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נולדה בפולין בעיר גרודק-יגלונסקי, Gródek Jegelloński לבת שבע )סבינה( 

 ווולף )זאב(
אחיה: גניה, הרשל )צבי( ומשה

 להורים היה מפעל לממתקים.
הם גרו בבית גדול בעל שלוש קומות וחצר.

 שנת 1939
 הסובייטים כבשו את גליציה ואספו את האנשים שיש להם כסף ואסירים.

בשתיים לפנות בוקר דופקים בשער הבית שלהם ואבא שלהם יורד לפתוח את השער. הסובייטים נכנסו וערכו 
 חיפוש בבית. הסובייטים לקחו את האבא ואמרו שיחזירו אותו עוד שעתים. האבא נאסר ונלקח לעבודת פרך.

נשארו בבית האם וארבעת הילדים: גניה בת 11 , תמר בת 8, צבי 7-6 , משה 5

לאחר שבועיים בלילה

הסובייטים נכנסו לבית שוב יחד עם המשטרה היהודית )לא יודעים מי פתח להם את השער(. האם ראתה דרך 
החלון אותם נכנסים לבית וברחה לגג. בגג היה בוידם והיא התחבאה שם. היא חשבה שאם הסובייטים לא יראו 

אותה, הם לא ייקחו את הילדים. הסובייטים )פוליציה( אמרו לילדים להתלבש, הם פתחו ארונות בבית נתנו בגדים 
לילדים, וזרקו את כל תכולת הארון. הם חיפשו מזוודות, אך לא מצאו, לכן לקחו ארגזים מקש והכניסו לשם את 

 הדברים.
הם הכניסו את הילדים לעגלה שחנתה ברחוב, כשהאם ראתה שלוקחים את הילדים היא ירדה וצעקה עליהם. הם 

סגרו את הבית והאם הצטרפה אליהם. 

 למחרת בבוקר
לקחו אותם לתחנת הרכבת )זוהי עיר לא גדולה ולכן לא לקח זמן רב לקחת אותם(. לסבתא נודע שלקחו את 

משפחתם והגיעה לתחנת הרכבת עם חלות ונתנה להם. האם והסבתא החליטו שכל פעם הסבתא תיקח ילד אחד 
לביתה ותחזור לקחת ילד נוסף. הסבתא לקחה את צבי והביאה אותו לביתה. היא חזרה ולקחה את משה מהקרון 

ושמה אותו על המדרכה. ואז הגיע שוטר וראה את הסבתא עם משה והכניס אותם לרכבת. לבסוף, הסבתא 
הצליחה לרדת והאם עם שלושת הילדים נסעו ברכבת לקזחסטאן.   

 קזחסטאן
בדרך לקזחסטאן בכל תחנה שהם עצרו נתנו להם מים רותחים. באמצע הלילה הם הגיעו ליעד וזרקו אותם 

 למשפחה רוסית. הם ישנו על הרצפה. למחרת האם מצאה מקום לגור בו. 
 האם עם ארבעת הילדים גרו בקזחסטאן.

ֶלה תפתחי  לילה אחד הם שומעים נביחות של הכלבלב שלהם, הוא נובח, נובח ואז הם שומעים  מישהו אומר ״ַשְיּבָ
את הדלת״. הם פותחים את הדלת ורואים את אביהם. מתברר, כשאסרו אותו מנהל בית הסוהר היהודי, דיבר איתו 

והחליט לשלוח אותו הביתה למשפחתו(. הוא נשאר עם המשפחה כשנה ולאחר מכן גייסו אותו לצבא האדום.

 אוקראינה
לקראת סוף המלחמה העבירו אותם לאוקראינה. הם חיו כל המשפחות בשני חדרים. לא היה מה לאכול והם היו 

 מאוד רעבים. לאם היו כאבי בטן והיא נפטרה. נשארו רק שלושת הילדים לבדם. תמר בת 13.
הם קיבלו מכתב מהצבא האדום שאביהם מת בדרך לבסיס מרסיס.

1945 
בגמר המלחמה עם תזוזת פליטי פולין מערבה, יצאו שלושת הילדים לדרך ברכבת. כאשר הגיעו לגבול עם פולין 

נכנסו לקרונות שליחים ושאלו: מי יהודי? הילדים אמרו שהם יהודים )הם היו היהודים היחידים בקרון(. הם אמרו 
 להם לרדת עם כל החפצים והם יקחו אותם לקיבוץ ״דרור״ )בביאליאבה בפולין( ואחר כך לפלסטין. 

זוהי הפעם הראשונה שהם שמעו את המילה ״קיבוץ״ ו״פלסטין״. הם ירדו מהרכבת ומשה ותמר נלקחו לקבוץ 
 הילדים וגניה עברה לגור בקיבוץ הנוער. משם המשיכו לגרמניה למנזר הריק באינדרסדורף - ותמר אז כבת 14-13. 

אחרי נדודים הפליגה תמר מצרפת באוניית ״יציאת-אירופה״ עם אחיה משה והיא בת 15.

אקסודוס או יציאת אירופה תש״ז הוא שמה של אוניית מעפילים שיצאה מחופי דרום צרפת ב-11 ביולי 1947, כשעל 
סיפונה 4,515 נוסעים ניצולי שואה, במטרה להגיע לארץ ישראל. בין הנוסעים היו 1,282 נשים, 1,561 גברים, 1,017 

נערים ו-655 ילדים. הנוסעים לא הורשו להיכנס לתחומי הארץ, והוחזרו בכוח למחנות העקורים בגרמניה, לאחר 
 מאבק מר.

ספינת ״אקסודוס״-״יציאת אירופה תש״ז״ קיבלה שם זה מהמילה אקסודוס ביוונית שפרושה יציאה. בתרגום 
התנ״ך ליוונית נעשה שימוש במילה אקסודוס לאירוע שניקרא בעברית ״יציאת מיצרים״.

 מתוך שידורי תחנת הרדיו על גבי האונייה, בעת עגינתה מול חופי חיפה )17 ביולי 1947(
״אתם מקשיבים לאוניית המעפילים תש״ז, אקסודוס ועליה 4500 איש. ילדים, זקנים וטף ונשים הרות. אנו בדרכנו 

ארצה. אנחנו נוסעים הביתה. אף אחד לא יעצור אותנו. מסביבנו אוניות משחית ובראשן האייג׳קס המהוללת. 
מנסים להפריע לנו, מפחידים אותנו, מונעים מאיתנו, אבל הם לא ינצחו אותנו. אנחנו נגיע ארצה בכל צורה 

שהיא )...( ׳יציאת אירופה׳ היא רק אחת מהאוניות. אנחנו בעקבותיהן של אלה שקדמו לנו, ובעקבותינו יבואו רבות 
אחרות. אף אחד לא יכול לעצור בעדנו. נגיע גם אם נצטרך להגיע בשחייה״.

ב-18 ליולי 1947 הגיעה אקסודוס לחופי ארץ ישראל כשעל סיפונה 4,554 נפש. לאחר מאבק קשה שניהלו 
הבריטים עם המעפילים נגררה הספינה לנמל חיפה, שם הורדו נוסעיה בכוח לאוניות הגרוש.  המאבק באוניה גרם 

למותם של שלושה מעפילים ושל הקצין הראשון וכן לעשרות פצועים.

ניסיונם של הבריטים לגרש את המעפילים ניכשל לאחר שהמעפילים התבצרו  במשך שבעה שבועות, 
במהלכם ניהלו חיים חברתיים ותרבותיים )כולל הוצאת עיתון!( בסיועה של יהדות צרפת. שהותם בצרפת )לפני 

שהגיעו לישראל( עוררה מהומה ומחאות ברחבי העולם היהודי, שהתחזקו בגלל סרבנותם של הבריטים לספק להם 
מזון. בתקופה זו ארגנו המעפילים שביתת רעב בדרישה להחזיר אותם לארץ ישראל. 

את המעפילים גירשו מישראל אל נמל המבורג בגרמניה ונעשה ניסיון להחזירם למחנות העקורים מהם הגיעו.
בסופו של דבר, לאחר שהייה ארוכה בגרמניה במתקני מעקב הועלו כל נוסעי הספינה ארצה.

ב-22 באוגוסט הפליגו אוניות הגירוש לנמל המבורג בגרמניה )אזור שהיה בשליטת בריטניה באותה עת(. בין ה-8 
ל-9 בספטמבר אולצו המעפילים בכוח לרדת מהספינות ושוכנו בשני מחנות בצפון גרמניה ליד ליבק )»פפנדורף« 

ו«ַאם שטאֹו«(, באזור הכיבוש הבריטי. בשתי אוניות הגירוש )»אושן וויגור« וב«ראנימיד פארק«(, גילו המעפילים 
התנגדות נמרצת וסירבו לרדת לחוף. אולם ב«אמפייר רייוול« ירדו המעפילים לחוף במהירות וללא התנגדות. 

עובדה זו עוררה את חשדם של הבריטים וכך גילו מטען חומר נפץ שהוטמן באוניה על ידי חברי ה«הגנה«, מיכה 
פרלסון )פרי( ואלחנן ונחוצקר. המטען לא גרם כל נזק. לקראת החורף הועברו יושבי המחנות לשני מחנות חורף 

באזור אמדן.

לאחר שהות של כשנה במתקני המעצר בגרמניה, עלו רוב נוסעי האוניה לישראל, חלקם בעזרת ניירות מזויפים 
 )עלייה ד׳(. ב- 7 בספטמבר 1948 הועלו אחרוני מעפילי ״אקסודוס״ ארצה.

לאחר שהוחזרה לגרמניה עם אחיה, עלתה לארץ שוב באוניה והגיעה בשנת 1948 לקיבוץ בית-השיטה והיא בת 16. 
תמר סיימה את לימודיה בבית-הספר. תמר אהבה לשיר ולרקוד.

בעקבות מלחמת העולם השנייה הצטרפו לקיבוץ חברים שעברו את שואת יהודי אירופה, וקבוצות נוער שניצלו 
מהשואה עשו כאן את שנותיהם הראשונות, ויצאו מבית-השיטה להקמת ישובים חדשים. חברות נוער, פלוגות 

פלמח וגרעיני הכשרה שונים שירתו בבית השיטה וספגו את רוחה הערכית ,הגשימו, הקימו ותרמו לישובים רבים. 

 משה שכטר ז״ל
לפני גיוסו לצה״ל בינואר 1955 עסק בהדרכת ילדים ונוער ברחובות מתוך מטרה להקים את סניף ״הנוער העובד״ 

 שהתפרק קודם-לכן. 
בנפול חברו הטוב דויד בוגייביץ שוב לא היה משה מוכן להישאר מחוץ לפעולות ותבע את שחרורו ממוסדות 

התנועה והמשק למען יוכל להתמסר לעבודת-הצבא. לאחר-מכן הצטרף לקורס צניחה ולקורס מכי״ם של הנח״ל 
 ובמסגרת זו השתתף בפעולות האחרונות. 

נפל בקרב על מוצבי חוסאן ביום כ״א בתשרי תשי״ז )26.9.1956( והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בקיבוצו 
בית השיטה.

בפברואר 1956 כתב: ״...בתקופה הראשונה אחרי המלחמה, כשהרגשתי חופש  מהו, הייתי פרחח. היו לי בימים 
האלה חברים עצומים. אני בטוח שהיינו מוכנים להקריב את עצמנו אחד בעד השני. רצינו לנצל את החיים, לשחק, 
להתנקם וגם לאהוב אחד את השני כמו חבורת אחים. חבל שאי אפשר לעשות כנס של החברה מאז. שלושה מהם 

אינם היום. ביניהם- דוד בוגייביץ׳״.
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נולדה בפולין בעיר גרודק-יגלונסקי, Gródek Jegelloński לבת שבע )סבינה( 
 ווולף )זאב(

אחיה: גניה, הרשל )צבי( ומשה

 להורים היה מפעל לממתקים.
הם גרו בבית גדול בעל שלוש קומות וחצר.

 שנת 1939
 הסובייטים כבשו את גליציה ואספו את האנשים שיש להם כסף ואסירים.

בשתיים לפנות בוקר דופקים בשער הבית שלהם ואבא שלהם יורד לפתוח את השער. הסובייטים נכנסו וערכו 
 חיפוש בבית. הסובייטים לקחו את האבא ואמרו שיחזירו אותו עוד שעתים. האבא נאסר ונלקח לעבודת פרך.

נשארו בבית האם וארבעת הילדים: גניה בת 11 , תמר בת 8, צבי 7-6 , משה 5

לאחר שבועיים בלילה

הסובייטים נכנסו לבית שוב יחד עם המשטרה היהודית )לא יודעים מי פתח להם את השער(. האם ראתה דרך 
החלון אותם נכנסים לבית וברחה לגג. בגג היה בוידם והיא התחבאה שם. היא חשבה שאם הסובייטים לא יראו 

אותה, הם לא ייקחו את הילדים. הסובייטים )פוליציה( אמרו לילדים להתלבש, הם פתחו ארונות בבית נתנו בגדים 
לילדים, וזרקו את כל תכולת הארון. הם חיפשו מזוודות, אך לא מצאו, לכן לקחו ארגזים מקש והכניסו לשם את 

 הדברים.
הם הכניסו את הילדים לעגלה שחנתה ברחוב, כשהאם ראתה שלוקחים את הילדים היא ירדה וצעקה עליהם. הם 

סגרו את הבית והאם הצטרפה אליהם. 

 למחרת בבוקר
לקחו אותם לתחנת הרכבת )זוהי עיר לא גדולה ולכן לא לקח זמן רב לקחת אותם(. לסבתא נודע שלקחו את 

משפחתם והגיעה לתחנת הרכבת עם חלות ונתנה להם. האם והסבתא החליטו שכל פעם הסבתא תיקח ילד אחד 
לביתה ותחזור לקחת ילד נוסף. הסבתא לקחה את צבי והביאה אותו לביתה. היא חזרה ולקחה את משה מהקרון 

ושמה אותו על המדרכה. ואז הגיע שוטר וראה את הסבתא עם משה והכניס אותם לרכבת. לבסוף, הסבתא 
הצליחה לרדת והאם עם שלושת הילדים נסעו ברכבת לקזחסטאן.   

 קזחסטאן
בדרך לקזחסטאן בכל תחנה שהם עצרו נתנו להם מים רותחים. באמצע הלילה הם הגיעו ליעד וזרקו אותם 

 למשפחה רוסית. הם ישנו על הרצפה. למחרת האם מצאה מקום לגור בו. 
 האם עם ארבעת הילדים גרו בקזחסטאן.

ֶלה תפתחי  לילה אחד הם שומעים נביחות של הכלבלב שלהם, הוא נובח, נובח ואז הם שומעים  מישהו אומר ״ַשְיּבָ
את הדלת״. הם פותחים את הדלת ורואים את אביהם. מתברר, כשאסרו אותו מנהל בית הסוהר היהודי, דיבר איתו 

והחליט לשלוח אותו הביתה למשפחתו(. הוא נשאר עם המשפחה כשנה ולאחר מכן גייסו אותו לצבא האדום.

 אוקראינה
לקראת סוף המלחמה העבירו אותם לאוקראינה. הם חיו כל המשפחות בשני חדרים. לא היה מה לאכול והם היו 

 מאוד רעבים. לאם היו כאבי בטן והיא נפטרה. נשארו רק שלושת הילדים לבדם. תמר בת 13.
הם קיבלו מכתב מהצבא האדום שאביהם מת בדרך לבסיס מרסיס.

1945 
בגמר המלחמה עם תזוזת פליטי פולין מערבה, יצאו שלושת הילדים לדרך ברכבת. כאשר הגיעו לגבול עם פולין 

נכנסו לקרונות שליחים ושאלו: מי יהודי? הילדים אמרו שהם יהודים )הם היו היהודים היחידים בקרון(. הם אמרו 
 להם לרדת עם כל החפצים והם יקחו אותם לקיבוץ ״דרור״ )בביאליאבה בפולין( ואחר כך לפלסטין. 

זוהי הפעם הראשונה שהם שמעו את המילה ״קיבוץ״ ו״פלסטין״. הם ירדו מהרכבת ומשה ותמר נלקחו לקבוץ 
 הילדים וגניה עברה לגור בקיבוץ הנוער. משם המשיכו לגרמניה למנזר הריק באינדרסדורף - ותמר אז כבת 14-13. 

אחרי נדודים הפליגה תמר מצרפת באוניית ״יציאת-אירופה״ עם אחיה משה והיא בת 15.

אקסודוס או יציאת אירופה תש״ז הוא שמה של אוניית מעפילים שיצאה מחופי 
דרום צרפת ב-11 ביולי 1947, כשעל סיפונה 4,515 נוסעים ניצולי שואה, 

במטרה להגיע לארץ ישראל. בין הנוסעים היו 1,282 נשים, 1,561 גברים, 1,017 
נערים ו-655 ילדים. הנוסעים לא הורשו להיכנס לתחומי הארץ, והוחזרו בכוח 

 למחנות העקורים בגרמניה, לאחר מאבק מר.
ספינת ״אקסודוס״-״יציאת אירופה תש״ז״ קיבלה שם זה מהמילה אקסודוס 

ביוונית שפרושה יציאה. בתרגום התנ״ך ליוונית נעשה שימוש במילה אקסודוס 
לאירוע שניקרא בעברית ״יציאת מיצרים״.

מתוך שידורי תחנת הרדיו על גבי האונייה, בעת עגינתה מול חופי חיפה )17 
 ביולי 1947(

״אתם מקשיבים לאוניית המעפילים תש״ז, אקסודוס ועליה 4500 איש. ילדים, 
זקנים וטף ונשים הרות. אנו בדרכנו ארצה. אנחנו נוסעים הביתה. אף אחד 

לא יעצור אותנו. מסביבנו אוניות משחית ובראשן האייג׳קס המהוללת. מנסים 
להפריע לנו, מפחידים אותנו, מונעים מאיתנו, אבל הם לא ינצחו אותנו. אנחנו 

נגיע ארצה בכל צורה שהיא )...( ׳יציאת אירופה׳ היא רק אחת מהאוניות. אנחנו 
בעקבותיהן של אלה שקדמו לנו, ובעקבותינו יבואו רבות אחרות. אף אחד לא יכול לעצור בעדנו. נגיע גם אם 

נצטרך להגיע בשחייה״.

ב-18 ליולי 1947 הגיעה אקסודוס לחופי ארץ ישראל כשעל סיפונה 4,554 נפש. לאחר 
מאבק קשה שניהלו הבריטים עם המעפילים נגררה הספינה לנמל חיפה, שם הורדו 

נוסעיה בכוח לאוניות הגרוש.  המאבק באוניה גרם למותם של שלושה מעפילים ושל 
הקצין הראשון וכן לעשרות פצועים.

ניסיונם של הבריטים לגרש את המעפילים ניכשל לאחר שהמעפילים התבצרו  במשך 
שבעה שבועות, במהלכם ניהלו חיים חברתיים ותרבותיים )כולל הוצאת עיתון!( בסיועה 

של יהדות צרפת. שהותם בצרפת )לפני שהגיעו לישראל( עוררה מהומה ומחאות ברחבי 
העולם היהודי, שהתחזקו בגלל סרבנותם של הבריטים לספק להם מזון. בתקופה זו 

ארגנו המעפילים שביתת רעב בדרישה להחזיר אותם לארץ ישראל. 

את המעפילים גירשו מישראל אל נמל המבורג בגרמניה ונעשה ניסיון להחזירם למחנות העקורים מהם הגיעו.
בסופו של דבר, לאחר שהייה ארוכה בגרמניה במתקני מעקב הועלו כל נוסעי הספינה ארצה.

ב-22 באוגוסט הפליגו אוניות הגירוש לנמל המבורג בגרמניה )אזור שהיה בשליטת בריטניה באותה עת(. בין ה-8 
ל-9 בספטמבר אולצו המעפילים בכוח לרדת מהספינות ושוכנו בשני מחנות בצפון גרמניה ליד ליבק )»פפנדורף« 

ו«ַאם שטאֹו«(, באזור הכיבוש הבריטי. בשתי אוניות הגירוש )»אושן וויגור« וב«ראנימיד פארק«(, גילו המעפילים 
התנגדות נמרצת וסירבו לרדת לחוף. אולם ב«אמפייר רייוול« ירדו המעפילים לחוף במהירות וללא התנגדות. 

עובדה זו עוררה את חשדם של הבריטים וכך גילו מטען חומר נפץ שהוטמן באוניה על ידי חברי ה«הגנה«, מיכה 
פרלסון )פרי( ואלחנן ונחוצקר. המטען לא גרם כל נזק. לקראת החורף הועברו יושבי המחנות לשני מחנות חורף 

באזור אמדן.

לאחר שהות של כשנה במתקני המעצר בגרמניה, עלו רוב נוסעי האוניה לישראל, חלקם בעזרת ניירות מזויפים 
 )עלייה ד׳(. ב- 7 בספטמבר 1948 הועלו אחרוני מעפילי ״אקסודוס״ ארצה.

לאחר שהוחזרה לגרמניה עם אחיה, עלתה לארץ שוב באוניה והגיעה בשנת 1948 לקיבוץ בית-השיטה והיא בת 16. 
תמר סיימה את לימודיה בבית-הספר. תמר אהבה לשיר ולרקוד.

בעקבות מלחמת העולם השנייה הצטרפו לקיבוץ חברים שעברו את שואת יהודי אירופה, וקבוצות נוער שניצלו 
מהשואה עשו כאן את שנותיהם הראשונות, ויצאו מבית-השיטה להקמת ישובים חדשים. חברות נוער, פלוגות 

פלמח וגרעיני הכשרה שונים שירתו בבית השיטה וספגו את רוחה הערכית ,הגשימו, הקימו ותרמו לישובים רבים. 

 משה שכטר ז״ל
לפני גיוסו לצה״ל בינואר 1955 עסק בהדרכת ילדים ונוער ברחובות מתוך מטרה להקים את סניף ״הנוער העובד״ 

 שהתפרק קודם-לכן. 
בנפול חברו הטוב דויד בוגייביץ שוב לא היה משה מוכן להישאר מחוץ לפעולות ותבע את שחרורו ממוסדות 

התנועה והמשק למען יוכל להתמסר לעבודת-הצבא. לאחר-מכן הצטרף לקורס צניחה ולקורס מכי״ם של הנח״ל 
 ובמסגרת זו השתתף בפעולות האחרונות. 

נפל בקרב על מוצבי חוסאן ביום כ״א בתשרי תשי״ז )26.9.1956( והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בקיבוצו 
בית השיטה.

בפברואר 1956 כתב: ״...בתקופה הראשונה אחרי המלחמה, כשהרגשתי חופש  מהו, הייתי פרחח. היו לי בימים 
האלה חברים עצומים. אני בטוח שהיינו מוכנים להקריב את עצמנו אחד בעד השני. רצינו לנצל את החיים, לשחק, 
להתנקם וגם לאהוב אחד את השני כמו חבורת אחים. חבל שאי אפשר לעשות כנס של החברה מאז. שלושה מהם 

אינם היום. ביניהם- דוד בוגייביץ׳״.
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נולדה בפולין בעיר גרודק-יגלונסקי, Gródek Jegelloński לבת שבע )סבינה( 
 ווולף )זאב(

אחיה: גניה, הרשל )צבי( ומשה

 להורים היה מפעל לממתקים.
הם גרו בבית גדול בעל שלוש קומות וחצר.

 שנת 1939
 הסובייטים כבשו את גליציה ואספו את האנשים שיש להם כסף ואסירים.

בשתיים לפנות בוקר דופקים בשער הבית שלהם ואבא שלהם יורד לפתוח את השער. הסובייטים נכנסו וערכו 
 חיפוש בבית. הסובייטים לקחו את האבא ואמרו שיחזירו אותו עוד שעתים. האבא נאסר ונלקח לעבודת פרך.

נשארו בבית האם וארבעת הילדים: גניה בת 11 , תמר בת 8, צבי 7-6 , משה 5

לאחר שבועיים בלילה

הסובייטים נכנסו לבית שוב יחד עם המשטרה היהודית )לא יודעים מי פתח להם את השער(. האם ראתה דרך 
החלון אותם נכנסים לבית וברחה לגג. בגג היה בוידם והיא התחבאה שם. היא חשבה שאם הסובייטים לא יראו 

אותה, הם לא ייקחו את הילדים. הסובייטים )פוליציה( אמרו לילדים להתלבש, הם פתחו ארונות בבית נתנו בגדים 
לילדים, וזרקו את כל תכולת הארון. הם חיפשו מזוודות, אך לא מצאו, לכן לקחו ארגזים מקש והכניסו לשם את 

 הדברים.
הם הכניסו את הילדים לעגלה שחנתה ברחוב, כשהאם ראתה שלוקחים את הילדים היא ירדה וצעקה עליהם. הם 

סגרו את הבית והאם הצטרפה אליהם. 

 למחרת בבוקר
לקחו אותם לתחנת הרכבת )זוהי עיר לא גדולה ולכן לא לקח זמן רב לקחת אותם(. לסבתא נודע שלקחו את 

משפחתם והגיעה לתחנת הרכבת עם חלות ונתנה להם. האם והסבתא החליטו שכל פעם הסבתא תיקח ילד אחד 
לביתה ותחזור לקחת ילד נוסף. הסבתא לקחה את צבי והביאה אותו לביתה. היא חזרה ולקחה את משה מהקרון 

ושמה אותו על המדרכה. ואז הגיע שוטר וראה את הסבתא עם משה והכניס אותם לרכבת. לבסוף, הסבתא 
הצליחה לרדת והאם עם שלושת הילדים נסעו ברכבת לקזחסטאן.   

 קזחסטאן
בדרך לקזחסטאן בכל תחנה שהם עצרו נתנו להם מים רותחים. באמצע הלילה הם הגיעו ליעד וזרקו אותם 

 למשפחה רוסית. הם ישנו על הרצפה. למחרת האם מצאה מקום לגור בו. 
 האם עם ארבעת הילדים גרו בקזחסטאן.

ֶלה תפתחי  לילה אחד הם שומעים נביחות של הכלבלב שלהם, הוא נובח, נובח ואז הם שומעים  מישהו אומר ״ַשְיּבָ
את הדלת״. הם פותחים את הדלת ורואים את אביהם. מתברר, כשאסרו אותו מנהל בית הסוהר היהודי, דיבר איתו 

והחליט לשלוח אותו הביתה למשפחתו(. הוא נשאר עם המשפחה כשנה ולאחר מכן גייסו אותו לצבא האדום.

 אוקראינה
לקראת סוף המלחמה העבירו אותם לאוקראינה. הם חיו כל המשפחות בשני חדרים. לא היה מה לאכול והם היו 

 מאוד רעבים. לאם היו כאבי בטן והיא נפטרה. נשארו רק שלושת הילדים לבדם. תמר בת 13.
הם קיבלו מכתב מהצבא האדום שאביהם מת בדרך לבסיס מרסיס.

1945 
בגמר המלחמה עם תזוזת פליטי פולין מערבה, יצאו שלושת הילדים לדרך ברכבת. כאשר הגיעו לגבול עם פולין 

נכנסו לקרונות שליחים ושאלו: מי יהודי? הילדים אמרו שהם יהודים )הם היו היהודים היחידים בקרון(. הם אמרו 
 להם לרדת עם כל החפצים והם יקחו אותם לקיבוץ ״דרור״ )בביאליאבה בפולין( ואחר כך לפלסטין. 

זוהי הפעם הראשונה שהם שמעו את המילה ״קיבוץ״ ו״פלסטין״. הם ירדו מהרכבת ומשה ותמר נלקחו לקבוץ 
 הילדים וגניה עברה לגור בקיבוץ הנוער. משם המשיכו לגרמניה למנזר הריק באינדרסדורף - ותמר אז כבת 14-13. 

אחרי נדודים הפליגה תמר מצרפת באוניית ״יציאת-אירופה״ עם אחיה משה והיא בת 15.

אקסודוס או יציאת אירופה תש״ז הוא שמה של אוניית מעפילים שיצאה מחופי 
דרום צרפת ב-11 ביולי 1947, כשעל סיפונה 4,515 נוסעים ניצולי שואה, 

במטרה להגיע לארץ ישראל. בין הנוסעים היו 1,282 נשים, 1,561 גברים, 1,017 
נערים ו-655 ילדים. הנוסעים לא הורשו להיכנס לתחומי הארץ, והוחזרו בכוח 

 למחנות העקורים בגרמניה, לאחר מאבק מר.
ספינת ״אקסודוס״-״יציאת אירופה תש״ז״ קיבלה שם זה מהמילה אקסודוס 

ביוונית שפרושה יציאה. בתרגום התנ״ך ליוונית נעשה שימוש במילה אקסודוס 
לאירוע שניקרא בעברית ״יציאת מיצרים״.

מתוך שידורי תחנת הרדיו על גבי האונייה, בעת עגינתה מול חופי חיפה )17 
 ביולי 1947(

״אתם מקשיבים לאוניית המעפילים תש״ז, אקסודוס ועליה 4500 איש. ילדים, 
זקנים וטף ונשים הרות. אנו בדרכנו ארצה. אנחנו נוסעים הביתה. אף אחד 

לא יעצור אותנו. מסביבנו אוניות משחית ובראשן האייג׳קס המהוללת. מנסים 
להפריע לנו, מפחידים אותנו, מונעים מאיתנו, אבל הם לא ינצחו אותנו. אנחנו 

נגיע ארצה בכל צורה שהיא )...( ׳יציאת אירופה׳ היא רק אחת מהאוניות. אנחנו 
בעקבותיהן של אלה שקדמו לנו, ובעקבותינו יבואו רבות אחרות. אף אחד לא יכול לעצור בעדנו. נגיע גם אם 

נצטרך להגיע בשחייה״.

ב-18 ליולי 1947 הגיעה אקסודוס לחופי ארץ ישראל כשעל סיפונה 4,554 נפש. לאחר 
מאבק קשה שניהלו הבריטים עם המעפילים נגררה הספינה לנמל חיפה, שם הורדו 

נוסעיה בכוח לאוניות הגרוש.  המאבק באוניה גרם למותם של שלושה מעפילים ושל 
הקצין הראשון וכן לעשרות פצועים.

ניסיונם של הבריטים לגרש את המעפילים ניכשל לאחר שהמעפילים התבצרו  במשך 
שבעה שבועות, במהלכם ניהלו חיים חברתיים ותרבותיים )כולל הוצאת עיתון!( בסיועה 

של יהדות צרפת. שהותם בצרפת )לפני שהגיעו לישראל( עוררה מהומה ומחאות ברחבי 
העולם היהודי, שהתחזקו בגלל סרבנותם של הבריטים לספק להם מזון. בתקופה זו 

ארגנו המעפילים שביתת רעב בדרישה להחזיר אותם לארץ ישראל. 

את המעפילים גירשו מישראל אל נמל המבורג בגרמניה ונעשה ניסיון להחזירם למחנות העקורים מהם הגיעו.
בסופו של דבר, לאחר שהייה ארוכה בגרמניה במתקני מעקב הועלו כל נוסעי הספינה ארצה.

ב-22 באוגוסט הפליגו אוניות הגירוש לנמל המבורג בגרמניה )אזור שהיה בשליטת בריטניה באותה עת(. בין ה-8 
ל-9 בספטמבר אולצו המעפילים בכוח לרדת מהספינות ושוכנו בשני מחנות בצפון גרמניה ליד ליבק )»פפנדורף« 

ו«ַאם שטאֹו«(, באזור הכיבוש הבריטי. בשתי אוניות הגירוש )»אושן וויגור« וב«ראנימיד פארק«(, גילו המעפילים 
התנגדות נמרצת וסירבו לרדת לחוף. אולם ב«אמפייר רייוול« ירדו המעפילים לחוף במהירות וללא התנגדות. 

עובדה זו עוררה את חשדם של הבריטים וכך גילו מטען חומר נפץ שהוטמן באוניה על ידי חברי ה«הגנה«, מיכה 
פרלסון )פרי( ואלחנן ונחוצקר. המטען לא גרם כל נזק. לקראת החורף הועברו יושבי המחנות לשני מחנות חורף 

באזור אמדן.

לאחר שהות של כשנה במתקני המעצר בגרמניה, עלו רוב נוסעי האוניה לישראל, 
חלקם בעזרת ניירות מזויפים )עלייה ד׳(. ב- 7 בספטמבר 1948 הועלו אחרוני מעפילי 

 ״אקסודוס״ ארצה.
לאחר שהוחזרה לגרמניה עם אחיה, עלתה לארץ שוב באוניה והגיעה בשנת 1948 

לקיבוץ בית-השיטה והיא בת 16. תמר סיימה את לימודיה בבית-הספר. תמר אהבה לשיר 
ולרקוד.

בעקבות מלחמת העולם השנייה הצטרפו לקיבוץ חברים שעברו את שואת יהודי אירופה, 
וקבוצות נוער שניצלו מהשואה עשו כאן את שנותיהם הראשונות, ויצאו מבית-השיטה 

להקמת ישובים חדשים. חברות נוער, פלוגות פלמח וגרעיני הכשרה שונים שירתו בבית 
השיטה וספגו את רוחה הערכית ,הגשימו, הקימו ותרמו לישובים רבים. 

 משה שכטר ז״ל
לפני גיוסו לצה״ל בינואר 1955 עסק בהדרכת ילדים ונוער ברחובות מתוך מטרה להקים את 

 סניף ״הנוער העובד״ שהתפרק קודם-לכן. 
בנפול חברו הטוב דויד בוגייביץ שוב לא היה משה מוכן להישאר מחוץ לפעולות ותבע את שחרורו 
ממוסדות התנועה והמשק למען יוכל להתמסר לעבודת-הצבא. לאחר-מכן הצטרף לקורס צניחה 

 ולקורס מכי״ם של הנח״ל ובמסגרת זו השתתף בפעולות האחרונות. 
נפל בקרב על מוצבי חוסאן ביום כ״א בתשרי תשי״ז )26.9.1956( והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בקיבוצו 

בית השיטה.

בפברואר 1956 כתב: ״...בתקופה הראשונה אחרי המלחמה, כשהרגשתי חופש  מהו, הייתי פרחח. היו לי בימים 
האלה חברים עצומים. אני בטוח שהיינו מוכנים להקריב את עצמנו אחד בעד השני. רצינו לנצל את החיים, לשחק, 
להתנקם וגם לאהוב אחד את השני כמו חבורת אחים. חבל שאי אפשר לעשות כנס של החברה מאז. שלושה מהם 

אינם היום. ביניהם- דוד בוגייביץ׳״.


