
 

 

 

 תולדות חייהם של פסח ובתיה נרקיס 
 

 פסח נרקיס/   תולדות חיים
 אוקראינה   –בעיר לוצק   1918-נולד ב

 

 פסח מספר על עצמו: 

ירת מחוז נפת ווהלין,  ב -פייגה )ציפורה( ומשה אסתרקיס, בעיר לוצק   –להוריו    1918פסח נולד בשנת 

מתושבי העיר,  40%-שהייתה שייכת לפולין באותן שנים. בעיר הייתה קהילה יהודית גדולה, שהיוותה כ

בתי כנסת, תלמודי תורה, ישיבות, בתי ספר של רשת החינוך "תרבות", תנועות  –עם חיי קהילה עשירים 

 נוער ציוניות ועיתון ביידיש..

הייתי הולך   ,בערך, 13עד גיל  . היינו שלושה ילדים במשפחה, שני בנים ובת. המשפחה הייתה מסורתית

 , אבא לא לחץ עליי. הפסקתי ללכת בשבתות לבית הכנסת 13גיל בכל שבת וחג עם אבא לבית הכנסת. 

 מא הייתה ממש ממשפחה דתית. ימא זה כן היה אכפת, מאחר ואיבא הבין את הזמן. לאא

בראש השנה ויום כיפור תמיד כיבדתי את רצון ההורים והצטרפתי אליהם לבית הכנסת. אבא מאוד אהב 

  –המרחק מהבית שלנו  לכן נהג להתפלל בבית הכנסת הגדול, שם היה חזן ומקהלה. למרות לשמוע חזנות

ק"מ, אבא לא ויתר אף פעם ותמיד הלך לשמוע את החזן והמקהלה. הוא גם נבחר פעם לגבאי, מה   2.5-כ

 שחייב אותו להיות בבית הכנסת כל שבת. 

ים כמוהו  ע  ב  . שלושה אחים היו צ  1920לאבא היו חמישה אחים. אח אחד נהרג על ידי הפולנים עוד בשנת 

הוא עבד הרבה בצביעת  . לאחד הצבעים הטובים בעיראחד היה מנהל חשבונות. אבא נחשב . ועבדו עמו

 . בתי כנסת, היה מצייר את תמונת "והיה באחרית הימים", ואת "הסעודה הגדולה" עם הלוויתן ושור הבר

בשטחים הריקים בין החלונות. בצביעת בית הכנסת היו עובדים כמה  היה מצייר הרבה אורנמנטים 

 זנות של רוזנבלט, קוסביצקי ועוד. חודשים. בזמן העבודה הרבו לשיר פרקי ח

 

חלק מהם אף שרו במקהלה בבית הכנסת הגדול. לימים אחד . תמיד נחשבו כזמרים טובים יםע  ב  צ  ה

 הצבעים נעשה גם חזן בבית הכנסת. 

. כבר הייתי שם "צהריים" שלחה אותי להביא לו  אימאאבא גם עבד בכנסיות לפעמים. זכור לי מקרה ש

 



תי הגדולה, אבל כשהלכתי לבד לא מצאתי את המקום. הסתובבתי ברחוב הנוצרי עד פעמים מספר עם אחו

שעברה גברת שהכירה אותי. היא שאלה מה אני מחפש ומשום מה עניתי לה שאני מחפש את אלוהים של 

הגויים )דעם גויישן גאט(. אז שאלה אותי בשביל מה אני צריך את האלוהים של הגויים. אמרתי לה שאבא 

 ואז הביאה אותי לאבא.  ,ד אצלושלי עוב

צייר תמונות שמן. כל הקירות ל בחודשי החורף, כשלא הייתה עבודה בצבעות, היה אבא נוהג לשבת בבית ו

בבית היו מכוסים בתמונות שמן, בעיקר נופים של קיץ וחורף. אבא היה נוהג לתת מתנות לקרובי משפחה 

לחייט עם תמונה של אנשים עם חליפות או מעילים;    –וכולם נהנו מתמונותיו. הוא גם נהג לצייר שלטים 

 לקצב עם ראש של פרה; לחנות של נקניקים עם כל סוגי הנקניקים וכו'. 

ים כמו אצל הגראף של מלינוב, הגראף של  יצ  ר  בחודשי הקיץ נהג אבא גם לעבוד מפעם לפעם אצל פ  

ם להביאו וביום חמישי לפנות ערב היו רדזיביל ועוד. ביום ראשון בבוקר היה הפריץ שולח עגלה עם סוסי

כות של הפריץ, דבש ימחזירים אותו הביתה. בשובו היה מביא איתו אווז או כמה תרנגולות, דגים מהבר

 שבוע חופש בכפר. לעבד אצל פריץ בחופש שלי הייתי מצטרף אליו הוא כש. וביצים

אבא גם עבד אצלם מדי פעם. פעם  . ברובם היו עשיריםצ'כים היו בסביבת לוצק הייתה קולוניה צ'כית. ה

הגיע, החליף את הבגדים והתחיל לעבוד. פעם  מיד כשאחת בחופש הצטרפתי אליו לשבוע ימים כעוזר. 

, לחם וכו'. האישה ספקה כפיה:  בעלת הבית ואבא ביקש ממנה שתביא לו חמאה, שמנת, ביצים הנכנס

בעלת  .א החליף שוב את בגדיו ופנה ללכת"אוי", אמרה, "רק לפני כמה שעות שלחתי הכול העירה". אב

הבית נבהלה ושאלה לאן הוא הולך. הוא ענה שהוא הולך לקנות אוכל אצל השכנים. כאשר שמעה זאת 

 ביקשה ממנו להישאר, היא כבר תשתדל להשיג לו מה שביקש. לא חלפה חצי שעה והנה הביאה לו הכול.

 

לא נסעתי יותר עם אבא. היה לנו קן גדול בלוצק. כל ומאז כבר   ,הצטרפתי לקן "השומר הצעיר" 13בגיל 

בל"ג  ,יום שישי ושבת בערב הייתי מבלה בקן. למותר לציין את היציאה למחנה ביער לשלושה ימים

תנו ביער קבוצת סקאוטים י בעומר ולפחות פעם נוספת במשך הקיץ. באחת הפעמים התמקמה לא רחוק מא

אבל לא עזבנו את המחנה בגלל  ,ם גילו אותנו והתחילו להציק לנומאחר ואנו הקמנו רעש גדול ה. פולניים

 זה.

כל שנה לפני החג אפינו שם מצות. אבא ירש את .  נוסף לעבודת הצבעות של אבא הייתה לנו מאפיית מצות

פרט להכנת הבצק. במשך השנים קנה אבא מכונות חשמל   ,ה מסבא. בתחילה נעשה בה הכול בידייםיהמאפ

את  . שקים. התחילו לאפות שישה שבועות לפני פסח 20כלומר   –פוד קמח   100ופים ומדי יום היו א

רק כשבועיים לפני החג עצמו אפו  . המצות שאפו בארבעת השבועות הראשונים שלחו לפי הזמנה ללודז'

 לעירנו. 



איש. הם החלו לעבוד בשעה שש בבוקר וסיימו בשבע בערב. לא עשו הפסקה   20-מאפייה עבדו כב

ת לאכול. מי שאכל, תמיד בא מישהו להחליפו. הפסקה לא הייתה בגלל הדאגה לכשרות וגם בגלל  מסודר

 התנורים, שלא יבערו לריק.

אבא היה איש ישר ולא סבל סחיטה. הובילו את המצות לתחנת הרכבת ולא פעם הסבלים לא נתנו להעמיס  

היא הייתה גם ממונה על גיוס  הייתה המפשרת והמחליקה.  אימאאלא ש ,לפני שישלמו להם דמי חסות

הכספים לקניית הקמח ולשכר הפועלים עד שייכנס כסף מזומן מהמכירה. את הכסף הייתה לווה אצל 

סוחרי התפוחים. היה להם כסף מזומן לקניית הפרי בגני הפריצים באביב. המחיר נקבע לפי הפריחה על  

הולכת   אימאה לפני העונה, הייתה אם קרה שלסוחר מסוים הזדמנה מציאה לקנות בזול הרב. העצים

 ומגייסת לו כסף. איני זוכר שביקשו ממנה חתימה. האמינו לכל מילה שלה. 

 

זכור לי פועל אחד בעל גוף שהיה עובד הרבה שנים בהכנת הבצק. לצהריים היה מביא איתו לחם עגול עם 

שנייה ומפעם לפעם לוגם היה נוגס מהלחם ביד אחת, מהנקניק ביד הוא נקניק שלם ורבע ליטר וודקה. 

 מהוודקה. תוך רבע שעה לא נשאר סימן. הכול בלע בחיפזון ואז היה חוזר לעבודה. 

 ,הילדים ,בנו. מצותבמחוץ לחדר שם ישנו, היה כל הבית תפוס   ,בששת השבועות של אפיית המצות

 טיפלה הסבתא שגרה עמנו.

לת. ו ּכלאחות שנשארה הייתה מ  . ל די צעירהיו שלוש אחיות ואח. שתי אחיות נפטרו ממחלות בגי אימאל

 למרות שהיה מוסמך להיות רב.   ,האח היה מנהל חשבונות

. כל  אימאהמלחמה שלושה בני דודים מצד אבא ושני בני דודים מצד  ימכל המשפחה נשארנו בחיים אחר

 היתר נספו בשואה. 

ראש, האנדקים התקיפו יהודים   , אז החלה האנטישמיות להרים1937החיים בעיר התנהלו רגיל עד שנת 

ברחוב, בעיקר בחגים הנוצריים. תמיד חיפשו יהודים בעלי זקן. ברחוב הראשי כמעט כל החנויות היו של 

לא לקנות אצל יהודים. רק פולנים מעטים העזו להיכנס    –הציבו משמרות עם שלטים האנדקים . יהודים

 למרות המשמרות ופרנסתם של היהודים קופחה. 

 

הבנק  . בניין Centralna Casa Spulek Rolniczech –בנק לחקלאות  בעיר החלו לבנות  1938בשנת 

לא רצו לתת דריסת רגל לשם עד שהגיעו לשלב הצבע. אז פנו לאבא   םחמש קומות. ליהודי בןוגדול היה 

צעתו. ים מפוזנאן ושילמו להם לפחות כפליים מה ע  ב  והוא הציע מחיר זול במיוחד. אבל לבסוף הביאו צ  

התחילו לבצע את העבודה והנה התברר שהם לא ידעו את המלאכה. המהנדסים ראו שנפלו בפח. הצבעים 

 ,שעבדו אצלו בחודשי הקיץ ,בלית ברירה שלחו לקרוא לאבא. יחד עם שלושת אחיו ועוד שני פועלים

שיך, אבל הוא גמר אבא קומה שלמה תוך שבוע ימים. המהנדסים היו מרוצים מאוד. הם ביקשו ממנו להמ



שאת הצבעים מפוזנאן ישלחו הביתה. רק אז גמר את כל עבודת הצבעות לפי המחיר הגבוה  –העמיד תנאי  

 של צבעי פוזנאן. 

ב"וואלינער פרעסע" התפרסם אז מאמר על סילוק הצבעים הפולנים וצביעת בניין הבנק על ידי יהודים. 

למשרדי המפלגה הקומוניסטית, ביקשו לצבעו  לימים, כאשר הרוסים נכנסו ללוצק והפכו את הבניין 

 ע ואז קראו לאבא.ב  מחדש. מהשומר במקום נודע להם מי היה הצ  

 

 –עם פלישת הגרמנים לרוסיה  , 1941ביולי  22עד  –עם פרוץ המלחמה   – 1939בין ספטמבר היו הימים 

 היו סוערים מאוד.  

ובם היו של יהודים. העשירים מבין היהודים עם כניסת הרוסים ללוצק הלאימו את החנויות והמפעלים שר

  רגם המשפחה שלנו הייתה בסכנת גירוש. מישהו מס. נשלחו עם משפחותיהם למחנות במעמקי רוסיה

ודשי השנה עבד עם אחיו ח הוא הצליח להוכיח שרוב . שלאבא הייתה מאפיית מצות. אבא נקרא לחקירה

פליטים מאזור הכיבוש הגרמני. התחילו תורים   הרבה הגיעולעיר בצבעות וככה ניצלנו בתקופה זו. 

 רצו לקנות קילו סוכר היו צריכים לעמוד בתור כמה שעות.כשלמצרכי מזון.  

ם ללוצק כדי לתפוס את מקומות הפולנים במשרדי הממשלה. הפליטים היו  אנשיהרוסים העבירו הרבה 

 הכיבוש הגרמני. מיואשים. רובם התהלכו ללא עבודה וחלקם נרשמו לנסוע בחזרה לאזור 

 ושלחה אותם ברכבת לסיביר.  ,בסיוע הצבא ,אספה אותם המשטרה 1940-בלילה אחד ב

ביום בו פרצה המלחמה בין גרמניה לרוסיה הפציצו הגרמנים את לוצק והמשיכו גם למחרת. מאחר וגרנו  

  אימאבמרכז העיר, שם נפלו רוב הפצצות, החליטו ההורים לעזוב את הבית ולעבור לגור אצל אחיה של 

 בפרבר של העיר. 

כל השאר לקחו  . כולתי להעמיסכמה שיחפצים, ביולי, העמסתי על האופניים  23-ביום השני למלחמה, ב

עמם איזו חבילונת ועזבנו את הבית עד יעבור זעם. הלכו ברגל מרחק של כארבעה קילומטר לבית הדודים. 

פצצות תבערה על הרובע,   י הטילו הגרמניםלביו  24 -ל   23, בין בלילהושם היינו רק יום אחד מאחר 

 בער והאיר את שמי העיר. ,לאורך הכביש  לפחות שלושה קילומטר, שרוב בתיו היו מעץ. כל הרובע

 . נשמע רעם התותחים של הגרמנים המתקרבים. לא ישנו כל הלילה

  

אז עד שיהדפו את הגרמנים ו ,ן נעזוב את העיר לכיוון רובנוכ  ההורים החליטו שאני, שני בני הדודים וש  

אנו לדרך עם שחר. כדי לצאת שבועיים ויצ-נוכל לחזור. הכינו לנו תרמילי גב עם דברים הכרחיים לשבוע

לתה ועשן סמיך  י כבר כהאש לכיוון רובנו היינו צריכים לעבור לכל אורך הרובע הבוער. חלק מהבתים 

במאמץ רב הצלחנו להגיע אל מחוץ לעיר ולנשום קצת אוויר צח. רק מעטים מבין בני הנוער   כיסה הכול.



. חלק לא העריכו נכון את המצב. ר את ההוריםשיכלו לברוח אכן ברחו כמונו. חלק בגלל שלא רצו להשאי

 כמעט כולם נספו בשואה.

שנשלח כדי לאסוף את חברי  ,אחרי שהתיישבנו לנוח קצת אכלנו. והנה הופיע למזלנו אוטו משא מרובנו

 הקומסומול מן העיר הבוערת. הצלחנו לשכנע את הנהג שאין בשביל מה לנסוע, הכול בוער.  

אמרנו שגם אנו חברי קומסומול, אלא שלא הצלחנו להציל את  . מסומוללבן דודי הייתה תעודת קו 

ם רהתעודות. כך הגענו לרובנו. השעה הייתה שש. חלק מהאנשים עדיין לא קמו לעבודה והחנויות ט

הרמקולים בעיר שידרו ללא הפסקה שירי לכת וחדשות. אמנם העיר לא הופצצה עדיין, אבל . נפתחו

 ולו שעה אחת.  ,החלטנו לא להישאר במקום

  ,יצאנו אל מחוץ לעיר לדרך המובילה לכיוון זדולבונוב. התיישבנו בשדה חיטה כדי לאכול ולישון קצת

בשעה תשע בערך התעוררנו לקול רעש מטוסים   אחרי הלילה הקשה והליכה של כעשרה קילומטר ברגל.

 שעברו מעלינו והתחילו להפציץ את העיר. 

נשב אצל קרוביהם כמה ימים עד שהם הציעו . יו קרובים בזדולבונובלזוג צעיר שהצטרף אלינו בדרך ה

קילומטר הגענו לזדולבונוב בשעות הצהריים, אכלנו ונחנו מעט. את   12שיהדפו את הגרמנים. לאחר 

 שהיו קרובים. ,הלילה עשינו בשדה, כי חששנו שהגרמנים יפציצו את בתי המלאכה של הרכבת

מה ראינו את העיר  -לאחר זמן . עברו מעל ראשינו לכיוון רובנובערך בחצות שמענו רעש מטוסים ש

בוערת. החלטנו שמסוכן להישאר בסביבה ועם אור ראשון יצאנו ברגל לכיוון אוסטרוב, על הגבול בין  

 קילומטר.   33פולין לרוסיה, במרחק של  

המצב היה קשה.  .לא רצו למכור לנו לחםו  האוקראינים קראו לעברנו קריאות גנאי. בדרך אזל לנו הלחם

וחברו החלטנו  ,שהיה בגילי ,דודי-, החליטו לחזור הביתה. אני, בן16דוד אחד, נער בן -הזוג הצעיר ובן

 להמשיך. 

 

הגענו לאוסטרוב לפנות ערב ומשפחה יהודית הכניסה אותנו לביתה. לא הספקנו לנוח עד שהמשטרה,  

במרחק שלושה קילומטר. גם אנו  ,עם רוסיה כולם התחילו לנהור לעבר הגבול ,מכבי אש ופקידי הממשלה 

לכל ההמון הזה בהליכה מהירה לגבול, שם נכנסנו לתוך יער בלילה. כל הלילה הלכנו כדי  הצטרפנו

יהודית ששמה סלבוטה. ארבעתנו הלכנו בנעליים העיירה השמעברו נמצאה  ים,הקילומטר 12לעבור את 

הייתה הליכה קשה. כשהגענו לעיירה בבוקר היינו  חצאיות והחול היבש של חודש יוני נכנס לתוכן. 

 באפיסת כוחות. לכולנו היו שלפוחיות ברגליים משפשוף החול.



רחצנו את הרגליים. , הגענו לאגם קטן. אך חלצנו את הנעליים. קנינו קצת אוכל ויצאנו אל מחוץ לעיירה

גם יריות. התברר לנו  ו ערם ביירוסיהטנקים ה שמע קולנעוד הספקנו לטעום משהו טרם נרדמנו והנה  

 שצנחנים גרמנים הוצנחו באוסטרוב כדי לחסום את הבריחה אל היער באזור הרוסי. 

כדי לא ליפול בשבי. הרגליים היו נפוחות ולא יכולנו  ,ראינו את המצב והחלטנו להמשיך לכיוון שפטובקה

יכולנו ללכת יחפים בגלל   לא. היה חדש ,קילומטר 35במרחק של  ,לנעול את הנעליים. הכביש לשפטובקה

החצץ. משני צדי הדרך היה חול ששרף את הרגליים מהחום של סוף יוני. הכביש היה מלא פליטים והצבא 

 הנסוג. מפעם לפעם הופיעו מפציצים גרמנים שצלפו על הבורחים ורבים נפגעו. 

לקייב. אולם אף אנושיים עברנו את המרחק לתחנת הרכבת של שפטובקה, שם חיכינו לרכבת -בכוחות על

אזעקה. אנשים רצו לשדות מאחר שלא היו מקלטים.   בשוהייתה מפעם לפעם אחד לא ידע מתי היא תגיע. 

אנו לא יכולנו לזוז, כאילו נדבקנו לרצפה. בערך בשעה שמונה בבוקר הגיעה הרכבת והחלה הנהירה  

ו תלוש לצהריים במסעדה. נשארנו  אליה. הגענו לקייב. את הפליטים כוונו לגן הבוטני, רשמו אותנו וקיבלנ

משם לפולטבה. נרשמנו בעירייה  , בקייב שלושה ימים עד שהעבירו אותנו באוניית קיטור לקרימנצ'וק

 ונשלחנו לקולחוז, שם יחד עם סטודנטים מאוניברסיטת פולטבה עבדנו בשדה בהורדת היבול. 

 

. היינו ארבעה צעירים מלוצק בלי קשר גם בנות ,היה טוב. עבדנו באוויר צח בשדה עם סטודנטים צעירים

והחלטנו לעזוב את הסובחוז כדי למצוא יהודים מלוצק או מהסביבה ולהצטרף  .עם פליטים אחרים מעירנו 

שלושתנו קמנו ביום ראשון לפני עלות השחר ושמנו פעמינו . דודי החליט להישאר-אליהם. החבר של בני

 ,יתה רכבת. בדרך ראו אותנו כמה בחורים ובחורותקילומטר, שם הי 12לעיירה הקרובה, מרחק של 

מיהרו להזעיק את מנהל הקולחוז. הם  בחושבם שאנו מרגלים, ,וחשדו בלבוש הפולני שלנו ,שחיכו לטרמפ

 . הוא בא בדהירה על כרכרה והחזיר אותנו לקולחוז לחקירה

נות משהו. הוא הסיע אותנו לעיירה לק יםלכו מאחר ולא היו לנו ניירות אמרנו שהיום יום ראשון ואנו ה

שם חקרו אותנו שוב. כעבור כחצי שעה שחרר אותנו עם אזהרה שעלינו לחזור אחרי   ,למשטרה בעיירה

 מאחר שבלי תעודות אסור להסתובב. ,הקנייה לסובחוז 

 

מבלי לשאול לאן קפצנו  .  פנינו לעבר תחנת הרכבת, כשאנו משתדלים לא להתבלט בשטח. הגיעה רכבת

 ,דודי-פה גם נפרדתי מבני. גענו לצפון קווקז, לעיר וורושילובסק. הלכנו להירשם בעירייהכך ה. עליה

אני נשלחתי . ובקולחוז מסוים היו זקוקים לבעל מקצוע כמוהו ,מאחר שאחד מהם היה מנהל חשבונות

 .1949לקולחוז אחר. לא ידענו דבר אחד על השני עד שנפגשנו שוב כאן בארץ בשנת  

בקולחוז עד שגויסתי לצבא. עם כיכר לחם וקצת גבינה מלוחה כצידה נשלחתי לאזור  שבועיים שהיתי 

לא הספקנו לחפור אלא יום אחד, כי בלילה נאלצנו לברוח מפני   .קרימנצ'וק לחפור תעלות נגד טנקים



תנו. הבריחה לא הייתה מסודרת, כל אחד נמלט לפי יכולתו. אחרי שלושה  ישצנחו לא רחוק מא ,הגרמנים

  –נה ומרוסטוב והגעתי לטשקנט אימשם עליתי על רכבת עם פליטים מאוקר. הגעתי לעיר פנזה ימים

 נסיעה של שבעה ימים.

  –כאן, באזור טשקנט נשארתי עד גמר המלחמה. במשך חמש שנים עבדתי בכל מיני עבודות ומקומות  

 ב ספר.  במשק עזר, בבנאות, בצבעות ועוד. על תקופה זו אפשר לכתו, בקולחוז, בסובחוז 

 

,  1945ט את בתיה, שגם משפחתה הגיעה לשם בבריחתה מפני הגרמנים. באוגוס תיהכיר בטאשקנט 

חיו, אחותו ושתי המשפחות של ו לפולין. נחזר  1946התחתנו. בתחילת יוני   בשובו הוא גילה שהוריו, א 

הוריו נספו בשואה האיומה. מכל המשפחה העניפה נותרו בחיים שלושה בני דודים מצד אביו ושני בני  

 דודים מצד אימו . 

ריכים לעצור מפעם לפעם עד שהרכבות עם השלל מאזור  מאחר שהיו צ  ,הנסיעה ארכה שלושה שבועות

לכתי . בה. שבועיים נשארנו בעירצ  ל  הכיבוש בגרמניה יעברו מזרחה. הגעתי ללודז' בעצם ימי הפוגרום בק  

להנהגה של "השומר הצעיר" מצאתי את נחום שטרכמן ז"ל, שסידר לנו את היציאה מפולין. נסעו  

לילה הסיעו אותנו קרוב לגבול הצ'כי. חצינו את הגבול בבוקר מוקדם ב. לולבז'יק, שם ריכזו את האנשים

שם, אחרי כמה ימים, . מוהתמקמנו בצריף שהיה מיועד לפליטים מפולין. אחרי יום הועברנו לברטיסלבה 

. משם למחנה ווגשייד. שהינו במחנה שלושה חודשים. לבסוף הועברנו לגרמניה. לווינה, למלון רוטשילד

סע נדודים, אך פסח ובתיה מחליטים לעלות לארץ ומתחילים מחדש מתשעה חודשים שם, אחרי שהיה של 

 גרמניה, איטליה וצרפת. הפעם לארץ ישראל. הם עוברים עם אירגון "הבריחה" דרך 

לרוע מזלנו מצאנו שהגבול נסגר כי תפסו קבוצת עולים שביקשה לגנוב את הגבול. שלושה חודשים ישבנו 

עם קבוצת צעירים יוצאי הונגריה. הם לא ידעו אף מילה ביידיש, גם לא בעברית. לבסוף צורפנו לקבוצה 

 פליטים.   4,500"אקסודוס" עם עוד  האונייהעל עלינו  1947ביולי   .של מבוגרים וילדים והועברנו לצרפת

הוחזרנו מחופי הארץ על ידי הבריטים לצרפת, ומשם לגרמניה, לאזור הכיבוש הבריטי. רק  - הסיפור ידוע

עד שקיבלנו ניירות  במחנות פופנדורף ואמדןבכוח הצליחו להוציא אותנו מן האוניות. שנה שלמה ישבנו 

 מם עלינו ארצה.יע ,מזויפים

 קצר אחרי לידתו.  בהיותם בגרמניה, בתיה ילדה את בנם הבכור, משה, שנפטר זמן

הם התיישבו בחיפה והתחילו בחיים חדשים. . 1948במאי  14-הכרזת העצמאות, בהגענו לחיפה יום לפני 

ם השני. פסח חזר למקצוע המשפחתי ופירנס את  נולד חגי, בנ  1950נולד אהרון. באפריל  1948באוגוסט 

ע.  ב   משפחתו כצ 



תּו את שם  1955 -, שחיו בקיבוץ. בלוצקהם הגיעו לעין השופט, בעקבות בני עירו,  1953 -ב  ר  ב  הם ע 

 נולדה ציפי, בתם הצעירה. 1957משפחתם לנרקיס. בינואר 

בים בקיבוץ. לאחר מכן הוא עבד בדואר  שנים עבד פסח בצבעות וידי האומן שלו צבעו בתים ר 25במשך 

 שנים ארוכות, עד יציאתו לפנסיה. 

(, עברו פסח ובתיה ימים קשים עם נפילתו של אהרון בשבי. שבועות מורטי  1973במלחמת יום כיפור ) 

 עצבים עברו על המשפחה ועל הקיבוץ עד שהתפרסמה רשימת השבויים וחזרתו של אהרון בשלום. 

הוא היה שותף בחיי התרבות של הקיבוץ, בוועדת חברים, סדרן עבודה,   –פסח היה מעורב בחיי הקיבוץ 

 רכז ועדת עבודה ועוד. 

ר, שוחר תרבות ואספן   פ  אהבת הלמידה, אותה ינק בצעירותו, ליוותה אותו לאורך חייו. הוא היה איש ס 

 אופן עצמאי והיה משתתף קבוע ופעיל בהרצאות ופעילויות עיוניות. בולים חרוץ. הוא אהב ללמוד ב

רוחב לב ואנושיות איפיינו את דמותו וכך הוא ייזכר. הוא נפטר חודש וחצי לאחר מותה של בתיה, אשתו, 

 אותה סעד בשנים האחרונות במסירות ואהבה. 

 

אהרון,   –יר אחריו את ילדיו  שנים. השא 95, שבע ימים ומעשים, והוא בן 2014פסח נפטר בחודש מאי 

 .שמונה נכדים ושני נינים  –חגי, ציפי ומשפחותיהם 

 

 

 

 

 יופללבית  נרקיס בתיה/   תולדות חיים
 אוקראינה  וורושולובסקה, בעיר  1921-ב הנולד

 

 

בראשית ימי מלחמת העולם השנייה. התחלתי את לימודיי  –  19אני ילידת אוקראינה. גדלתי שם עד גיל 

)מעין "גן מעבר"( והתגליתי כילדה מוכשרת. בית הספר היה יהודי והכול התנהל בו ביידיש, אך  0בכיתה  

וכרת נכון, היינו בנים וגם בנות יחד. גמרתי  בעצם זה לא היה ממש בית ספר. לימד אותנו רבי. אם אני ז 

מכיתה א' ועד   –שתי כיתות, אז החליט סטאלין לסגור את כל מוסדות החינוך היהודיים ביידיש 

האוניברסיטה. עברתי לכיתה ג', שהיה למעשה כמו כיתה א' בשבילי. שם הצטרכתי ללמוד אוקראינית. עד 

 אז לא ידעתי שפה זו בכלל.

 



לובסקה היו בתי עץ עם גגות רעפים. כך אצל היהודים. לרוב אצל הגויים היו גגות קש. בעיירה וורושו

המאור בא מעששיות של נפט, עוד לא היה חשמל. הבתים לא היו פרטיים, כי עוד בתקופת הנ.א.פ.  

הלאימו את כל הדירות. היינו שלוש נפשות במשפחה וקיבלנו רק חדר שינה אחד. הייתה עוד משפחה  

 בישול נעשה על כיריים. כילדה אהבתי לישון לידם, כי היה חם. השירותים היו בחוץ. בבית. ה

כללית אפשר לומר שנולדתי אל תוך המהפכה. אינני זוכרת תקופה של חיים טובים. תמיד חסרו דברים:   

 בגד, נעליים, אוכל.  

רק  –לי "בגדי שבת"  הייתי צריכה לשמור יפה על הבגד שלי כדי שיהיה לי במה לצאת לרחוב. לא היו 

הבגד שכיבסתי בעצמי או שאימא עשתה זאת. כביסה עשינו בנהר הבּוג שעבר לידינו. זה היה בגבול בין  

 אוקראינה לפולין. 

וורשולובסקה הייתה עיירה, והעיר הקרובה הייתה ויניצה. שם היה ה"אובלאץ" )מחוז( שלנו. המרחק  

נּות.  ק"מ. הע 120-לבירת אוקראינה, קייב, היה כ ו  ר  יירה הייתה כולה יהודית. רוב היהודים התפרנסו מפ 

וות.   ר  וות היו מכבשים, ובעצם מהכול, פרט לפרה או סוס. לא ראיתי איך מכינים פ  ר   הפ 

הוא   –את הסחורה היו מוכרים לגויים בכפרים שבסביבה. אבא היה היהודי היחיד בעיירה שעבד כמו גוי  

לו היה בעיירה הסמוכה. שם היה מכרה פתוח לפחם. היה שם פחם קשה, כזה היה נפח. מקום העבודה ש

שמכינים ממנו קוקס. לאחר שמשתמשים בזה פעם יכולים לחדשו על ידי שפיכת מים עליו ואז שוב הוא 

מתקשה. מכיוון שאבא עבד ליד המכרה, קיבלנו את הקצבת הפחם שלנו חינם. היו מפוצצים את הפחם  

 קבלים גושים גדולים שאחר כך היו שוברים.בשטח עם דינמיט ומ

 

להורים   –כשהגעתי לכיתה ה' קיבלנו בית יפה מטעם המפעל ואז עברנו לשם. היו שני חדרי שינה 

ולילדים, סלון, מים זורמים, חשמל ומטבח. אבל השירותים היו עדיין בחוץ. האוכלוסייה בעיירה זו הייתה 

מעשה היינו המשפחה היהודית היחידה. הייתי גם היהודייה אוקראינים וגם פולנים. אנו ל –מעורבת 

היחידה בבית הספר. העיירה הייתה כעשרה קילומטר מעיירת הולדתי. אבא קודם היה צריך לקום מוקדם 

לא הייתה תחבורה. עתה בעיירה החדשה נחסכה לו כל ההליכה   –בבוקר בחורף ובקיץ כדי ללכת לעבודה 

 הזאת.

ע   ין פיתה כל בוקר ואני ואבא קיבלנו פיתות לדרך. אכלנו הרבה תפוחי אדמה עם  אימא הייתה אופה מ 

ט  ש  מרק כרוב. הייתה תקופה כשניתן היה לגדל חזיר אחד.   –הקליפה ודג מלוח. וכמובן היה גם בור 

יהודים וגם גויים היו שוחטים חזיר אחד ברישיון ושני בלי רישיון. את השני היו מוכרים בשוק השחור.  

אבא לא שתה וודקה. כשרופא הציע לו   –היינו דתיים, וכמו הגויים אכלנו חזיר. אבל לא כמו הגויים  לא

 כי אז לא אפסיק".  –פעם לשתות מהטיפה המרה כשחלה, אמר, "לא 



 

לא היו בתי כנסת בעיירה שלנו, אז בחגים היו מתאספים באיזה בית. אבל צריך היה להיזהר כי זה לא היה 

חוקי. כל דבר היה "אסור" אצלנו. ביום כיפור אבא לא עבד. ידעו שאז אסור ליהודים לעבוד, ולא דרשו  

 זאת ממנו.

 

הרבה יותר גרוע מאשר   –וד  אחים ואחיות. הם גרו באזור אנטישמי מא 13במשפחתה של אימא היו 

 אצלנו. שם העיירה היה טיטייב. 

בסוף מלחמת העולם, בתקופת המהפכה ואחריה, עברו בעיירה זו כל הכנופיות של דינקין, פטליורה,  

 קולצ'ק ומרוסה שהייתה בחורה. היא הייתה הכי גרועה מכל המרצחים. 

חיותיה בטענה שהם קומוניסטים ואדומים. אימא סיפרה לי שראתה איך הרגו את הוריה וגם את אחיה וא

 היא ברחה מהבית והגיעה לעיירה של אבא ובאותה שנה התחתנה. היה לה חינוך מסורתי.   16בגיל 

היא חשבה במשך שנים רבות שהיא נותרה יחידה מכל המשפחה, אבל במשך השנים התחילו להגיע אלינו  

 לה שבאו גם מארצות הברית. כאלה שטענו שהם בני דודים מצד אחת האחיות. היו כא

 

מבני הדודים שמעתי שאבא נשאר לבד משישה ילדים, והוא המבוגר. הסבא מת כשאני כבר הייתי ילדה  

נ.א.פ. )המדיניות הכלכלית ברוסיה(, כשלנין הלאים את האחוזות -. זה היה בתקופת ה1933גדולה, בשנת 

כדי לא למסור דבר לממשלה. סבא שלי גר  של הקולאקים. הייתה התנגדות עזה. שפכו את התבואה לנהר

קרוב לנהר ופעם כשהנהר היה קפוא, ניסה לעבור אותו כדי להגיע אלינו או לאחד הבנים האחרים. הוא 

 נסחב על גוש קרח ומת ברעב. גם הוא היה שוליה של נפח שלמד את המקצוע וכך התקיים.

 

לא הסכימה. בכלל, הורים יהודים באוקראינה  רציתי מאוד ללכת לעבוד ולעזור בבית. אימא  14-13בגיל 

 וברוסיה רצו מאוד שהילדים ילמדו כמה שאפשר יותר, ורק אחר כך ילכו לעבוד. 

בבית אימא לא נתנה לי אפילו להיכנס למטבח. היא הייתה אומרת, "תתחתני עם בחור עשיר ותהיה לך  

 משרתת, אז למה לך מטבח?" 

למורים בווינציה. למדתי שם שלוש שנים. גרתי אצל אחד   לאחר שבע כיתות הלכתי ללמוד בסמינר

 הדודים וזה אפשר לי לנצל חלק מהסטיפנדיה שקיבלתי במקום למגורים לצרכים האישיים שלי. 

עם גמר הלימודים לא ניתנה לי תעודה. קודם הייתי צריכה לתת שנת הוראה באיזה כפר. כבר הייתי בת  

ד' כשפרצה המלחמה. הכפר היה במרחק כעשרה ק"מ  -ג' או ג'-ב'. הספקתי לעבוד כחצי שנה בכיתות 19

 מהבית והעדפתי ללכת לעבודה בשלג בחורף כדי לא לגור שם. חלילה, שלא אתאהב באיזה גוי.



היו לי ידידים גויים בתקופת הסמינר בווינציה. היו מגיעים אלינו גם מלחים מאודסה, כי השמועה אמרה  

בילויים וריקודים. אבל האמת היא שלא אהבתי את    –היו קצת חיי חברה  שיש נערות יפות בוויניצה. אז 

הגויים. הסתייגתי מהם, וכל הקשרים שלי איתם היו רק בתוך בית הספר. אבל כל תקופת וויניצה בשבילי 

כשיצאתי מהבית וחדלו להשגיח עליי. כמו כל נערה    –הייתה תקופה יפה. אלה היו הימים הטובים שלי 

 רציתי מאוד להיות עצמאית.מתבגרת הרי 

 

לא קיבלתי תעודה בגלל המלחמה. ומאחר שלא השלמתי את תקופת הסטאז', נשארתי חייבת בהמשך  

 השירות למדינה. הייתי קומסומולית )חברת המפלגה הקומוניסטית(. 

כאשר המלחמה פרצה אספו את כל חברי המפלגה ואמרו לנו בתוקף, שמי שיישאר בעיירה ייחשב לבוגד 

ר לרשותנו. וי ק  ב   ש לברוח. העמידו רכבות עם קרונות ל 

לא ידענו לאן יסיעו אותנו. בעיירה כבר נפלו פצצות אבל ההורים לא רצו עדיין לעזוב. אחי היה אז כבר 

והיה בחור גדול. הוא התנדב לצבא. אחותי מניה הייתה בת שמונה, צעירה ממני )הבן שלה נמצא   16בן 

 רבו )לעזוב(.  היום בבאר שבע(. הם סי

בכיתי מאוד. בסוף שכנעתי אותם שצריך לעלות על רכבת. אבא סגר את "המשק" )החזיר, התרנגולות 

והאווזים( ואני הפכתי להיות המפקדת של המשפחה. ארגנתי הכול. לא הסכמתי שניסע לסיביר, אז הגענו 

שלו. שלוש שנים היה  40-לטשקנט. היינו חסרי כל. את אבא גייסו לצבא. הוא היה אז באמצע שנות ה

 בצבא. גם אחי. 

 

אבא נפצע קל וחזר הביתה לתקופה קצרה עד שיצא בחזרה ואז שוב נפצע. עד סוף המלחמה, במשך שנה, 

 היה איתנו.  

אחי שירת חמש שנים. הימים בטשקנט היו קשים מאוד. עברתי קורס למדריכות ספורט ועבדתי בבית 

ל זה לא הספיק למשפחה. הלכתי לעבוד בבית חרושת לייצור  גרם לחם, אב  300ספר. כשכר קיבלתי 

שעות ביום וגם עבודה בלילה לסירוגין. כשלא הייתה עבודה התנדבתי   12פצצות לקטיושות. עבדתי  

 לעבוד בבית חולים עם פצועים מהחזית. כך עברו עליי שלוש שנים. 

י חינוך. הייתי מדריכה ומעי ש  ן "אימא" לילדים. חילקתי להם דמי כיס  תחילה עבדתי עם ילדים יתומים ק 

  1944וגם תלושים ללחם. בכל קבוצת ילדים היו מדריך ומדריכה, והיו עשרים ילדים בקבוצה. בשנת 

 עבדתי עם הילדים האלה ואחר כך חזרתי לעבוד בבית ספר. 



רנו בבתי  יש לי רק מילים טובות להגיד על האוכלוסייה האוזבקית. הם היו מכניסי אורחים מצוינים. ג

שפה שלא ידעתי עד אז. עברתי קורס. מה שעזר לי היה   –חימר כמוהם. בטשקנט למדתי לדבר רוסית  

 אידיש. )אינני יודעת למה, אבל הם לא דיברו אוקראינית(.  –שהוריי דיברו רוסית בפומבי, ובבית 

 גם למדתי גרמנית. זה לא היה קשה בגלל הקרבה לאידיש.

 

שלוש שנים צעירה ממנו. הוא הרבה לספר לי  בית ספר הכרתי את פסח. אני , כשעבדתי בב1945בשנת 

על פולין ועל כך שהוא אינו יודע דבר על גורל היהודים. היינו יחד בחוג של פולנים. זה לא מצא חן בעיני 

אימא. פסח הבטיח לה שלא יוציא אותי לפולין. התחתנו שלושה חודשים אחרי גמר המלחמה, אבל לא 

 ההבטחה. נסענו לפולין כדי לחפש את בני משפחתו של פסח.  שמרנו על 

שהבית שלו עומד על תלו וכו', אבל לא מצאנו איש. אז  -שמענו כל מיני דברים שהדליקו תקווה בלב 

על ידי לגרמניה  גורשנועל האקסודוס,  1947ביולי עלינו  הייתי כבר בהיריון. . החלטנו להירשם לעלייה

   .כעבור זמן קצרבמחנה בגרמניה נולד בני בכורי משה אך הוא לא החזיק מעמד ונפטר  .הבריטים

עלינו בתעודות מזוייפות בשנית לארץ ישראל אך הפעם התקבלנו בזרועות פתוחות על ידי  1948  בשנת

 . יהודים

. תחילה לא נתנו להם לצאת לישראל. לבסוף עלה הדבר בידיהם והם הגיעו 1958הוריי הגיעו בשנת  

 לכאן. אפילו לא ידעתי על בואם.

 

  יציאת אירופה

 
, שבועיים אחרי פרוץ  1941-אומרת בתיה, ומספרת: "ב  "כך עליתי ארצה, זה הסיפור שלי..."... 

סח רצה ברית המועצות. כשנגמרה המלחמה פ –המלחמה ברחנו מהבית. חמש שנים נדדנו באסיה התיכונה  

כאשר בכל   לחזור לפולניה, כשמטרתו להגיע לארץ ישראל. מפולניה נסענו לצ'כיה ברכבות ובמשאיות,

מקום נערכו חיפושים. הגענו לגרמניה ועברנו ממחנה למחנה. איפה שהיו מחנות בגרמניה, שם ישבנו.  

ה שמועה שקיימת  סבלנו מאוד. האוכל היה דל והקור חדר לעצמות. חליתי ועברתי ניתוח. והנה הופצ

לא צריכים ללכת ברגל בהרים כדי לחצות את הגבול. מבין אלפי האנשים שישבו שאפשרות לעלייה קלה 

במחנה הוחלט שאני )בגלל מחלתי( ופסח נעלה ארצה. נאמר לנו שיהיה קל, לא נצטרך ללכת ברגל, ניסע  

 במשאית ומשם באונייה ישר לחיפה. 

ים, נשים בהיריון וקבוצות נוער. התחזינו לטורקים. במחסומי גבול  זקנים, חולים, ילד –צאנו במשאית  י

אסור היה לדבר )את הפקודות בתוך המשאית נתנו בעברית וכשנאמר 'לא לרדת!' חשבתי שקוראים  

למישהו בשמו(. הגענו לצרפת למחנה מעבר גדול. דרשו להשמיד כל דבר המזהה אותנו. בלילה התחלנו  



איש, אישה וילד. הצפיפות הייתה נוראה. כמו חבילות  4,000-. היינו כ'אירופהיציאת  'לעלות על האונייה 

 היינו מסודרים זה לצד זה, כמעט בלי אפשרות לתזוזה.

 

כנראה  .הפלגנו, וברגע שיצאנו מהנמל החלה לעקוב אחרינו אונייה בריטית. הייתה זו עלייה בלתי לגאלית

נמל היעד שלנו. למחרת נוספו לאונייה הבריטית עוד   בצע כסף וגילו לאנשים מה עבורשמכרו אותנו ב

שלוש. בסוף המסע כבר ליוו אותנו כשבע אוניות בריטיות, כשביניהם אוניית משחית. לפני הגעתנו לנמל  

חיפה חסם לנו את הדרך כוח אדיר. הבריטים הפעילו רמקולים וביקשו שנחזור על עקבותינו. כתשובה  

 נו הפעילו את מלוא קיטור המנוע כדי לפרוץ לחוף. לדרישה זו קברניטי האונייה של

חלה התארגנות עם האונייה למאבק. מעל הסיפון נמתחו רשתות תיל כדי למנוע מהחיילים  הבינתיים 

ן האונייה הועלו ערמות של  ט  ב  האנגלים לחדור לאונייה על ידי קפיצה מלמעלה. הוכנו חביות שמן ומ  

 ימורים. זה היה נשק המלחמה שלנו.תפוחי אדמה וקופסאות ש –  'תחמושת'

סחבו שקים גדולים ממידותיהם והעלו אותם בשארית כוחותיהם   - הילדים הרבים שהיו באונייה עזרו בכל

יתנהל קרב אכזרי. כל החולים הבריאו לפתע, אף אחד לא הסכים לעמוד   שכאןלסיפון. גם הם הבינו 

ול האבסורד, הם בפצצות גז מדמיע ואנחנו בתפוחי מהצד. הקרב עם אוניות המלחמה הבריטיות היה על גב

 אדמה וקופסאות שימורים.

 

שתי אוניות בריטיות התנגשו בכוונה באונייה שלנו ובבטן האונייה נוצרו בקיעים שגרמו לחדירת מים.  

. האונייה החלה  איש 3,000-להימלט בבהלה לסיפון המרכזי, שם עמדו כהנשים שהיו בבטן האונייה החלו  

שקל העודף. אז הבינו שאין טעם יותר במאבק והוא נפסק. הועברנו  מטט מעוצמת החבטות והלהתמו 

שלוש אוניות בריטיות. אלה היו אוניות משא להובלת בקר ואנו שכבנו על הרצפה. נאמר לנו שהיעד ל

בקו קפריסין. בבטן האונייה היה מחניק ומסריח. נא –שלנו הוא קפריסין ויש לכתוב על החפצים האישיים 

על כל טיפת אוויר ועל כל טיפת מים. רק על הסיפון היה ברז מים והמאבק על הזכות לשתות ממנו היה 

 מייאש.

היום השני להפלגה ועדיין האונייה לא  היה שלשה דליים של מרק. זה כבר  וביאהאיש  900לקהל של  

  –מוכן לטעום. הסיבה מגיעה לקפריסין. בוקר אחד האנגלים מביאים דלי מרק ואף אחד מהנוסעים לא  

תולעים שמנות צפות במרק. מיד הוכרזה שביתת רעב והתארגנה משלחת שהתייצבה לפני רב החובל  

ודרשה שיובהר לנו מה גורלנו. לא קיבלנו תשובה ברורה, אבל אחרי כמה ימים בהם הסתובבו אוניות  

ם באונייה, הרי בחנייה  בוק. אם במשך הנסיעה היה גיהינו-הגירוש בלב ים הגענו לנמל הצרפתי דה

 הארוכה שחנינו בנמל הצרפתי היה הגיהינום בשיאו. 



כוונת האנגלים הייתה להפעיל לחץ על הצרפתים שיתירו לנו לרדת כפליטים בצרפת. אנחנו החלטנו,  

איש לא ירד בחוף צרפת ויהי מה! אמנם שמחנו כאשר הופיעה משלחת מטעם הממשלה הצרפתית עם  ש

 דבר שלא היה מקובל ביחס אלינו. –לתת לנו מחסה. שמחנו בגילוי האנושיות  הצהרה שצרפת מוכנה 

 

אנושיים. על הסיפון עבדו ערבים שהיו דופקים עם -כדי לשבור את התנגדותנו, החזיקו אותנו בתנאים תת 

פטישים כל היום. נאמר לנו שהסיפון זקוק לשיפוץ. בלילות היו האנגלים דגים בעזרת חומר נפץ, כך  

 היה לומר ש'לא ינום ולא ישן מעפיל ישראל'... ישאפשר 

 החום בבטן האונייה היה ללא נשוא, ממטפחות הראש עשינו לבוש, הימים התארכו ויום היה כשנה. 

הסתובבו סביבנו בסירות זעירות ועודדו אותנו כל הזמן. קיבלנו   "ההגנה"קיבלנו תמיכה מהחוף. אנשי 

. הרופא גם הפסיק לטפל  עיתונים ומזון בחבילות והתעודדנו. האנגלים עשו הכול כדי שנישבר ונרד לחוף 

 בחולים. על כל שריטה שמישהו קיבל נאמר, 'תרדו לחוף ותקבלו טיפול'.  

להקפיד על משטר חיים המחייב את כולנו. עברו שבועות בגלל המצוקה הגדולה החלו האנשים להתארגן ו 

ואנו עדיין חונים בנמל צרפתי. על פי העיתונים ראינו שנשכחנו והעולם כבר לא מתרגש מאוניות מעפילים 

 המגורשות ממולדתם. החלטנו אפוא לעורר את דעת הקהל העולמית והכרזנו על שביתת רעב.

שבועות של שהייה בנמל, חילקו האנגלים כרוזים  15אחד, אחרי השביתה הרגיזה מאוד את האנגלים. יום 

בהם נאמר שאנו חוזרים לגרמניה. מטרת האנגלים הייתה להפעיל עלינו לחץ אחרון כדי שנרד מהאונייה. 

אף אחד לא ירד )בשהייה הארוכה הזאת בנמל הצרפתי רק משפחה אחת ירדה בגלל מצב בריאותי קשה(. 

 רמניה גרמה להלם. אנשי ההגנה עודדו אותנו והצהיר: 'אנחנו אתכם'. ההחלטה להחזיר אותנו לג

 

משלחת מטעם העיתונות העולמית באה לבקר אותנו באוניות הגירוש. הכינו שני דגלים גדולים משמיכות 

וכשהמשלחת הגיעה יצאנו כולנו לסיפון עם הדגלים מקופלים בראש. התחלנו לפתוח את הדגלים 

בריטים עמדו נדהמים. בקצה הדגלים הופיע הסמל הבריטי. האנגלים פתחו והעיתונאים ומלוויהם ה

במחיאות כפיים אדירות בחושבם שאנו באים לברך אותם עם הדגל הבריטי. הם קפצו לדום והחלו לשיר  

את המנון המלך. אז פתחו בתנופה את הדגלים עד הסוף והאנגלים קפאו על עומדם בראותם צלב הקרס  

 במרכז דגלם. צלילי ההמנון נחנקו בגרונם.מתנוסס בכל זוהרו 

היה זה ביום שישי בשעה שש בבוקר כאשר הורם העוגן. ההחלטה על גורלנו כבר נפלה. באותו לילה  

התחוללה סערה נוראה ורבים חלו. אני הרגשתי מאוד לא טוב. בתחילה לקחו את החולים לבית חולים 

ד על מיטות תלויות ולהתפנק עם אוכל יותר מזין. שהיה  מיועד למלחים האנגלים. שם יכולנו להתפרק 

כאשר נודע שאנו מובלים לגרמניה, החליט ועד האונייה שאף אחד לא יסכים לקבל יותר טיפול רפואי 

 מהאנגלים. 



 

רגנו מים וקופסאות שימורים, חשבנו שניכנס יהתקרבנו לחופי גרמניה ושוב אנו מתכוננים לקרב. א

מהנוסעים היו יהודים יוצאי מחנות הריכוז, ועל כן   99%בחוף המבורג.  למצור. אוניות הגירוש עגנו

אפשר להבין את קשיחותם של אנשים, קשיחות של פלדה. פרץ מרד. אף אחד לא ירד מהאונייה מרצונו 

נכנסו לבטן האונייה   האנגליםהחופשי. כדי לשמור על חיי אדם הוחלט על מאבק פסיבי. כאשר החיילים 

 האנשים, המטירו עליהם קופסאות ותפוחי אדמה, והמהומה הייתה רבה. כדי להוציא את 

 הרגשתי מאוד לא טוב והיה ברשותי בקבוק עם מיץ לימון בתיק. במקרה, במהומה הגדולה נפל הבקבוק

שלי לא בכוונה על קסדה של חייל אנגלי. הוא חשב שזרקתי בכוונה. האנגלי ניגש בחמת זעם והרביץ לי 

 את ההכרה והיו צריכים לסחוב אותי באלונקה לבית החולים.  ה. איבדתיל  א  ב  

 

שכבתי כמה שבועות בבית החולים. פסח בינתיים נלקח לאחד המחנות. כוונת הגרמנים לגבי הפצועים  

במחנה המיוחד שיועד לנו, אלא  נוהייתה להחזיקם לחוד כאסירי מלחמה, בגלל המאבק שניהלנו. לא נשאר

 ו את בני המשפחה.נת בן או בת זוגו. נדדו בין כל המחנות עד שמצא כל אחד מאתנו יצא לחפש א

 

מעט לא היה. האנגלים שמרו על  כ התנאים במחנות בגרמניה היו קשים מאוד. הקור הקפיא אותנו ואוכל 

הם פחדו להיכנס. שבויים גרמנים בישלו אוכל ועשו את עבודות השירותים.  –המחנה רק מבחוץ 

טעם אונר"א והיינו עורכים הגרלות כדי לקבוע מי יקבל בגד נוסף או חבילת  משלוחים זעומים הגיעו מ 

 המריבות בין האנשים לא פסקו. . אוכל

בלזן הייתה כרטסת עם שמות -ישבנו במחנה כשנה וחצי עד שהתחילו לטפל בעלייתנו ארצה. במחנה ברגן

קיבלנו תעודות מזויפות. היינו  בלזן-יהודיים. מתוך הכרטסת נגנבו הכרטיסים וכאשר העבירו אותנו לברגן

צריכים לשנן היטב את שם משפחתנו החדש לבל נטעה ונתגלה. האנגלים נתנו אישור לקומץ יהודים  

לעלות בתנאי שלא יהיו מיוצאי מחנות הגירוש. בדרך לארץ נסענו דרך איטליה במשאית. הדרך הייתה  

נו ארצה בעלייה חצי לגאלית. לחופי הארץ  מייגעת וקשה. מאיטליה הגניבו אותנו בלילה לאונייה והפלג

הגענו בערב שבת, אבל לא נתנו לנו לרדת בגלל קדושת השבת )גזירה שהפעם קיבלנו אותה בהבנה...(. 

 הנכספת מוכים ופצועים מבחינה נפשית.עם צאת השבת ירדנו לחוף חיפה. הגענו למולדת 

תיים שלנו. עשינו זאת בשמחה. אחרי כמה  אמרו לנו לזרוק את התעודות המזויפות ולחזור לשמות האמי 

בני  –ימים קיבלנו במתנה את מדינת ישראל )הוכרזה המדינה(, ואחרי כמה חודשים קיבלנו מתנה נוספת  

 הבכור אהרון נולד".

 



בתיה סיימה: "כל אותם מעפילים מגורשים שעברו תלאות כמו שלנו בדרכם לארץ ישראל לא עזבו אותה, 

 שזוכה במולדת במאבק כזה, לא כל כך מהר מוותר עליה".  לא ירדו ממנה. כי מי
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