
 
 
 
 

  - מהעבר  שיעורים
   - גרינוולד צבי  – שלי  סבא על  הסיפור

 השנייה העולם ומלחמת אקסודוס
 

אמא שלי. מעולם לא הכרתי אותו, אך לאורך השנים   -המפגש עם הסיפור של סבא שלי מתחיל בבת שלו  

ההקשבתי לזכרונותיה ממנו: "סבא שלך היה פרטיזן", אמא הייתה אומרת יום אחד, "סבא שלך קנה ורכב  

נת אקסודוס לארץ", "הוא היה  ", הייתה מציינת יום אחר. "הוא הגיע בספי60על גלגליות כשהוא היה בן 

הקשבתי להכל ואט אט ניסיתי להרכיב את חתיכות   -מכור לדבש", "הוא ניסה לייבא קרחונים משבדיה" 

הפאזל, אך מאז ומתמיד החתיכה החסרה הגדולה ביותר שנותרה שרועה בערפל הייתה: מה בדיוק עבר עליו 

לתי את אמא שלי: "למען האמת, אני גם לא  בתקופה של מלחמת העולם השנייה וההעפלה באקסודוס? שא

 בדיוק יודעת. אולי תמצא לו אזכור בספר הזה". 

 

ספר המתעד את כל    -היא הושיטה לי ספר ישן, מעלה אבק שעליו כתוב באותיות גדולות 'ספר קוסטופול'  

יה. אני  החיים היהודיים בעיירה קוסטופול שבאוקראינה )אז ברית המועצות( בסמוך למלחמת העולם השני

ולקראת סופו, אנו מוצאים לתדהמתנו טקסט שהוא עצמו רשם, המתעד   -מדפדף בספר, מחפש כל אזכור קטן  

את חייו באותה התקופה. הלסת שלי צנחה. מיד קראתי הכל, סרקתי, חיפשתי עוד מסמכים שהוא השאיר,  

מביא לפניכם הוא אמיתי  פירקתי ארוניות שלמות שנשארו מהתקופה שהוא חי, כל השבאנג. הסיפור שאני 

לחלוטין, אך בו בזמן לא פחות מתסריט לסרט הוליוודי )ברצינות, אם מישהו מהתעשייה קורא את זה, זרקו  

 לי איזו עצם(. 

 הסיפור

 השנייה  העולם  במלחמת

 

עיירה נחמדה, בעלת יישוב יהודי מכובד )כמעט חצי  -שבברית המועצות דאז  צבי גרינוולד נולד בעיירה קוסטופול

, בבוא הצבא הגרמני  1941אגם, מסבאות, ירידים, סדר פסח עם המישפויחע. ביוני  -מהתושבים(, עם חיים שלווים ושקטים 

   י שנה?נפשות. כמה יהודים שנשארו בעיר שרדו אחרי  7000-העירה, אוכלוסיית היהודים בעיר מונה כ 

 יהודים.  11

 

היהודים ששיחק להם המזל והצליחו לברוח לפניי שסגרו את העיר. ביום בהיר   350, היה מבין 17סבא, שהיה אז רק בן  

אחד של קיץ אביו קורא לו, מברך אותו בברכת הדרך ונפרד ממנו. הוא עולה על האופניים, מוצא עוד שני חברים ויוצא  

ק"מ באופניים( וישר עולים על   130וולינסק )אחריי שנסעו ברצף - מזרחה, בלי לדעת לאן. הם מגיעים לעיירה נובוגראד

סבא   -רכבת אל מזרחה מקייב. אחריי כמה שבועות הם מוצאים את דרכם אל קזחסטאן ודרכם של החברים נפרדות 

מחליט שהוא הולך לקזאן )שבשטחי רוסיה היום( למצוא קרובי משפחה רחוקים. אחריי נדודים הוא מוצא את ביתם  

 הוא ישן על רצפתם עם עוד שמונה פליטים יהודים.  -ורר אצלם ומתג

 



 
 יהודי קוסטופול לפני  המלחמה

סבא כותב: "לא הרגשתי עצמי בנוח, כי ראיתי שאני מנצל את טוב לבם והחלטתי לעזור להם. כיוון שהיתה להם חלקת  

אדמה  - עלה משלושים שקים תפוחיאדמה, ובבוא האסיף הוצאתי מן החלקה למ-אדמה ליד ביתם זרעתי אותה בתפוחי

שמענו ברדיו הסובייטי הודעה על הקהילות היהודיות שהושמדו   1942מעולים. מעתה לא חסרנו מזון. באחד הימים בשלהי 

וביניהן גם על גורלה המר של קוסטופול. הייתי כמוכה רעם. הבנתי כי ניספו גם בני משפחתי האהובים. אותו יום לא היה  

)שהיום כנראה שהיה עם  18נער בן   -לעצור רגע על הפסקה הזו, כי היא מראה את סוג הבחור שהיה   מנוח". אני רוצה

בגרות, מנסה לחסוך כמה שקלים מלצעוק שמות בארומה לפניי הגיוס(, שומע שכל המשפחה שלו, כל מי שהכיר ואהב, מת.  

לא היה בו נחת: אותו ביטוי   -יה מנוח" חוסל. ובאיזה ביטוי הוא משתמש בכדי לבטא את ההרגשה? "אותו יום לא ה

שתיאר את חוסר הנוחות שהרגיש בגלל שלא עזר למארחים שלו, ובנוסף על כך, עם כל מה שהתרחש מסביבו, הוא מצא זמן  

שקים של תפוחי אדמה וגם ללמוד )כן, הוא מצא גם זמן לעשות שיעורי בית(. לא מדובר פה אדישות, מדובר פה   30לשתול 

 יות ותקווה הרחק מגדר הנורמה. על אופטימ 

 

הוא מעוניין לעזור. הוא מתייצב יום אחד בפניי שלטונות הצבא האדום ומבקש להתגייס.   -מהצד   לסבא נמאס להתסכל

תחילה שולחים אותו ל"טרוד ארמיה", חיל העבודה הסובייטי, בתנאים תת תנאים, לעבוד כמסיק בקטר )גורף פחמים  

מחליטים לשלוח אותו לקורס מזורז   עבודה סיזיפית ומלוכלכת(. לאחר כמה חודשים של עבודה כזו - ומתחזק את הקטר 

ורג של היום, שהייתה אז תחת  פטרסב-)סנט  לנינגראדלאלטילריה, מעניקים לו דרגת ליוטנט ולשולחים אותו היישר לחזית 

 מצור גרמני קשה(. 

 

החזית הסובייטית במלחמת העולם השנייה לא הייתה קידום בתפקיד, לא הקלה בתנאים    -אני מעוניין להבהיר משהו 

גרמניה הנאצית פולשת לעיר   -ולחלוטין לא הזדמנות לצאת גיבור מלחמה. תנו לי להמחיש לכם זאת עם הדוגמא הבאה 

ייטית מוזעקות לאיזור, וקרב לאורך כל רחבי העיר  . כוחות החזית הסוב 1942סטלינגרד שבברית המועצות באוגוסט 

מיליון בחצי שנה. נסו רק   2מיליון.   2מתפרש על פני כחצי שנה. כמות חיילי החזית הסובייטית שמתו בתקופה הזו היא 

 המספר הוא יותר מבלתי נתפס. אז לא, החזית לא הייתה פיקניק.   -מיליון אנשים עומדים אחד ליד השני  2לדמיין 

 

להגיע לחזית. אנחנו בתור הקוראים לא יכולים כלל לנחש   - כל זאת, נראה שזה כל מה שהוא רצה לעשות באותה תקופה וב

מה עבר לו בראש שגרם לו להגיע להחלטה כזו, שכן ההחלטה להצטרף לחזית גובלת במשימת התאבדות. אך דבר אחד אני  

ו ללחימה תתרום לניצחון במלחמה. הוא מגיע לחזית  הוא באמת האמין שהצטרפות -יכול להגיד בוודאות מוחלטת 

ימים(, שבסופם הם מצליחים לשחרר את   872לנינגראד, נלחם בצבא הנאצי במשך חודשים ארוכים )המצור סך הכל נמשך 

, לאחר כניעת הגרמנים. הגיע  1946העיר הנצורה. הוא היישר מועבר ללחימה לאורך כל המחוז ומסיים את תפקידו באפריל 

 העלייה לארץ ישראל: איך עושים זאת? על גביי אניית מעפילים.  -מן לשלב הבא הז

 

 אקסודוס

 

סבא מגיע אל מחנה העקורים "שלכנטזה" שליד ברלין ומן הסתם, אם לא הבנתם את הדמות עד עכשיו, מחליט לפעול. הוא  

מד עברית ומתמטיקה. הם מאוחר יותר פועל להעברת נוער יהודי בודד אל המחנה ומייסד בית ספר עברי בו הוא מל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%93


מועברים למחנה עקורים יותר גדול, ואז מועברים לדרום צרפת ומצטרפים אל השיירה הגדולה עבור אניית מעפילים 

 חלקכם אולי כבר קראתם עליה בעבר.  -אקסודוס  

 

המאורגן שהיה עליה, שמנה  הפליטים שעלו על הספינה, והיה אחד האנשים העוזרים בהדרכת הנוער  4,500סבא נמנה בין 

כמה מאות. כאשר האונייה מפליגה אל מחוץ המים הטריטוריאלים של צרפת, שבע משחתות בריטיות נצמדות אליה  

צריך לזכור שאז ארץ ישראל הייתה בשליטת בריטניה, ושהרוב המוחלט על ספינת המעפילים היו   -ומקיפות אותה במערך 

תעודת עלייה לארץ )או כל תעודה אחרת לצורך העניין(, לכן הבריטים לא אהבו כל כך   ניצולי שואה יהודיים, שלא היה להם

 את העניין שיהודים להפליג על ספינות ולעלות לפלסטין בצורה בלתי חוקית. 

 
 אוניית ההעפלה אקסודוס 

ככל שהספינה מתקרבת אל חופי ארץ ישראל, כך המתח גובר, והלוחמים שבספינה מבינים כי הסיכוי היחיד שלהם לרדת  

סבא שלי מקבל לפקודתו חמישים נערים   -בביטחה כרוך בלחימה בבריטים. מפקדי הספינה מחלקים את הנוער לחזיתות 

הקשה ביותר ללחימה, שכן הסירות נתנו לבריטים דרך קלה   שהתברר כאיזור -ונשלח לאיזור סירות ההצלה    13-17בגילאי 

 לעלות אל הספינה. 

 

רובים, תותחים, רימונים   -אתם כעת קוראים ובטוחים שהולך להיות קרב באופן דומה שהיה במלחמת העולם השנייה 

ילו "כלי נשק" היו  וכלי נפץ. אבל מדובר כאן בניצולי שואה שלא היה להם רכוש כלל. אני מצטט פה את סבא שתבינו א

להם: "כאשר התקרבנו אל חופי הארץ והמשחתות בעקבותינו וסביבנו השלמנו את ההכנות להתגוננות. בישלנו זפת ואחד  

- מאנשי ההגנה המציא מין מכשיר, שהיה מתיז את הזפת הרותחת למרחק ניכר. כן הוכנו קופסאות שימורים מלאות תפוחי

ידענו כי האנגלים יתיזו עלינו גאזים וחילקנו לנערים מין סודה, שכאשר מרטיבים בה  משחית".  - אדמה, בולי עץ ושאר "כלי

את הפנים והעינים, אין הגאזים משפיעים עוד". אלו העזרים שאיתם הם לחמו נגד לוחמים בריטים חמושים: כמה פחיות  

 לא היו מוכנים להיכנע. -עם תפוחי אדמה וזפת. ובכל זאת 

 

חים בריטים מתחילים לנגח עם המשחתות את בטן האונייה, והיא סופגת נזקים משמעותיים.  שעת הלחימה הגיעה. המל

מים מתחילים להיכנס אליה. מלחים בריטים מתחילים לעלות על דפנות האונייה, ומקבלים הפתעות זפת ותפוחי אדמה.  

ים לקצץ את חבליה, אך לפניי  הנערים מתחיל   -אחד המלחים אף מצליח לעלות על אחת מסירות ההצלה שבגזרתו של סבא 

שהספיקו המלח יורה באקדחו ואחד החניכים של סבא שלי נהרג. הזקנים, הנשים והילדים, שהורדו לבטן הספינה קודם  

לכן, מתחילים לצעוק לעזרה, שכן מים חדרו וסכנת הטביעה קרבה. עשרות נפצעו מהקרב. לא הייתה ברירה, האונייה  

 נכנעה לבריטים. 

 

י האונייה, יחד עם סבא, מובלים אל חיפה, ומשם מתפצלים לשלוש אוניות, שעל פי הבריטים ישוטו אל המחנות  נוסע   4,500

בקפריסין, שם יוכלו לכתוב אל קרוביהם שבארץ. האוניות מפליגות, ומהר מאוד כולם מבינים שזו לא קפריסין שאליה הם  

רוב  -ק שבצרפת והבריטים מבקשים לצאת מהספינה בו-מובלים, אלא חזרה אל מערב אירופה. הם עוגנים בנמל די

אוכלוסיית הספינה, סבא והחניכים שלו לא זזים ממקומם. במשך שלושה שבועות הם מתנגדים. הבריטים מעוניינים  

להוריד אותם. הם שולחים אל תוך הספינה מזון מקולקל כדי לשבור את רוח הנוסעים, והמהלך לא עובד להם. בסופו של  



  -ניצולי שואה חזרה לגרמניה    4,500לבריטים והם מעבירים את הספינות אל נמל המבורג שבגרמניה )להעביר  דבר נמאס 

 לא המעשה הכי חכם(. ההתנגדות גוברת, אף אחד לא יורד מהספינה. הם מחליטים שיש להתחיל להשתמש בכוח. 

 

על סבא שלי. הוא מספר: "לתוך ספינתנו    הם הלכו הישר -התכנית שלהם הייתה קודם כל להוריד את המפקדים מהספינה 

פרצו מלחים ובידיהם מגינים והתנפלו קודם כל עלי, שהייתי גברתן הבולט בין הנערים. שבעה חיילים שתו עלי, אך רק 

לאחר שאיבדתי הכרתי הצליחו להורידני מן האניה. הנערים שברו את המעקות והסולמות, הקימו מיתרסים וגוננו עלי בכל  

לא נתנו לאנגלים לקרב אלי גם כאשר התיזו עליהם מים וחבטו בהם. ריבם של הנערים היו יתומים ובשתי   כוחם. הם

 השנים שהייתי מדריכם נקשרנו בעבותות ידידות ואחווה. הם ממש התיישבו על גופי ולא נתנו לאנגלים לאחוז בי". 

 

ו מהספינה. כשמגיע חזרה למחנה בגרמניה, סבא לא  בסופו של דבר, לאחר מאבק מעייף ואובדן הכרתו, הצליחו להוריד אות

הוא פותח מחדש את בית הספר העברי, מתגייס לארגון ה"הגנה", שאז גייס יהודים באירופה למען מלחמת   - מתייאש 

הוא   1948העצמאות )שהתרחשה באותה התקופה בארץ(, נפרד מחניכיו )שהיו איתו בקשר הדוק כשלוש שנים( ובמאי 

 עם האונייה שתפליג לארץ מלאה בלוחמים.מפליג שוב. הפ 

 

 בארץ

, ויומיים לאחר מכן הוא כבר מפקד של סוללת מרגמות כבדות בצפון הארץ  1948במאי  22-ספינתו של סבא עוגנת בחיפה ב

)הבן אדם לעולם לא נח(. במלחמת העצמאות הוא משתתף בחטיבת גולני בקרבות לוביה, סנדלה, ג'נין ועוד. במבצע סיני  

אלוף. לאחר מכן  -שנה של שירות בצה"ל הוא משתחרר בדרגת סגן סרן בקרבות רפיח. לאחר עשרים -הוא משתתף בדרגת רב

זוכה בתואר ראשון, ומנהל את אגף ההקצאות והרישוי של נציבות המים, וכותב ספר על מצב המים בישראל. הוא בנוסף  

 מקבל את מדליית הלוחם בנאצים ממדינת ישראל ומדליית שחרור לנינגראד מברית המועצות. 

 
 סבא עם דוד בן גוריון 

, שלוש  הוא גם הצליח להקים חיי משפחה. היו לו אשה -מה שמדהים אותי שאחריי כל הטלטלות חסרות המנוח שהוא עבר  

בנות, והרבה נכדים. "כבת זקונים להורי, ביליתי עם אבי שעות רבות, למעשה הייתי צמודה לאבי, נגררתי אחריו לכל  

מקום. מבחירה כמובן", אמי מספרת, " תמיד היה מנופף לשלום בשמחת החיים שלו, בקולו הרם, בחיוך הענק ובמגע החם  

קן כל עוול, עלבון ומצוקה. אנשים נהגו לבוא ולהתייעץ עימו, שכן כיבדו  ואנושי לכל אחד. הסתובב בעולם עם פנטזיה לת 

את דעתו וידעו שירצה טוב עבורם. אל מול זה, ניכר בו החינוך הסובייטי, שכן לא התלונן על דבר, הסתפק במועט ונהנה  

ל אף הילדות הקשה מהדברים הקטנים: נקניק טוב, כפית דבש, ודג מלוח כמובן. היה מתלוצץ, מלא חוש הומור, וע

 והאובדנים הרבים, אף פעם לא הפסיק להיות ילד ושמר על התמימות, האופטימיות, והנאיביות". 

 

 


