דבר נוסף.    

מימין גיסי ר‘ מרדכי וייסקופף ז“ל, במרכז חותני ר‘ מאיר )מקס( פרידמן ז“ל
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לא  כבר  השחרור  מלחמת  לאחר   .1951 בשנת  הכימיה  לימודי  את  התחלתי 
ניתן היה להגיע בצורה סדירה לבניין האוניברסיטה בהר הצופים, וכך התפזרו 
רם. תקופה  בגבעת  הקמפוס  לבניית  עד  העיר,  ברחבי  השונות  הפקולטות 
וקרן  עזה  הרחובות  בפינת  סנטה,  טרה  בבניין  הלימודים  התקיימו  מסוימת 
היסוד. חלק מהזמן הם היו במבנה בסוף רחוב ממילא, במקום שבו נמצאת 
היום שכונת כפר דוד. אז היה זה המבנה המזרחי ביותר של ירושלים היהודית. 
בסוף רחוב ממילא היה קיר גבוה שחצה את הרחוב מצד לצד, זה היה קו הגבול 
בין ירושלים המערבית לירושלים המזרחית, בין מדינת ישראל לירדן. למעשה 
פתח שבאותו  דרך  הייתה  אליו  קיר שהכניסה  לאותו  מעבר  אחד  בניין  היה 

הקיר.

לא פעם היה כדור תועה חוצה את קו הגבול. הכדור התועה תמיד נורה על ידי 
חייל ירדני משוגע. לפחות זה היה התירוץ. כנראה הפסיכיאטרים בירדן חשבו 
שאם חולי הנפש הירדנים יוכלו מפעם לפעם לירות לכיוון ישראל, הדבר יביא 

להם הקלה...

שבונים  תחושה  מאוד.  חלוצית  הייתה  ימים  באותם  באוניברסיטה  האווירה 
מדינה לא רק בסלילת כבישים ובבניית בתים אלא גם בהקמת תשתית מדעית 

למדינה הצעירה.

מבחינה כלכלית זו הייתה תקופה לא קלה עבורי. במשך שעות היום הייתי 
צריך  לישון  וגם  הלילה,  בשעות  רק  לעבוד  שיכולתי  כך  בלימודים,  עסוק 
סמדר  קולנוע  היום  שוכן  שבו  )במקום  סמדר  במלון  עבודה  מצאתי  קצת. 
במושבה הגרמנית(, הייתי פקיד לילה. כך הייתה לי קורת גג, וגם אפשרות 

לקבל ארוחת בוקר. לשלם משכורת לא עלה בדעתו של בעל בית המלון.

באותה  הסטודנטים.  של  בקפיטריה  כלל  בדרך  אכלתי  הצהרים  ארוחת  את 
תקופה חשבתי שהאוכל שם בסדר ובסך הכול אני מסודר, גם אם עליי לנהוג 
בצמצום. צריך לזכור שבאותה תקופה היה מחסור וקיצוב בארץ גם בתחום 
המזון. רק דוגמה שתוכל לסבר את האוזן למצב: באחד הימים הייתה חגיגה 
בקפיטריה. הגישו חביתות. זה היה דבר יוצא דופן, שכן לא הייתה אספקה 
של ביצים למנזה, בטח לא כזו שאִפשרה להגיש חביתות. התברר שבמסגרת 
הקיצוב “זכתה“ המנזה בביצים שבורות, וכך יכלו להגיש לסטודנטים חביתות. 

בשבתות הייתי מתארח אצל חברים, בכל פעם אצל מישהו אחר. מאוחר יותר 
נודע לי על אישה ממאה שערים שתמורת תשלום מגישה ארוחות בשבתות, 

וכך יכולתי לאכול עם אחרים אצלה.

משה.  קרית  בשכונת  דירה  שכרנו   1955 בשנת  ארצה  עלתה  שלי  כשאימא 
אמרתי לאימא שלי שהיא לא צריכה לדאוג לי לאוכל, אני אוכל במנזה של 
הסטודנטים. אחרי ארוחה אחת שאימא שלי בישלה, הבנתי ששכחתי מהו אוכל 

טעים. מאז שוב לא אכלתי בקפיטריה של הסטודנטים. 

הוא  גוריון.  בן  דוד  הממשלה  ראש  הגיע  שלי  המוסמך  תואר  קבלת  לטקס 
נכח לאורך כל הטקס, ובסיומו עלה כל אחד ממקבלי התארים ולחץ את ידו. 
וכפי שהיו אומרים הנואמים באותם  גדולה  היה התרגשות  כל אירוע שכזה 

אירועים “לראשונה אחרי אלפיים שנות גלות יש לנו...“.

באותה תקופה נבחרתי לנציג בוועד המסטרנטים. כהיום כן אז, היה מאבק על 
תנאי השכר של עובדי האוניברסיטה. נקבעה לנו, נציגי הסגל האקדמי, פגישה  עם חברים מהלימודים באוניברסיטה
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עם פנחס ספיר, שר האוצר. כולם רעדו אז מספיר, שנחשב לאדם סמכותי 
מאוד וקשה. כולנו בנינו על נציג ועד הפרופסורים. המדובר היה בפרופסור 
שתמיד  אדם תקיף  היה  הוא  שבחבורה.  המבוגר  גם  שהיה  ומוערך,  מכובד 
ביטא את דעתו בעוז ובנחרצות, גם כשהשמיע דעות בלתי מקובלות, והוא 
נהג לעשות כן. נכנסנו לחדרו של ספיר. לפני שהספקנו להתיישב, פנה ספיר 
הקודם  אותו מתראיין בערב  כך שהוא שמע  לו על  וסיפר  פרופסור  לאותו 
ונומקו  טעם  בטוב  שנאמרו  עם דבריו  להסכים  שלא  יכול  לא  והוא  ברדיו 
כדבעי. בכך הוא קנה את לבו, שום ציוץ לא השמיע אותו פרופסור במהלך 
אותה פגישה, ויצאנו ממנה כלעומת שבאנו. תוספות שכר כמובן לא קיבלנו.

בשנת תשי"ח זכיתי לתקוע יתד של קבע בארץ ישראל עם נישואיי לרעייתי 
שרה. יחד הקמנו את ביתנו בירושלים. עם בניית ביתנו ידעתי כי תמו נדודיי. 
משפחת פרידמן, משפחת אשתי, הייתה לי ולאמי למשפחה לכל דבר ועניין. 
כך שוב הייתה לי משפחה ענפה ונרחבת, לאחר שעלה הכורת על רוב רובה 

של משפחתי.

קבלת תואר מוסמך

תמונה מיום החתונה

הורי רעייתי, ר‘ מאיר )מקס( ודבורה )וילמה( פרידמן
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איחוד משפחות 

מהונגריה.  לצאת  שלי  לאימא  ההונגריים  השלטונות  אִפשרו   1955 בשנת 
נפגשנו שוב לאחר כחמש שנים שלא התראינו. מובן שהיה זה מפגש מרגש. 
את  שלי  שהעזיבה  חשבתי  אני  שבעוד  אספר,  שעוד  וכפי  הבנתי,  בדיעבד 
הונגריה תביא לפרדה זמנית בלבד, אימא שלי חששה שלא ניפגש יותר אי 
פעם. שכרנו דירה בשכונת קרית משה והיה צריך להתחיל לחשוב על מגורי 
קבע. נודע לנו שבונים שכונה לעולים, בדרך שבין שכונת רחביה לשכונת 
קרית יובל. המפתח לחלוקת הדירות היה מפלגתי. כל מפלגה קיבלה הקצאה 
של מספר דירות, והיא יכלה להעמידן לאנשיה. פניתי לנציג פא“י בעיריית 
להשיג  איך  ועצתו  עזרתו  את  לקבל  מנת  על  דרוק,  זלמן  ירושלים, שלמה 

דירה. כך הצלחנו לרכוש דירה בשכונת גבעת מרדכי. 

לשם רכישת הדירה הייתי צריך לקחת הלוואה, וזו כמובן נלקחה מבנק פועלי 
אגודת ישראל. תנאי לקבלת ההלוואה היה רכישת מניה של הבנק. מובן שמי 
שצריך הלוואה אין לו כסף לקנות מניות, אבל את זה אפשר לפתור באמצעות 
כדי שאוכל  מניה,  לקנות  כדי  הלוואה  לקחתי  וכך,  נוספת.  הלוואה  נטילת 
לקחת הלוואה כדי לקנות דירה. אי שם בשנות האלפיים קיבלתי הודעה שאני 
מחזיק במניה של בנק פועלי אגודת ישראל, ושאני מוזמן לקבל את ערכה. 

או אז התברר שניתן היה לחשוב על דרכים טובות יותר להשקיע את כספי.

במדינה הייתה אז מצוקת דיור גדולה. עשרות אלפי משפחות גרו בתנאים 
קשים. המדינה ניסתה לבנות כמה שיותר בתי מגורים ובעלות שתהיה נמוכה 
עד כמה שניתן. זו התקופה שבה נבנו בתי שיכונים בכל רחבי הארץ. הבתים 
בגבעת מרדכי היו בתי אבן, ובהם דירות קטנות של שני חדרים והול )חדר 
מבואה( קטן. על מנת להוזיל את הבנייה לא התקינו בדירה דלתות, למעט 

בחדר השירותים ובאמבטיה. לנו זה הספיק, שמחנו שיש לנו קורת גג.

לקראת פורים שאלתי את אימא שלי איפה מגילת אסתר של אבא שלי. היא 
יותר.  אמרה שנתנה אותה לבן משפחה רחוק, שכן היא חשבה שלא ניפגש 
אותו יהודי עלה בינתיים גם הוא לארץ. וכך, למרות אי הנעימות שבדבר, 

פנינו אליו וביקשנו את המגילה. מובן שהוא נתן אותה. למעשה, כשעזבתי 
את הונגריה, בעידודה של אימא שלי, מבחינתה זו הייתה פרדה סופית. היא 
לא ציפתה שניפגש שוב. היה ברור לה שאין שום עתיד יהודי בהונגריה, ולכן 
עודדה אותי לצאת משם לעתיד טוב יותר, גם במחיר שהיא לא תפגוש אותי 

יותר. 

בשנת 1957 עלתה דודתי, אחות אמי, יולן לארץ. היא הייתה בודדה לאחר 
שאיבדה את בעלה ואת בנה היחיד בשואה. אימא שלי מייד הציעה לה לבוא 
אותה  אימצו  ילדיי  ימיהן.  ערוב  יחד עד  הן התגוררו  וכך  איתה,  ולהתגורר 
ביותר  חלקי  ולו  תחליף  בדבר  שהיה  ומאמין  מקווה  ואני  שנייה,  כסבתא 

למשפחה שאבדה לה.

בפועל, על אף שניצלנו אני ואמי מהשואה, הרי שאיבדנו את חלק הארי של 
משפחתנו. מבין דודיי ודודותיי הרבים שרדו מעטים: שתי אחיות של אמי, אח 

של אבי ורעייתו. מכל בני הדודים שהיו לי נותרו בחיים שישה בלבד. 

מצבנו לא היה שונה משל הרבה משפחות ששרדו את השואה, בחלקן המצב 
שהתהדקו  מובן  זה,  דברים  במצב  יותר.  גרוע  ובחלקן  יותר  טוב  מעט  היה 
הקשרים עם ענפים מרוחקים יותר של המשפחה, בני דודים שניים ושלישיים, 

וגם אלו לא היו רבים. 

שמה העברי של אמי היה גולדה. היא כמעט לא עשתה שימוש בשם זה, שכן 
הכול הכירו אותה בשמה הלועזי - לילי. אך בכל זאת מעת לעת היו אירועים 

משעשעים בגלל שמה זה. 

בשנת 1972 נסעתי לכינוס בעיר אוסקה ביפן, בדרך לשנת שבתון בוושינגטון 
מקובל  היה  לא  טרנסאטלנטיות  לשיחות  בטלפון  השימוש  הברית.  בארצות 
באותם ימים בשל מחירו היקר. אינטרנט לא היה, ועל כן נהגו לשלוח איגרות 
אוויר וכך לעדכן זה את זה אודות המתרחש. כך שלחתי לאמי איגרת אוויר 
ובה כתבתי לה על דא ועל הא. מובן שכתבתי את המכתב בהונגרית, השפה 
שהייתה שגורה על לשונה. לא ברור לי מדוע, אבל על גבי המעטפה רשמתי 

במקום “לילי מאיר“ את שמה העברי “גולדה מאיר“. 
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אימא שלי קיבלה את המכתב באיחור ניכר, ואפילו קצת התרעמה עליי מדוע 
אני לא כותב לה. כשהיא כבר קיבלה את המכתב, הוא נשא כל מיני חותמות 

שלא היה ברור לה טיבן.

כששבנו לאחר כשנה מארצות הברית, הראתה לי אמי את אותה איגרת אוויר. 
מהונגרית  המכתב  תרגום  של  חותמת  הצנזורה,  של  חותמת  האיגרת נשאה 
ועוד חותמות שונות. מה שהבנו בדיעבד הוא שהדואר בישראל שראה איגרת 
הממוענת לגולדה מאיר, סבר שהיא ממוענת לראש הממשלה דאז שנשאה שם 
זהה. אף אחד לא טרח לשים לב לכתובת. וכך האיגרת הועברה לבדיקת הצנזור, 
שכמובן היה צריך לתרגם אותה מהונגרית לעברית על מנת להבין את תוכנה. 
או אז כנראה נפל למישהו האסימון והבינו שהאיגרת כלל אינה מיועדת לראש 

הממשלה, וכך באיחור של כמה חודשים קיבלה אמי את המכתב.

צדק  שערי  החולים  בבית  המטבח  כאחראית  שלי  אימא  עבדה  רבות  שנים 
ששכן באותה תקופה ברחוב יפו, במקום שכיום מצויים משרדי רשות השידור. 
פופולרי  מגזין נשים  שהיה  “לאישה“  העיתון  ערך  לפנסיה  יציאתה  לקראת 
באותה תקופה, כתבה גדולה עליה. הכתבה נשאה את הכותרת “גולדה מאיר 
זהות  היה  יוצאת לפנסיה“. מובן שמה שמשך את לבה של אותה עיתונאית 

השם של אימא שלי עם השם של ראשת הממשלה.

אבא ברשותך אני רוצה להתערב בסיפור הדברים על סבתא, יש לי המון 
סיפורים עליה, על חכמתה ואהבתה הגדולה לנו כנכדים. אבל אני רוצה 
להזכיר סיפור אחד. בשנות השבעים של המאה הקודמת היו הרבה פנסיונים 
קטנים בתי מלון משפחתיים שמנו כמה עשרות חדרים במקרה הטוב. הם 
התרכזו בערי נופש כמו נתניה, נהריה או טבריה ולא פעם היו מוכרים על 
פי השמות של הבעלים שלהם “פנסיון אנטוש“, “פנסיון פרנק“ ואחרים. 
סבתא הייתה נוסעת עם דודה יולן לאחד מאותם פנסיונים בעיקר בחגים. 

באחת השנים ביקרתי את סבתא לאחר אחת מאותן חופשות, ושאלתי אותה 
איך היה. כנראה אותו פנסיון שהן היו בו כבר ירד מגדולתו. סבתא אמרה 
לי, תראה הגעתי למקום וראיתי שהוא כבר לא מה שהיה. עמדו בפניי שתי 

אפשרויות, להסתכל על חצי הכוס הריקה ולסבול במשך כל החופשה, או 
להחליט להעלים עין מהחצי הריק וליהנות מהחצי המלא. בחרתי באפשרות 

השנייה. אז בתשובה לשאלה שלך, היה נהדר.

עם קצת פרספקטיבה על הסיפור הקטן הזה על סבתא, נדמה לי שכל מי 
שיצא מהשואה היה צריך לעשות את הבחירה הזו ולהחליט לאן הוא מפנה 
זה היה  וכנראה בזכות  את המבט שלו. סבתא החליטה להסתכל קדימה, 

החיוך משוך על פניה.

    

נכדים  לראות  שזכתה  לאחר  בתשרי תשנ“ב,  י“ב  ביום  לעולמה  הלכה  אמי 
על  נקראת  ואישתו תמר,  מרדכי  בני  מנכדותיי, בתם של  אחת  ואף נינים. 

שמה - הלל גולדה.
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ימי מעשה

לוועידות  אם  לחו“ל  תכופות  נוסע  הייתי  באוניברסיטה  עבודתי  במסגרת 
מקצועיות ואם לשנות שבתון. במסגרת זו התוועדנו לקהילות יהודיות שונות 
ברחבי העולם, קטנות וגדולות. רכשנו ידידים ומכרים שעם חלקם אנו בקשר 

עד היום.

אני חייב יותר ממילת תודה לשרה אישתי. התמיכה והעידוד שלה בהתקדמותי 
המקצועית היו יוצאות דופן, ועל כך אני חב לה רבות. בסופו של דבר היא זו 

שנשאה בנטל הבית בארץ ובחו“ל. 

עמדתי בקשרים עם אנשי מדע בתחום הכימיה אשר רובם לא היו בני ברית. 
אנשי האקדמיה שהיו רובם ככולם במערכת קשרים עם מדענים בחו“ל היו 
לא רק אנשי מקצוע, אלא במידה מסוימת גם שגרירים של המדינה, בעיקר 
בשנים הראשונות של המדינה שבהן לא הרבו כל כך לנסוע לחו“ל. ראיתי 

כחלק מתפקידי לאפשר למדענים מחו“ל להתארח כאן, גם כדי להכיר את 
העולם המדעי המקומי וגם כדי להתוודע למדינת ישראל.

הייתה לי הזכות לקדם מדענים צעירים, ללוות אותם ולתמוך בהם במסגרת 
לימודיהם לתארים מתקדמים. לשמחתי, אכן רבים מהם עשו חיל. שמחה רבה 
הייתה לי כאשר היו מביניהם כאלה ששילבו חיי תורה עם חיי מדע. כשהוצע 
לי, כבר בגיל פרישה, לעמוד בראש החוג לכימיה במכללה לבנות בירושלים, 
שמחתי על ההצעה. ביקשתי שיסתפקו בכך שאשמש כיועץ לחוג, ראיתי בכך 
הזדמנות לסייע לגדל דור של בנות שמשלבות חיים יהודים תורניים מלאים 

הכוללים גם פעילות מדעית.  

אישיים  לסכסוכים  להיקלע  לא  שלום,  של  איש  להיות  ימיי  כל  השתדלתי 
ולמריבות שבסופו של דבר הן על כבוד בלבד. באופן פרדוקסלי, אולי דווקא 
בשל כך מצאתי את עצמי “תקוע“ בכל מיני תפקידים בלי יכולת להיפטר 
וכך בעת  באוניברסיטה העברית  לכימיה  החוג  מהם. כך בעת שהייתי ראש 
שהייתי נשיא לשכת ירושלים של בני ברית לא השתחררתי מהתפקיד מייד 
אלה  בין  שהייתה  התחרות,  שמא  או  הוויכוח,  בשל  כי  הקדנציה,  סיום  עם 
לרצוני,  ממש  לא  בתפקיד,  אותי  להשאיר  העדיפו  אותי,  להחליף  שביקשו 

ובלבד שיישמר השקט.  

בעיקר  בארץ  פעל  הארגון  ברית.  בני  בארגון  פעיל  הייתי  השנים  במשך 
עיקר  בירושלים.  לנוער  מוסדות  מספר  החזיק  היתר  ובין  הרווחה,  בתחום 
פעילותו הייתה בחו“ל, במיוחד בארצות הברית, שם היו לו השפעה ומשקל 
רב במסדרונות הפוליטיים. במסגרת תפקידיי בארגון, ובעיקר בשל התקופות 
ותקופה  שם,  הארגון  ראשי  עם  בקשרים  עמדתי  הברית,  בארצות  שהיינו 
מסוימת הייתי סגן הנשיא העולמי של בני ברית. באחת מפגישותיי עם נשיא 
הארגון שאלתי אותו מדוע הארגון לא פעיל יותר במסגרת הוועדות של האו“ם 
ובפרט באונסק“ו, שהיה אחד הארגונים העוינים למדינת ישראל. הנשיא השיב 
לי ואמר, אדרבה קח על עצמך את התפקיד. כך במשך כמה שנים הייתי חלק 
ממשלחת של בני ברית שיצאה לכינוס השנתי של אונסק“ו בז‘נווה. במסגרת 

תמונה מחגיגת יום הולדתי ה-80



אחרית דבר | 122123 | סיפור חיים - יצחק מאיר 

זו היינו נפגשים עם נציגי המדינות השונות לוועידה. הפגישות התקיימו בדרך 
כלל בשגרירויות השונות. התואר “פרופסור באוניברסיטה העברית“ שבו היו 
מציגים אותי, היה מכובד דיו כדי שיקשיבו לדבריי. ניצלתי את ההיכרות שלי 
עם שפות שונות על מנת לתקשר עם אותם נציגים בשפתם שלהם. האם ועד 

כמה השפיעה הפעילות שלנו איני יודע, אך אני מקווה שעשתה משהו.

אחרית דבר

בשנת תשי“ח נישאתי לשרה לבית פרידמן. במשך השנים נולדו לנו שלושה 
ילדים שישה עשר נכדים, ועוד נינים לרוב הי“ו.

הנישואים לא היו רק התחלתה של בניית המשפחה, אלא גם התחלת ההתבססות 
פרידמן  )וילמה(  וחמותי דבורה  פרידמן  )מקס(  מאיר  ר‘  חותני  בארץ.  שלי 
אישתי,  של  המורחבת  משפחתה  גם  כך  שלהם.  בית  מייד כבן  אותי  אימצו 

אחיה, אחותה והמשפחה המורחבת. 

בחכמתה ובתבונתה של אישתי הבית שלנו מהווה מוקד לכל המשפחה, ואנחנו 
זוכים לארח בו נכדים ונינים. 

אישיים,  חפצים  מעט  ובו  קטן  עם תיק  ועריה,  ערום  כמעט  ארצה  הגעתי 
והיום ילדיי, נכדיי וניניי פזורים מקרית שמונה שבצפון ועד אופקים וירוחם 

שבדרום. 

זכיתי וכל ילדיי ונכדיי ממשיכים בדרך אבותיי, ואין לי אלא לשאת תפילה 
לריבונו של עולם שיברך אותם בכל מעשה ידיהם, בין בעניינים של חיי עולם 

ובין בעניינים של חיי שעה.

יצאתי לפני כשישים שנה מגיא צלמוות, יתום מאב ובלית ברירה נפרד מאמי. 
זכיתי עם רעייתי שרה להקים בית בישראל, לנטוע שורשים בארץ אבותינו. 

ברוך בורא העולם שבטובו חיינו

מפגש חנוכה המסורתי של לשכת ירושלים של בני ברית עם הנשיא שז“ר
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אחרי חתימה

בשנה האחרונה, עם התקדמות עריכת ספר זה, התברר לנו שאין בידנו תמונה 
של טירלי. לתדהמתנו התברר שתעודת חסיד אומות העולם שהנפיק “יד ושם“ 

לאחר שהכיר בטירלי, מופקדת עדיין שם בהעדר דורש. 

חשבנו שנכון למען הצדק ההיסטורי לאתר את בני משפחתו ולהעניק להם 
את התעודה.

יביא  לא  במרשתת  וחיפוש  למדי  שכיח  טירלי”  “פרנצ‘סקו  שהשם  התברר 
אותנו לשום מקום.

פנינו לכל ניצולי טירלי שבחיים, אך מהם לא נושענו. כל עוד הוא היה בחיים 
נשמר איתו הקשר, אבל עם בני המשפחה שלו לא היה כל קשר. 

גם תמונה שלו לא נשמרה אצל אף אחד. 

בנימין  עו“ד  בירושלים,  איטליה  יהודי  קהילת  ליו“ר  פנינו  יום  של  בסופו 
לזר. זה הפעיל את קשריו הענפים. בין היתר הוא יצר קשר עם עיתונאי בשם 
אנג‘לו קאטלני Angiolino Catellani  אשר פרסם מאמר בכתב עת הנושא 
RICERCHE STORICHE ובו פנייה לציבור הקוראים למסור  את השם 
מידע על בני משפחת טירלי. במסגרת התחקיר שהוא ערך הוא הצליח לאתר 

תמונה של טירלי והיא מופיעה בספר שלפניכם. 

פרסום הכתבה הביא לתוצאה המקווה. אותר בן של טירלי, בן שלא ידענו 
אודותיו דבר. העיתונאי יצר קשר עם ראש הכפר שבו מתגורר הבן, וביקש את 

ראש הכפר לפנות לאותו בן ולהסביר לו על מה המדובר. 

ולא רצה לשמוע  לצערנו נחלנו מפח נפש. הבן ביקש לשמור על פרטיותו 
דבר מהעניין.

כך נותרה התעודה שוכבת באחת המגרות במשרדי “יד ושם“ ומחכה ליום שבו 
בן משפחה שלו יהיה מוכן לקבל את ההערכה והתודה שלנו ושל העם היהודי 

לאותו אדם אמיץ שאהבת האדם שלו גברה על כל פחד וחשש.  

בכך תם הספר אך לא תם הסיפור.

כי עתה הרחיב ה‘ לנו
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מפגש משפחתי לרגל יום ההולדת השבעים של אישתי שרה תשס“ו 

מפגש משפחתי לרגל יום הולדתי השמונים תשס“ז 
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מפגש משפחתי בשנת תשע“ד

מפגש משפחתי בשנת תשס”ט
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תמונות ותעודות

ההזמנה לחתונה שלנו

משפחת פרידמן - תשכ”ג
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עם בן דודי טומי מוזס הי”ד בנה של הדודה יולן

עם בני הדודים
העליון: זולי הי“ד 

בנו של הדוד מרכוס 
באמצע: יושקה 

הבן של הדודה ארנקה

הדוד יעקב )ינו( טרבישט )מסומן בחץ( אח של אמי
בתמונה ממלחמת העולם הראשונה יחד עם קבוצה של רופאים

הדוד מאיר )ארפד( מוזס הי“ד
בעלה של הדודה יולן 
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“במקום שבו שמו לי ההונגרים את אות ההצטיינות, 
שם הם חייבו אותי לענוד את הטלאי הצהוב“.

הדודים מאיר )מרכוס( טרביטש ואחותו מלכה )מרגיט( נושאים את הטלאי הצהוב

בן דודי זולטן טרביטש הי“ד 
בנו של הדוד מרכוס

הדוד מרדכי )מוריץ( מאיר 
והדודה לינוש

 בני הדודים עמרם, בבי וז‘וקה, ילדיהם של הדוד מוריץ והדודה לינוש
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דודה יולן, אמי, דודה ארנקה ובתה אווה

עם בן דודי ג'�ל�ש טרבישט בנו של הדוד מרכוס

המצבה על קברו של סבי הגדול
הרב יוסף דוב רבנוורצל

מצבה בבית העלמין בבודפשט
על קברו של אחד מאותם
יהודים אלמונים שנרצחו
בימים האחרונים למלחמה.
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להלן תרגום  הכתוב בגלויה:
אהוביי היקרים,

שמחתי לשמוע ממר רדליך, אשר ביקר אותי במהלך החגים,

 211 היום  וכך גם כל האחרים בבודפשט. שלחתי  שתודה לאל אתם מרגישים טוב 
פנגו לאסתר ]אחותו[ אני בטוח שיהיה לה מה לעשות עם סכום זה. אני מאוד מבקש 
אתכם להיות זהירים עם זרים. אני לא יודע מה עם רומי ]הכוונה לדוד הרב אברהם[. 
אני חושב שלקחו אותם. לאן? מי יודע. גופנית אני בסדר. על מצבי הרגשי עדיף 
שלא לדבר. יש לי הרבה מה לעשות וזה נותן לי כוח. איפה הבן שלכם? כשיש לכם 

זמן פנוי אנא ּכ�ְתבו לנו.

נשיקות ואהבה
מוריץ

גלויה ששלח הדוד מרדכי )מוריץ( לאבא שלי בחודש אפריל 1944 ובה הוא מעדכן אותו 
אודות מצבו ומעדכן אותנו לראשונה על גירושו של הדוד, הרב אברהם, אל הלא נודע.
בשולי העמוד כתב אבא רשימת דברים שיצטרך לקחת איתו לפלוגות העבודה. למזלנו 

בסופו של דבר הוא לא גויס

תעודת חסיד אומות העולם שהוענקה לפרנצ‘סקו טירלי 
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מכתב ‘מורנו’ שניתן למהר“ם טרביטש ע“י מרן החתם סופר 
בשנת תקצ“ד 1834

)נוסח המכתב התפרסם בספר “ליקוטי תשובות חתם סופר” חלק 
המכתבים סימן ל“ה(

בעזה”י

שי’ מק”ק  כה’ מהר”ם  באורייתא.  חתן תמים למעלות  המופלג  הבח’  ה”ה  תלמידי 
לאשברין – נוטה אהלי אפדנו שמחת אפריונו בבית מחותנו הנגיד הנדיב המשיא בתו 
לת”ח כ”ה רפאל אהרן נ”י, ומילתי כבר אמורה בשבח המגיע לכתבי’ הראוי לכבוד 
תורתו של הבח’ הנ”ל, וביני לביני עוד הוסיף תוספת מרובה כפל כפלים לתושיה 
הן בחריפות הן בבקיאות  - גלל כן עלינו לשבח ולפאר ולרומם תלמידים ההגונים 
ואילך  חתונתו  מיום  ולעטרו  חוצה,  חכמתם  מעינות  ולהפיץ  עמים  לנס  העומדים 
בעטרת חכמים בשם מורנו הרב רבי מהר”ם הנ”ל, יתחזק ויתאמץ על התורה ויהי’ 

מכירו ומחזיקו ברוך. 

הכ”ד פק”ק פ”ב מש”ק ד’ ניסן תקצ”ד לפ”ק.

משה”ק סופר מפ”פ דמיין
צילום כריכת ספר חידושי התורה של דודי הרב אברהם מאיר הי“ד
נכרכו ביחד עם ספרו של חותנו הרה“ג משה חיים רוזנבוים זצ“ל
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צילום כריכת ספר חידושי התורה של מוה“ר חיים אלתר ברקוביץ’ הי“ד
נכרכו ביחד עם ספרו של רבו הרב יהושע בוקסבוים, הרב מגלנטה




