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יצחק ארצי  -לזכרו
יצחק ארצי נולד בעיירה סירט שברומניה בשנת  1920למשפחה חסידית.
בגיל  11הצטרף לתנועת "הנוער הציוני" והיה אח"כ חבר ההנהגה הראשית של
התנועה .בתקופת השואה נמנה עם ראשי המחתרת הציונית החלוצית ברומניה
ועסק בפעולות הצלה  -במיוחד זו של ילדים ממחנות הריכוז בטרנסניסטריה.
לאחר השואה הכיר את רעייתו מימי ,ניצולת אושוויץ ,יחד עלו לישראל באוניית
המעפילים "כנסת ישראל" והיו ממייסדי קיבוץ אלוני אבא שבעמק יזרעאל.
יצחק ארצי היה פעיל כל ימיו למען הציבור .הוא כיהן כמזכ"ל המפלגה
הפרוגרסיבית ומאוחר יותר היה בין מקימי המפלגה הליברלית העצמאית.
הוא שירת במשרד החוץ ,עבד כעיתונאי ,היה חבר הנהלת הסוכנות וראש מחלקת
עליית הנוער ,ובמשך עשרים שנה כיהן כממלא מקום וכסגן ראש עיריית תל-
אביב יפו והממונה על התרבות בעיר .בתפקידו הציבורי האחרון כיהן כחבר-
כנסת.
יצחק ארצי דבק בציונות ובערכי הדמוקרטיה ההומנית כדרך להגשמת חיים.
הוא היה מופת לעזרה אישית לכל אדם באשר הוא :לעולה החדש ולאזרח הקטן
שמחפשים את דרכם בסבך הישראלי ,לאדם צמא דעת ,לחובב תרבות היידיש
שכמעט ונכחדה ולצעיר שרצה לדעת על עברו.
יצחק ארצי היה בין מייסדי "משואה" ,כאשר לנגד עיניו עומדות הנחלת זכר
השואה והעמקת תודעת השואה בקרב צעירים בישראל ובעולם.
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יצחק ארצי ייסד את קרן הרווחה למען ניצולי השואה והתמסר לניצולים עד יומו
האחרון.
בשנת  1999נבחר כנשיא הארגון העולמי של יוצאי בוקובינה .בתפקיד זה כיהן,
למרות מחלתו ,עד יומו האחרון ב. 2003 -
דלתו וליבו היו פתוחים לכל דורש ולכל נזקק מבני בוקובינה ,בחפשו כל דרך
אפשרית להושיט סיוע לפונים אליו ,להם האיר פנים ודאג כי ייצאו מפגישותיהם
עימו בסבר פנים שוחקות.
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יש ספר שקוראים וזוכרים,
יש ספר שקוראים ושוכחים,
ויש ספר "ארון קודש" לזיכרונות חשובים,
קצת קוראים בו ומדי פעם מעיינים
כזהו הספר אשר לפניכם....
אמנם רצוי לקרוא בו מ "א' עד ת'" ,
אך אלה המתקשים בקריאה רצופה,
אנא קראו בו קצת ...כמה פעמים בשנה,
על קורות הקהילה והמשפחה,
זיכרון לגירוש ולנספים בשואה...

מתוך "ספר הזיכרון של יהודי וטרה דורניי והסביבה"
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שער ראשון
שער ראשון
ראשית דבר
בצפון בוקובינה חיו היהודים בצ'רנוביץ ,בירת המחוז ,בעיר סטרוז'ינץ ובכמאה
עיירות וכפרים פזורים ברחבי החבל.
הם עסקו בחקלאות ,בתעשייה חקלאית ,ביערנות ,במנסרות עץ ,במשרפות כוהל,
במסחר ומלאכה ובנוסף גם בבנקאות ,בתעשייה ,במקצועות חופשיים ,בעיתונות
ובכל תחומי התרבות.
הצבא הרומני והצבא הגרמני נכנסו לבוקובינה הצפונית בתחילת יולי ,1941
הורגים בדרכם באכזריות יהודים רבים ,לעיתים כל תושבי המקום ,כשהם נעזרים
במקומיים הרומנים והאוקראינים .שלושה ימים נמשך הקטל ,ובסיומו גורשו
השורדים מהכפרים ומהעיירות מבתיהם ,דרך ערבות בסרביה ,ב"צעדת מוות"
לטרנסניסטריה ,שנמשכה כארבעה חודשים.
גורל יהודי בסרביה היה דומה.
תלאות אחינו מדרום בוקובינה הונצחו בספרי הזיכרון של סירט ,רדאוץ,
גורהומורה ,קימפולונג ,סוצ'אבה ודורנה .יצחק ילון ,עורך ספר הזיכרון דורנה,
חש צורך להשלים את החוליה החסרה על ידי הוצאת ספר זיכרון ליהודי צפון
בוקובינה ,שניספו עוד לפני הגיעם לטרנסניסטריה :בביתם ,בישוביהם וב"צעדת
המוות" לארץ הגזירה.
יצחק פנה לארגון העולמי של יהודי בוקובינה בהצעה להוציא לאור ספר זיכרון
לקורבנות אלה ,ויצחק ארצי ז"ל וממלאי מקומו ,יעקב ויינר ויששכר לוקר
יבל"א ,נרתמו למשימה הקדושה ,גייסו תרומות והקימו מערכת ,שתוציא לאור
ספר זיכרון ליהודי צפון בוקובינה ,ובו יתוארו עדויות שורדים מהימים הראשונים
של הכיבוש ו"צעדת המוות".
ימי טרנסניסטריה תוארו בספרי הזיכרון של ישובי דרום -בוקובינה ,לפיכך אנו
מתמקדים בספר זה בתלאות יהודי צפון  -בוקובינה עד הגיעם לטרנסניסטריה.
פנינו בכתב ובעל-פה ,בכנסי זיכרון ומעל דפי הביטאון " "Die Stimmeלאחינו
הניצולים מצפון  -בוקובינה ,בבקשה לשלוח אלינו כתבות ועדויות או לספר לנו
בעל-פה מה שעבר עליהם ,על בני משפחותיהם ועל יישוביהם בתקופה זאת .
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מדבריהם ,מעדויות ב"יד ושם" ומקטעי ספרות ,שיצאו לאור על המאורעות
האלה ,עלה בידינו לתאר מקצת מן האירועים ,שעברו על אחינו ,יהודי צפון-
בוקובינה ,בשישים קהילות וישובים ,בחודשים יולי – אוקטובר .1941
בכתבות הניצולים מצאנו אי אלו טעויות בתאריכים וסתירות בתיאורים על
הגירוש .הבאנו בחשבון את הזמן ,שעבר מאז ,ורשמנו את דבריהם כלשונם.
כל הכתבות והעדויות הן איפוא על אחריות הכותבים בלבד.
בספרות ההנצחה מצאנו שמות של עשרות יישובים נוספים ושל יהודים נוספים,
שחיו ופעלו בהם ,אך לא איתרנו שורדים ,שיספרו את קורותיהם.
ידוע לנו על קיומם של יישובים זעירים נוספים ,שבהם חיו יהודים; שמותיהם
של יישובים אלה לא מצאנו בספרות ההנצחה.
אנו מנציחים איפוא את הקהילות ,שמצאנו בספרות ההנצחה ,ואת היישובים
העלומים ב"נר תמיד" ,שאבוקתו תהיה יד ושם לזכרם.

שלמי תודה
אין זו משימה קלה להוציא ספר זיכרון לניספים מלמעלה ממאה קהילות יהודיות
של חבל ארץ שלם ,שבו התושבים ברובם  -זקנים ,נשים ,ילדים וטף -נרצחו
או גורשו באכזריות מבתיהם ומתו ב"צעדת המוות" לטרנסניסטריה ובמאורעות
אחרים שלפני הגירוש .רבים מהשורדים ניספו בארץ הגזרה טרנסניסטריה
מעבודת כפייה ,ממחלות ,מרעב ומעינויים.
אך רצונם העז של חברי המערכת לבצע את המשימה ,שהוטלה עליהם – משימה
קדושה – גבר ,והם עמלו ללא לאות לאתר שורדים ולבקש מהם להעלות את
זכרונותיהם בכתב או בע"פ כעדות חיה ממקור ראשון לסבל ולאכזריות בלתי
אנושית של שכניהם האוקראינים והרומנים ,של הצבא הרומני ושל האפוטרופוס
שלו  -ה"איינזאצגרופן" הגרמנים.
בראש ובראשונה אנו מודים לכל אלה שנענו לפניותינו ,שלחו כתבות והסכימו
להתראיין .
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תודה מיוחדת ליצחק ילון ,שליווה את המערכת בעצה ובמעש לאורך כל הדרך,
בהשגת כתבות ומחקרים מ"יד ושם" וממקורות ספרותיים אחרים.
מיום צאת המערכת לדרך הביצוע עמדו לימיננו שני סגני נשיא הארגון ,ה"ה
מר יעקב ויינר ומר יששכר לוקר ,בפתיחות לכל משאלה ובסיוע כלכלי ככל
הנדרש.
על כך אנו מודים להם ומעריכים את מעשיהם.
לביצוע המשימה הוקמה מזכירות בת שלושה חברים מתוך המערכת .
בשבועות הראשונים התכנסה המזכירות לעיתים קרובות ,הכינה שאלונים ,פניות
אל ציבור יוצאי צפון-בוקובינה בארץ ובחו"ל וביקשה לשלוח אליה כתבות,
עדויות וזכרונות של תלאות הגירוש.
חברי המזכירות התחייבו להעלות בכתב את זכרונותיהם ואף להוסיף לחקור את
התקופה .על עבודתם המסורה מגיע להם יישר כוח גדול.
חברי המערכת אספו כתבות ,ראיינו מוסרי עדות ,רשמו את דבריהם ומסרו אותם
לעריכה .תודתנו שלוחה לחברי המערכת.
קריאת הכתבות בלשונות הרבות ,קריאת מאות דפי עדויות מ"יד ושם" ,מיון,
חיפוש מקורות בספריות והבאתם לדפוס הוטלו ,על קבוצה קטנה של עורכים,
שעשו ימים כלילות במשך שנתיים להוציא לאור את הספר.
תודה מיוחדת למרים ניר ,שסייעה בהבאת נתונים על יישובים אחדים.
למערכת הגיעו כתבות בשפות עברית ,גרמנית ,אנגלית ,רומנית ,יידיש ורוסית,
ואנו פנינו אל ידידים ומכרים ,שיסייעו למערכת בתרגום הכתבות.
בשורות אלה אנו שולחים לכל אלה שנענו לפנייתנו את תודתנו ואת הוקרתנו
העמוקה.
שמות חברי המזכירות ,המערכת ,המתרגמים ,המראיינים והמסייעים למיניהם
מופיעים בשער הפנימי של הספר.
מילת תודה לשמואל ברזלי על השעות הרבות ,שהקדיש לסיוע בהעברת טקסטים
ותמונות בדואר אלקטרוני.
שער ראשון 27 -

יבוא על הברכה אנדי רוזנגרטן שהשקיע זמן רב ומאמץ אינטלקטואלי בקוראו את
כל הטקסטים ,העיר הערות ותיקן שגיאות בלשונות עברית ,גרמנית ורומנית.
ואחרונים חביבים :חניתה זמצקי ,המעצבת הגרפית ,שלא התעייפה מלשנות את
עיצוב הספר לשביעות רצונם של העורכים ושל חברי המערכת.
עדי לוי ,המזכירה הטכנית ,שהקלידה את מרב הכתבות והכינה במסירות
ובשקדנות את התדפיסים לקריאה לשונית ,לעריכה לשונית ולעריכה סופית.
לכולם שלוחות תודה וברכה .
העורכים
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יזכור עם ישראל את הקהילות היהודיות בצפון  -בוקובינה,
שלא מצאנו עדות חיה או כתובה על פעילותן ועל חורבנן,
פרט למספר היהודים שחיו בהן לפני השואה ,ואת הקהילות,
שאף שמותיהן לא נותרו לזיכרון.
אנו מדליקים "נר תמיד" .יהא נר זה יד ושם לזכרם.

אדנקטה (482) Adâncata

טרבלשט (83 ) Tărăbleşti

אושליב (92) Oşilev

יורקאוץ (35) Iorcăuţi

איוואנקוביץ (182) Ivancovici

לוקה (92) Luca

בבין (96) Babin

מאלינשט (771 ) Mălineşti

בחרינשט (27) Bachrineşti

מולודיה (58) Molodia

בודינץ (72) Budineţi

מיהאלצ'ה (33) Mihalcia

בוראוץ (221) Borăuţi

מיטסאו (29) Miţău

ברודוק (91) Brudoc

סולאוץ (78) Salăuţi

ברוסקאוץ ( 321) Broscăuţi

סוראוץ (15) Sorăuţi

דאבידן (701) Davideni

פאנקה (92) Panca

דובראוץ (38) Dobrăuţi

קראפצ'יו (38) Carapciu

דינאוץ (91) Dinăuţi

צ'רנאוקה (87) Cernauca

הורשאוץ (36) Horşăuţi

קומרשט (101) Comăreşti

וואנקאוץ (42) Văncăuţi

קופקה (67) Cupca

וולוקה (19) Voloca

קישלאו (911) Chişălău

ווילאוצ'ה (913) Vilaucia

קליבשט (82) Călibeşti

וולצ'ינץ (761) Volcineţi

קרישצ'יאטיק (69) Crişciatic

וורבאוץ (41) Verbăuţi

רבקאוץ (42) Răvcăuţi

זביניאצ'ה (29) Zviniacia

רופצ'ה (201) Ropcea

זלנאו (73) Zălănău

רפוז'ינץ (41) Rapujineţi

טופוראוץ (722 ) Toporăuţi

שיפניץ (15) Şipăneţi

"נר ה' נשמת אדם"...

)משלי כ' (27

*עפ"י מחקרו של מנחם קמיל.
**המספרים שבסוגריים מציינים את מספר היהודים ,שחיו ביישוב לפני השואה.
*** המקורות ,שמהם נשאבו נתונים אלה ,הם :פנקס הקהילות רומניה – כרך שני,
אטלס השואה  -מפה  ,79תולדות השואה ומפי שורדים בני ישובים סמוכים.
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יצחק ילון
מבוא
עם תום מלחמת העולם הראשונה )סוף  (1918סופחו לרומניה שטחים:
מהונגריה -טרנסילבניה ובאנאט ,מבולגריה  -דרום דוברוג'יה ,מרוסיה  -בסרביה
ומאוסטריה  -בוקובינה.
בתחילת מלחמת העולם השנייה נקרעו מרומניה בסרביה וצפון  -בוקובינה,
שאותן סיפחה לעצמה ברית-המועצות ) 28יוני  ;(1940צפון  -טרנסילבניה סופחה
להונגריה )סוף אוגוסט  ,(1940ודרום  -דוברוג'יה סופחה לבולגריה ) 7ספט'
 .(1940קריעת חבלי ארץ אלה מרומניה העלתה לשלטון את הגנרל יון אנטונסקו
יחד עם תנועת ה"לגיונרים" האנטישמית ,האכזרית .המלך קרול השני גורש ,ובנו
מיהאי הומלך במקומו ) 6ספט'  .(1940את זעמם על אבדן השטחים שפכו הרומנים
על היהודים .האנטישמיות פשטה ברחבי המדינה כולה.
יהודים גורשו מהכפרים אל הערים הסמוכות ,רכוש יהודי הוחרם ,תלמידים יהודים
לא הורשו עוד לבקר בבתי  -ספר ממלכתיים ,מפעלים הוחרמו ,יהודים הוצאו
מהאיגודים המקצועיים )רופאים ,עורכי  -דין ,מהנדסים ועוד( ,נזרקו מרכבות,
הוכו ונשדדו; רבים נהרגו ,ופרצו פוגרומים בדורוהי ,ביאסי ,בבוקרשט ועוד.
כתוצאה מאלה ומן הפחד מפני מה שעוד עלול לקרות ,עברו אז אלפי יהודים
לבסרביה ולצפון  -בוקובינה ,אשר זה עתה סופחו לברית המועצות.
כל אלה היו רק מבוא לשואה ,שאותה חוללו הרומנים לאחר מכן:
בתחילת מבצע "ברברוסה" ,יוני  ,1941כבשו גרמניה ורומניה את בסרביה ואת צפון -
בוקובינה  .מנהיגי רומניה דאז ,המרשל יון אנטונסקו ,ראש ממשלתה מיהאי אנטונסקו
וחברי ממשלה אחרים נתנו פקודות לצבא ולז'נדרמריה הרומנים תחת הסיסמה "ניקוי
השטח" –  Curăţirea Terenuluiלהיפטר מיהודים וקומוניסטים .ראש הממשלה,
מיהאי אנטונסקו ,הגדיל ועשה בישיבת הקבינט מה  8 -ביולי  ,1941באומרו" :אני
מבקש מכם ,היו חסרי רחמים .אין כאן מקום להומניטריות מתקתקה וחסרת שחר...
אני מצדד בהגירה כפויה של כל היסוד היהודי מבסרביה ומבוקובינה; יש לגרש
אותם מעבר לגבול ...איני חושש שמא תשפוט אותנו ההיסטוריה כברברים...
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אם יש צורך בכך ,השתמשו במכונות ירייה ,ואני אומר כי החוק אינו קיים...
").(1
הפקודות בוצעו במלואן .בימים הראשונים ניתנה יד חופשית לאוכלוסייה
המקומית לשדוד ,לבזוז ולהרוג יהודים ,כאשר הצבא והז'נדרמריה נוטלים
בכך חלק .יהודים נשדדו והוכו ,בנות ונשים נאנסו ,רבים נרצחו במקום ,ואלה
שנותרו בחיים גורשו ונדדו לכיוון נהר הדנייסטר .הם צעדו ברגל מאות קילומטרים
בחום הקיץ ,רעבים ,חולים ,תשושים; החיילים הרומנים ירו בכושלים בהליכה ,אחרים
גוועו מרעב ,ממחלות ומתשישות .חלקם הגיעו לידינץ ולמחנות זמניים אחרים.

לאחר שהייה של כשישה שבועות במחנות הזמניים נמשך הגירוש לכיוון
טרנסניסטריה.
כ 150 -אלף מיהודי בסרביה ובוקובינה ניספו בשלושת החודשים ,יולי  -ספטמבר
 ,1941על אדמת בסרביה וצפון בוקובינה(2) .
גם את ניצולי הפוגרומים מצפון בוקובינה שהיו תחת שלטון סובייטי וכן יהודי
דרום בוקובינה ומחוז דורוהוי )שלא היו תחת שלטון סובייטי( גרשו הרומנים
לטרנסניסטריה ,חבל ארץ בין נהרות הדנייסטר והבוג ,שאותו העבירו הגרמנים
לשליטת רומניה .כ 195-אלף יהודים גורשו החל מאוקטובר  1941לטרנסניסטריה,
מהם ניספו שם כ 145-אלף ) (3ועוד כ 180-אלף יהודים מקומיים ) ,(3עד שהשטח
שוחרר במארס  1944ע"י הצבא האדום  .על גירוש זה נכתב רבות ועוד ייכתב.
ב  11 -בנובמבר  2004פורסם דו"ח "ועדת ההיסטוריונים הרומנית  -ישראלית"
בראשות פרופ' אלי ויזל )השתתפו בה  32היסטוריונים ואנשי ציבור מארה"ב,
מרומניה ,מישראל ,מגרמניה ומצרפת( ,ובו נקבע ,בין היתר" :רומניה אחראית
ליותר מעשי רצח של יהודים בשואה מאשר כל מדינה אחרת ,פרט לגרמניה.
רומניה ביצעה רצח עם נגד יהודים .העובדה ,כי חלק מיהודיה שרד אינה משנה
מציאות זאת )."(4
טרם יצא לאור ספר ,אשר ינציח את מעשי הזוועה האיומים של רומניה בשואת
צפון בוקובינה.
ספר זה מנסה לעשות זאת ולרכז עדויות על כך.
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דב שי
פרובינציה חדשה  -בוקובינה
ב 10-באוקטובר  1774הועברה צפון מולדובה  -בוקובינה  -לשלטון אוסטריה,
כתוצאה מחוזה הגנה עם טורקיה .היא סופחה לנסיכות גליציה ,שבירתה לבוב,
ושמה שונה לגרמנית  -למברג.
הגנרל פון ספלני היה המפקד והמושל הצבאי של הפרובינציה החדשה )מ1774-
עד  ,(1778והוא קבע את מושבו בצ'רנוביץ ,שהפכה לבירת בוקובינה.
בעת כניסת הצבא האוסטרי נפקדו בחבל ארץ זה  206משפחות יהודיות ,ובסה"כ
 986נפשות מתוך אוכלוסייה של כ 60,000-נפש.
במשך השנים מצאו בחבל זה מקלט יהודים ומיעוטים אחרים ,כמו פולנים,
גרמנים ,הונגרים ,ארמנים ,סלובקים ,צ'כים ,צוענים וליפובנים )רוסים
פרובוסלבים שנרדפו בארצם( .
הרותנים )האוקראינים( היוו כמחצית מכלל האוכלוסייה הקבועה,והם שכנו
בחלק הצפוני של האיזור.
הרומנים ,שגם הם היוו כמחצית מהאוכלוסייה ,שכנו בחלק הדרומי של
האיזור .הגרמנים הגיעו לחבל זה החל ממחצית המאה ה 19-והיוו כ 8% -מכלל
האוכלוסייה.
המושלים האוסטרים גבו מן היהודים המקומיים ,כולל פליטים יהודים מארצות
שכנות ,מס גולגולת והתירו להם לחיות בעמקים מוצפי מי השיטפונות
ולהפרותם.
הבלתי ייאמן קרה – בעבודה קשה וביצירתיות בלתי שגרתית הצליחו היהודים
להפרות שטחים גדולים בעמקים הבלתי מיושבים ,וכתוצאה מכך גדל במהירות
מספר האיכרים.
במפקד האוכלוסין ב 1776-התפקדו  2906יהודים )  (4.31%מתוך אוכלוסייה של
 67,047נפש ) ,*(13) (5כשבקהילות ויז'ניץ וסדגורה פועלות קהילות יהודיות
מאורגנות ומגובשות ,והיהודים מהווים בהן רוב מוחלט :ויז'ניץ  90%וסדגורה
 76%מכלל התושבים.
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קסנר ) (9מחלק את האוכלוסייה היהודית לשלוש קבוצות:
 .1יהודים שישבו מזה דורות בבוקובינה.
 .2יהודים שהיגרו לבוקובינה בימי מלחמת רוסיה  -טורקיה.
 .3יהודים שהגיעו בימי השלטון האוסטרי ,אחרי . 1774
בשנים  1781-1774גדל מספר היהודים בבוקובינה כמעט פי ארבעה ,והגנרל
קרל פון אנצנברג ביקש היתר לגרש את היהודים שהתוספו מאז הכיבוש.
בשנת  1780התכנסה איפוא בווינה ועידה של הממשל ,כשעל סדר יומה  -הפחתת
מספר היהודים בבוקובינה ועצירת זרם המהגרים היהודים .הוחלט על נקיטת שני
אמצעים :העלאת מסים וגירוש היהודים ,וקודם כל הרוכלים היהודים )הקבצנים
היהודים( )(5
ב 21-באוקטובר  1781הציע אנצנברג לפי הוראה מ"גבוה" הצעה שנייה,
"מתונה" יותר :להסב את היהודים "מקבצי הנדבות" ל"איברים יעילים למדינה"
ולהפנותם לאזורים כפריים כאיכרים עובדי אדמה ).(5
* המספר בסוגריים מסמן את מספר האסמכתא ברשימה הביבליוגרפית שבסוף הספר.

בשנת  ,1781בימי הקיסר יוסף ה ,2-תוקנה איפוא תקנה ,שדרשה להפוך את
היהודים הוותיקים לגורם יצרני מועיל לחברה ולמדינה .תקנה זו חלה על כל
האימפריה ,כולל בוקובינה.
יהודים שלא השתלבו בעבודות יצרניות ,גורשו בשנים  1786-1782לחוטין
שבבסרביה.
יהודים בעלי מקצועות נדרשים ,שהשיגו היתר לישיבת קבע בבוקובינה ,זכו
גם להטבות מס שונות ,והקהילה היהודית הגיעה להסכם ,שלפיו מכירת בשר
ותעשיית נרות הן עיסוק בלעדי של יהודים .ליהודים הותר גם לגור בכפרים,
בתנאי שיעסקו בחקלאות ,במלאכת הבנייה וביערנות .בויז'ניץ ובסדגורה ,שהיו
בהן חצרות רבנים ,זכו תלמידי הישיבה להיתר של מגורי קבע בחצרות אלה.
הקיסר ועוזריו ניסו "לפתות" יהודים חסרי מקצוע נדרש ללמוד את העיסוק
בחקלאות ובפיתוח הכפר ,ויהודים רבים נענו לקריאה ,חלקם כחוכרי אחוזות
או כאיכרים עובדי אדמה ,שחכרו אדמות ממשל .המתמידים זכו בשטחים
מועדפים .לעומת זאת ,לא הוקלו חיי המיעוט היהודי חסר המקצוע ,ובמיוחד
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חיי הפליטים היהודים ,למרות פקודת הסובלנות ) (Toleranz Patentהמלכותית.
השלטונות הביעו שאיפה ,כי המיעוטים היעילים ישלחו את בניהם לבתי ספר,
שהשלטונות הקימו ביישובים הגדולים ,והיהודים נאלצו לשלוח את ילדיהם
לבתי ספר ממלכתיים ,ששפת הלימוד בהם היתה גרמנית .כן היה עליהם לבחור
בשמות משפחה גרמניים.
קבלת שם נאה היתה כרוכה בתשלום שלמונים רבים לפקידות השלטונות.
בשנת  1786ביטל הקיסר יוסף השני את הממשל הצבאי וניתק את תלותה
המנהלית של בוקובינה בגליציה ,בהכריזו עליה כעל נסיכות עצמאית הכפופה
במישרין לחצר הקיסרית.
לאחר שנים צורפה בוקובינה שנית לגליציה ,והדבר שוב הביא עמו גל מהגרים
מגליציה לבוקובינה בתקווה לזכות בכברת אדמה לבניית חווה חקלאית .הם
הופנו ,אומנם ,לכפרים נידחים ,שרוב שטחם בלתי מיושב ומלא ביצות ,אך
האיחוד המנהלי של שני חבלי ארץ אלה והדרך המקשרת בין למברג לבין
צ'רנוביץ הביאו לפריחה מחודשת.
למרות האיסור על הגירת יהודים לבוקובינה מוצאים אנו ,כי בשנת  1780הגיע
מספר המשפחות היהודיות ל  ,1000 -ואילו ב 1834 -הגיע מספר היהודים
בצ'רנוביץ בלבד ל 3000 -נפש .בעיר היו כבר  3בתי כנסת.
בשנת  1812סיפחה אליה רוסיה את בסרביה ,והדבר פגע בתנועת הסחורות בין
הנסיכויות הרומניות והאוסטריות .יצוא הסחורות מבוקובינה לבסרביה נפסק.
אולם בצ'רנוביץ פורסם "תחליף החוקה"  -תקנה שהביאה לפיתוח מהיר של
בוקובינה בפרט ושל אוסטריה בכלל ,ובעקבותיה שונה המצב הסוציו-אקונומי
והתרבותי של כלל האוכלוסייה ,כולל זו היהודית ,ברחבי הקיסרות.
בבוקובינה היה זה צעד מהפכני .עד אז למדו רק בני האצולה בבתי הספר
המעטים ,והיהודים היו יוצאי דופן ,שכן כבר ב 1792-שלחו העשירים שבהם
את בניהם לרכוש השכלה אוניברסיטאית ,ובכל מקום וישוב יהודי נשלחו הבנים
ל"חדר" והמחוננים שבהם לישיבה.
היהודים היוו ,אומנם ,גורם משמעותי בכלכלת החבל ,אך רק בעלי מקצועות
נדרשים או תושבים בכפרים ,שעסקו במגוון מקצועות החקלאות ,זכו למעמד
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אזרחי ,ואילו יהודים "מקבצי נדבות" )רוכלים( לא היו זכאים לרכוש נכסי דלא
ניידי .יהודים עסקו גם במסחר סיטונאי ובפיתוח בתי ממכר למשקאות חריפים,
והם היו יזמים של תעשייה חקלאית ומקימיה.
במשך השנים התפתח איפוא מעמד של איכרים ושל תעשיינים יהודים ,שזכה
להערכה ולכבוד רב מצד השכנים הנוצרים.

מוצאם של יהודי בוקובינה
ההתיישבות היהודית באיזור החלה ,כפי הנראה ,עם צאצאי עשרת השבטים,
שהגיעו לאחר חורבן ממלכת ישראל ,במאה ה 8-לפנה"ס ,והתיישבו לאורך
חופי הים השחור .יהודים נוספים הגיעו מקיסרות ביזנטיון ,וגל נוסף – צאצאי
הכוזרים – הגיע ב 954 -לספירה.
בתקופת הכיבוש הרומי ישבו יהודים באזור הפרובינציה הדאקית ) ,(Daciaועם
פלישת הגותים לשם בשנת  270לספירה ,הוסיפו לשמש גורם מפתח בקשרי
מסחר והבנה תרבותית.
החל מהמאה ה 14-השתייכה בוקובינה לנסיכות מולדובה ,ונסיכיה ונסיכי וולכיה
הזמינו יהודים להתיישב באחוזותיהם כדי לפתח את משקיהם ולנהל אותם.
אז גם החל גל הגירת יהודים מפולין ).(1
במאה ה 14-נרדפו היהודים במרכז אירופה ,ורבים עזבו את גרמניה ,את אוסטריה
ואת הונגריה ומצאו מקלט במולדובה ובוולכיה.
נסיך מולדובה ,רדו ) (Raduהשני ,העניק ליהודים זכויות של ישיבת קבע וקיבלם
בסבר פנים אוהדות ,וכתוצאה מכך ,אכן ,התגבר בתקופתו גל הגירת יהודים
לנסיכות.
ב 1453-כבשו הטורקים את קונסטנטינופול )ביזנץ( ,את מדינות הבלקן ואת נסיכויות
מולדובה ווולכיה ,והנסיכים הפכו לווסאלים של השלטון הטורקי .אולם יחסם
ליהודים לא השתנה ,ובעקבות רדיפות יהודים בנסיכויות גרמניות גברה שוב נדידת
יהודים מזרחה למולדובה ולוולכיה.
יהודים אשכנזים וספרדים התיישבו ברחבי מולדובה ,סייעו לפיתוח המסחר ויסדו
קהילות יהודיות ברחבי חבל ארץ זה.
גל נוסף של יהודים הגיע למולדובה ולוולכיה בשנת  ,1648לאחר פרעות חמלניצקי
בפולין ובאוקראינה .הקהילה היהודית התעשרה איפוא במנהגים ובמסורות נוספות.
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כמו כן היו בעלי אחוזות ואצילים במולדובה מזמינים יהודים לנהל את אחוזותיהם,
בהעניקם ליהודים רישיונות להקמת בתי זיקוק ליין שרף ולפתיחת בתי מרזח וחנויות
למכירת היין.
במלחמה בין רוסיה לטורקיה ) (1772 - 1768כבשו הרוסים את צפון  -מולדובה
וחתרו להגיע לדרומה .המלחמה גרמה למשברים כלכליים ברוסיה ובפולין
ולהתפרצויות אנטי יהודיות במדינות אלו ,ועל כן הונעו יהודים נרדפים מרוסיה
ומפולין לחפש מקלט במולדובה.
הנסיכים הרומנים הזמינו פליטים יהודים אלה ,שהיו ידועים כסוחרים מיומנים,
להתיישב ישיבת קבע בנסיכויותיהם תוך ציפייה ,שיפתחו את ארצם.
ואכן ,הסוחרים היהודים היוו מקור כספי מובטח להתחייבויות כספיות של
הנסיכים לכובש הטורקי תמורת ניהול עצמי של מדיניות הפנים .בד בבד עם
האמור לעיל נמצא במסמכים מהמאה ה ,18-כי הקהילות היהודיות במולדובה
מאורגנות בינן לבין עצמם בארגון גג ,והחכם באשי משמש בתפקיד רב ראשי
במולדובה ובוולכיה ).(5

לאומים ועדות בבוקובינה
עד שנת  1774היתה בוקובינה חלק מנסיכות מולדובה ,שנאבקה על קיומה תחת
עול הכיבוש העות'מאני .חבל ארץ זה לא התפתח בשל המרחק מן המרכז המדיני
והפוליטי של מולדובה ,ועם כיבושו ע"י האוסטרים החלה בו תנופת התיישבות
ארוכה ומגוונת ,כשהתנאים הגיאוגרפיים והטבעיים מעודדים קבוצות אוכלוסייה
שונות להתיישב בו.
עקב המצב הגיאופוליטי תמכו השלטונות בהגירה ועודדו אותה ,בעשותם
מאמצים לביסוס ההתיישבות ולפיתוח המקום.
מיד לאחר כיבוש חבל ארץ זה ע"י האוסטרים נערך בו מפקד אוכלוסין ,ולפיו
היה הרכב האוכלוסייה באיזור כדלקמן:
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אוקראינים ,שגרו בצפון החבל  23,000 -נפש .(33.4%) -
רומנים ,שגרו בדרום החבל  40,002 -נפש .(58.8%) -
יהודים  2,375 -נפש . (3.5%) -
צוענים  2,100 -נפש. (3.1%) -
ארמנים  275 -נפש.
גרמנים  110 -נפש.
יוונים  40 -נפש.
טורקים  40 -נפש.
יש לציין ,כי טורצ'ינסקי בדעה שמרבית האוכלוסייה האוקראינית היתה
אנאלפבתית ,דוברת שתי שפות ,ועל כן אין לסמוך על דיוק מרבי בתשובותיה
בעת מפקד האוכלוסין.
לדעתו ,היתה האוכלוסייה האוקראינית דומה במספרה לאוכלוסייה הרומנית,
ושתיהן השתייכו לכנסייה האורתודוכסית.
האוכלוסייה בבוקובינה היתה איפוא מגוונת ו"צבעונית" מאוד ,והיא גדלה
בתקופת השלטון האוסטרי.
מפקד אוכלוסין משנת  1916מציין ,כי בסך הכל גרו  800,980תושבים בבוקובינה,
לפי החלוקה הבאה ):(20
 305,101אוקראינים /רותנים .38.4% -
 273,000רומנים .34.4% -
 102,900יהודים .13% -
 65,951גרמנים .8.3% -
 36,120פולנים .4.5% -
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חבלי ארץ שמהם הגיעו רוב היהודים לבוקובינה

Galicia (central Europe ) from Wikipedia, the free encyclopedia online

איכרים יהודים מפריחי אדמת  -בור
ליהודים הותר לעסוק בחקלאות ,ואכן ,מספר האיכרים היהודים עלה במהלך
השנים .בשנת  1807נמצאו במחוז צ'רנוביץ  117קהילות בכפרים ובמחוז
סדובה  33 -קהילות .דר' מנפרד רייפר ) (10מביא רשימה מפורטת של 148
בעלי אחוזות ומשקים יהודיים ברחבי בוקובינה.
איכרים יהודים בעלי יוזמה וממון רכשו מהכנסייה ומהממשל שטחי קרקע
נרחבים מוצפים מי שיטפונות ,שמעולם לא עובדו ,ורגל אדם לא דרכה בהם.
האיכרים היהודים הפריחו שטחים אלה והפכו את אדמותיהם לפוריות ולמניבות
תוצרת מגוונת ועשירה.
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ב 1804 -ביקר בבוקובינה הסופר האנטישמי ) (Rohrer 12ונפגש שם עם איכרים
יהודים .בספרו כתב ,כי מצא ברחבי בוקובינה ישובים שלמים של יהודים,
שעסקו בחקלאות והיו מוכרים כ"אנשים הגונים" ,וכי כפרים שלמים היו בידי
חוכרים יהודים .במשך הזמן נרכשו אחוזות שלמות על ידי בעלות יהודית והפכו
לגורם חשוב בחקלאות של בוקובינה .לטענתו ,אילו היו יהודי הקיסרות הולכים
בעקבות יהודי בוקובינה ,האנטישמיות לא היתה קיימת.
פרידריך הגדול מלך פרוסיה )  ( 1786-1740האמין ,כי רק שטחים מיושבים
במתנחלים גרמנים והשלטת השפה והתרבות הגרמנית יבטיחו לעד את שליטתה
של פרוסיה על השטחים הכבושים.
בעקבותיו הלכו גם קיסרי אוסטריה והחלו ליישב מתנחלים גרמנים חסרי אדמות
בשטחים ,שנכבשו על ידי האימפריה האוסטרית .ראשית ההתיישבות בבאנאט
) (Banatובגליציה לא נשאה את הפירות הרצויים ,בהתבססה על הקצאת קרקעות
בכפרים קיימים ,שבהם היוו המתנחלים מיעוט ולא הצליחו להשליט את השפה,
את התרבות ואת האופי הגרמני -אוסטרי.
בשנות ה '30 -של המאה ה 19-הורה קיסר אוסטריה לפקודיו באזורים הכבושים
בכלל ובבוקובינה בפרט לאתר שטחי אדמה גדולים ,שבהם ניתן להקים כפרים
גרמנים ,ובכל אחד מהם לפחות חמישים משפחות .הוראה זו באה ,כנראה,
בעקבות הדיווחים על הצלחת בעלי יוזמה יהודים להכשיר שטחים גדולים
ולהפוך את האדמות לפוריות ואת בעליהן לעשירים מופלגים.
הוראה קיסרית נוספת בשנות ה 40 -של המאה ה 19-היתה שאין להחכיר
למתיישבים בודדים ,כולל ליהודים ,שטחי אדמה הראויים ליישב עליהם כפרים
גרמנים .
הוראות קיסריות אלה לוו בתקנה המעודדת מתנחלים גרמנים להתיישב בשטחים
הכבושים .בנוסף הובטחו כיסוי הוצאות הנסיעה מווינה עד למקום ההתנחלות
וקבלת מענק כספי לסידור ראשוני ,כלומר לרכישת כלי עבודה ,סוס ופרה ,בניית
רפת ,אורווה ,מתבן וחדר מגורים תחת קורת גג אחת.
פקודת הקיסר אילצה את המתיישבים היהודים להסתפק בחכירת שטחי קרקע
קטנים בפינות שכוחות אל ,מוצפות לעיתים מי שיטפונות ,שלאחר הכשרתם
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סיפקו פרנסה למשפחה אחת בלבד .באין מוצא אחר לקבל היתר לישיבת קבע
בבוקובינה סיכנו יהודים את חייהם והתיישבו כמשפחה בודדת בסביבה נוכרית.
ואכן ,עד פרוץ מלחמת העולם השנייה ניתן היה למצוא משפחה יהודית בודדת
בכפרים מרוחקים מישוב יהודי.
רוב שטחה של בוקובינה הררי ,מורדות ההרים מיוערים בעצי מחט ,אשוח
ואשוחית ,וביניהם גיאיות וערוצי נחל צרים ,שאינם מאפשרים פיתוח חקלאות.
המירב שניתן לבנות בגיאיות אלה הם בתים וגינות ירק סביב הבית .באין
אפשרות להשיג אדמות חקלאיות להתיישב בהן השיגו מתיישבים יהודים
היתרים להתיישב בערוצים הצרים בין ההרים ולנצל את היערות שבמורדותיהם.
אך יהודים חקלאים ויערנים לא הסתפקו בהפקת בולי עץ ,כאמור בהתחייבותם
הראשונית ,ובמשך השנים פיתחו את תעשיית העץ והקימו מנסרות ובתי אירוח.
השלטונות האוסטריים ,אשר נתנו את הסכמתם להקמת כפרים בלא
אדמה חקלאית ,לא האמינו ,שכפרים אלה יאריכו ימים .ואכן ,הצלחת
היוזמה והיצירתיות היהודית עוררה התפעלות והשתאות בקרב
חלק מהאוכלוסייה והפקידות  -אך גם קנאה ושנאה בקרב אחרים.
בכל זאת ראה השלטון האוסטרי כי טוב ,ומשנת  1850החלו בהקמת יישובים
גרמנים בבוקובינה .גרמנים הובאו מגרמניה ,מבוהמיה ,מבאנאט )(Banat
ומאוסטריה ,ולמענם אותרו חלקות אדמה נרחבות ,שעליהן ניתן היה לבנות
יישוב גרמני שלם .הכפרים הגרמנים הראשונים הוקמו סמוך לאחוזות בבעלות
יהודית או בניהול של חוכרים יהודים.
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מי שטפונות הציפו את מישורי בוקובינה )(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina

היהודים ותעסוקותיהם
מראשית המאה ה 19-החלה להתפתח תעשייה של תוצרים חקלאיים ,כמו
תעשיית יין השרף ,שניזונה מעודפי תפוחי אדמה וחיטה.
בני האיכרים ,שלא מצאו את מקומם בעבודת השדה ,נסעו עד בירת הקיסרות כדי
ללמוד ולהתמחות ב"פלאי" התעשייה החקלאית ,והתמחויות רבות בתעשיות
אלו עברו אצל יהודים מאב לבן.
מרבית תעשיית המשקאות האלכוהוליים בבוקובינה נוסדה בידי יהודים ,פותחה
ונוהלה על ידם ,כשהמכירה בסיטונאות של משקאות חריפים מותרת להם
ונתמכת ע"י השלטונות.
המכירה הקמעונאית היתה אסורה על יהודים ,אך הם מצאו דרך לעקוף איסור
זה :הבעלים הרשמיים היו נוצרים ,והחוכרים היו יהודים.
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בשנת  1848השתחררה בוקובינה שנית מכפיפותה למחוז גליציה והפכה לאיזור
אוטונומי עצמאי ,כפופה במישרין לקיסר .פריחה כלכלית ותרבותית החלה,
אם כי גם לאחר "אביב העמים" של  1848לא הורשו יהודים מחוץ לבוקובינה
להתיישב בה .למרות זאת הצליחו להסתנן אליה ,ובשנת  1890הגיע מספר
היהודים בבוקובינה ל  90,000 -נפש.
ב 1875-נרשמו  14יהודים כבעלי אחוזות ,ו 85% -מן האחוזות היו בניהולם של
יהודים כחוכרים או כמנהלים ) .(5הם תפסו מקום מוביל ברוב תחומי הכלכלה
 בתעשיית העץ ,המלט ,המשקאות החריפים ובניית מסילות ברזל ואף הוענקולהם תוארי אצולה ע"י השלטון האוסטרי.
במחצית השנייה של המאה ה 19-צמחה בקרב היהודים תנועה גדולה ,שדגלה
באימוץ השפה הגרמנית והתרבות האוסטרית ,אם כי בלי להזניח את לימודי
היהדות ב"חדר" ובישיבות בשעות אחה"צ.
רק לאחר הקונגרס הציוני הראשון )בזל (1897 ,נפתחו ברחבי החבל בתי ספר
עבריים ,שתפסו את מקום ה"חדר".
ניתן לקבוע ,כי תושבי בוקובינה סיפקו בעצמם את מירב צרכיהם ואף ייצאו את
תוצרתם אל מעבר לגבול.
בין שתי מלחמות העולם עסק כל יהודי שני מהמפרנסים בעבודות הקשורות
בחקלאות ,ביערנות ובתעשיות העץ .מאידך גיסא ,תעשיית העץ ,יערנות ופיטום
בקר היו כמעט נחלתם הבלעדית של היהודים.
קבוצות יהודים התמחו בכריתת בולי עץ ושיטוחם לקורות עץ הדרושות לבנייה
ולתעשייה ,וצעירים התמחו בהפקת מוצרי עץ חדשים ,כמו עמודי טלפון ,אדנים
למסילות ברזל ,עצים לתעשיות הלבידים ועצים לרהיטים יוקרתיים.
בערים צ'רנוביץ וסטרוז'ינץ נבנו בתי חרושת לטקסטיל ולעורות ,לקונפקציה
ולנעליים ,למזון ולמוצרי ניקיון .נפתחו גם בתי דפוס והוצאות לאור ,ובכפר
לוז'אן הוקם בית חרושת גדול לסוכר.
תעסוקות נוספות היו מסחר וחנויות למצרכי מזון ומכולת ,חומרי בניין ,כלים
ואביזרי בנייה ,ביגוד והנעלה ,סנדלרות וחייטות ,פחחות ,נגרות ,גננות וכן כאלה
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שהתמחו במקצועות הקשורים לדיני כשרות ומנהגים יהודיים ,כמו קצבים ובעלי
אטליזים ,חייטים – כיוון שרבים הקפידו על דיני שעטנז ועל כן התפירה אצל
חייט יהודי היתה יקרה יותר – וספרים ,שכן יהודי דתי הסתפר אצל ספר יהודי
בלבד.
הפחחים היהודים עסקו בעבודות פח ,בבניית סירים ,דוודים וכלי בית ,ועם
התפתחות הבנייה התמחו גם בכיסוי גגות ובניית מרזבים .זגגים יהודים שלטו
בתחומם.
בעלי העגלות – "באלע גולעס" ביידיש – אופיינו כבעלי מעמד מיוחד בקהילה.
הם היו קשורים בעיקר לסוחרים היהודים והובילו סחורות ,תוצרת חקלאית
ועצים אל העיר או למרכזים תעשייתיים .בנוסף היו סחורות מועברות מן העיר
לעיירות ולכפרים ,והדבר דרש כוח פיזי רב.
בעלי העגלות היו מאורגנים בקבוצות ,וכל קבוצה שמרה על שטח העבודה שלה;
בעל עגלה מחבורה אחת לא העז להיכנס לשטחה של קבוצה מתחרה .בעלי
העגלות היו ,אומנם ,אמינים ,אך מעמדם לא הקנה להם כבוד מיוחד בשכבות
העולות של הקהילה ואף לא בבית הכנסת ,ובעיירות הם גרו עם בעלי המלאכה
באותה שכונה ,שהיה בה אף בית כנסת נפרד.
מעמד מיוחד היוו סוחרי הסוסים ,שהיו ידועים כרמאים .הם שלטו בשוק הסוסים,
ולסחור בסוסים ניתן היה באמצעותם בלבד.
הנגרים התחלקו לנגרי רהיטים ולנגרי בניין ,ובניהם נהגו להתאגד ואף הקימו
מפעלים לרהיטים.
אופים אפו חלות שבת ,לחם ,לחמניות ובייגל בצורת " ,"8שנקרא בפי העם
"פרעצל" .בכפרים אפו בבית ,ובערים נפתחו מאפיות.
בגימנסיה לימדו מורים בוגרי אוניברסיטאות.
תחום נפרד ומעניין בהתפתחותו הוא תחום המקצועות הנשיים.
בראשית המאה העשרים ,עם עליית רמת החיים ובמטרה להתבסס ולאפשר
רכישת השכלה כללית לילדיהן ,עזרו הנשים בבתי המסחר ,מכרו ואף ניהלו את
העסקים.
נשים עבדו כאחיות בבתי חולים ובמרפאות פרטיות ,וכן כלבורנטיות במעבדות
בבתי החולים ובמעבדות פרטיות.
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גננות עבדו בגני ילדים "בית יעקב" ,שבהם למדו בנות בלבד מגיל .4
בנוסף עבדו נשים כתופרות בית וכמנהלות סלונים לתפירה.
לאישה היהודייה בבוקובינה היו איפוא תפקידים מכריעים בקיום התא המשפחתי
ובחינוך הילדים והעשרתו.

סימביוזה יהודית  -גרמנית
הצמיחה הכלכלית והתבססות היישוב הגרמני היו נחלת רוב היישובים הגרמנים
בבוקובינה ,ששכנו בקרבת יישובים יהודים.
כפרים מבודדים מישוב יהודי נותרו עניים ופחות מבוססים כלכלית וחברתית.
שיתוף הפעולה בין שתי הקהילות תרם איפוא להתבססות שני העמים.
יש לציין ,כי אבות שתי הקהילות הגיעו לישוביהם מחוסרי כל .אולם היהודים
היו מצוידים בדחף להישרדות ,ברעיונות ,ביצירתיות מחשבתית ובתעוזה ,בעוד
הגרמנים הביאו עמם חריצות ,מסורת לעבודה ומשמעת למופת.
בזכות שילוב תכונות אלה הגיעו שתי הקבוצות להישגים ניכרים ומרשימים,
ובין הקהילות שררו יחסי שכנות טובים ,כשלעיתים יחסי השכנים הבין-עדתיים
הדוקים יותר מאשר בין השכנים היהודים ,בינם לבין עצמם.
ב ,1933-עם עליית השלטון הנאצי בגרמניה ,נפער קרע עמוק בדו-קיום .בישובים
רבים ובמקצועות אין ספור הגיע שיתוף הפעולה לסיומו .לא עוד סימביוזה
יהודית  -גרמנית ,והשותפות רבת השנים היתה כחרס הנשבר.
עם כיבוש צ'כוסלובקיה ע"י היטלר ב 1938-חדרה התנועה הפשיסטית גם
לבוקובינה ,ומשפחות יהודיות נדהמו להיווכח ,כי למרות השתייכותן לתרבות
הגרמנית נותק הקשר ביניהן לבין שכניהן הגרמנים .יחסים לבביים ,ששררו שנים,
הפכו לכל היותר להיות חשאיים.
אולם ב 1940-נכבשה בוקובינה הצפונית ע"י הסובייטים ,ועפ"י הסכם מולוטוב-
ריבנטרופ ) (23.8.39הותר לאוכלוסייה הגרמנית מאזורי הכיבוש הסובייטיים,
כולל בוקובינה ,להגר לגרמניה.
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תושבים גרמנים רבים החליטו איפוא לשוב למולדתם החדשה  -ישנה.
לפני צאתם נפרדו רבים מהם בבכי משכניהם היהודים  -פרידה אישית ,לא
לפרסום ,כי לא נאה היה לקיים בפומבי יחסים הדוקים ולבביים עם יהודים.
לא עזרה איפוא ליהודי בוקובינה העובדה ,שאימצו את השפה הגרמנית והיו
לנושאי תרבותה ,ולאחר כיבוש בוקובינה בידי הצבא הגרמני  -רומני ב1941-
הוגלו היהודים באכזריות לטרנסניסטריה.

מוסדות יהודיים בעיירות ובערים
בית הכנסת ונושאי משרות דתיות
חיי החברה והתרבות של הדתיים האורתודוקסים בעיירות התרכזו סביב בית
הכנסת  -תפילה בציבור פעמיים ביום ,בבוקר ובערב .שיעורים ביהדות ניתנו ע"י
הרב ,בניו ומורי הישיבה ,ומושבי המכובדים בבית הכנסת "ממזרח" פנו לקהל
ועברו בירושה.
ברוב היישובים היהודיים כיהנו רבנים כרבני הקהילה וכאבות בית הדין ,וכל
קהילה בינונית ומעלה העסיקה שוחט ,ששימש גם וכחזן ומוהל.
בית הספר העברי ו/או ה"החדר"
עפ"י חוק חינוך חובה למדו הבנים והבנות בני  7עד  14בבית הספר הממלכתי ,שם
התבססו הלימודים בעיקר על הקניית מיומניות :קריאה ,כתיבה תמה )קליגרפיה(,
חשבון ,שינון בעל פה מן הספרות הרומנית ,קריאה מותאמת והבעה בעל פה.
בין הגילאים  7-3למדו הבנים בחדר ובבית הספר העברי בשעות הבוקר .בגילאי
 14-7המשיכו הבנים בלימודיהם העבריים בשעות אחר הצהריים והערב,
ובעיירות רבות דיברו הבנים עברית.
בית הספר פעל בשעות הערב ובסופי שבוע כמרכז תרבות ,ומוריו הפכו לנושאי
התרבות הארצישראלית הציונית ,בעלי השפעה רבה על הנוער היהודי.
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בית הספר העברי הפעיל שיטת הוראה ,שהושתתה הן על הקניית מיומנויות והן
על לימוד עצמי בזוגות ,בחברותא ,וביום שישי באו מכובדים מראשי הקהילה
לבחון את ההישגים.
השיטות ,שהיו נהוגות בו ,פיתחו יכולות של יצירת קשר בין -אישי ,חשיבה
עצמאית ויכולת להאזין לזולת ולכבד את דעתו.
בנוסף פותחו הרגלי לימוד עצמי ,חשיבה אוטונומית ועידוד חשיבה מקורית
 יצירתית.אין ספק שבוגרי בית ספר כללי ,אשר למדו גם בבית ספר עברי ,זכו להכשרה
טובה להתמודדות בחיי היום-יום כמיעוט בחברה נוכרית בלתי אוהדת.
בחלק מן העיירות ובערים הוקמו ישיבות לאברכים של בני המקום והסביבה.
הישיבות התיכוניות והגבוהות התקיימו בתנאי פנימייה.
מוסדות ומפעלים ,שהופעלו בידי מתנדבים ,הם חברה קדישא ,גמילות חסד,
הכנסת כלה והטמנת מתים.
בנוסף היוו המקווה ובית המרחץ מקום מפגש שבועי לכל הגברים ,מכל
הגילאים.
המקווה ובית המרחץ תוחזקו ע"י הקהילה היהודית .בית המרחץ היה פתוח
בשבת וביום ראשון לאוכלוסייה הנוצרית.
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התרבות בבוקובינה
צ'רנוביץ הפכה לעיר הגדולה ,מרכז רוחני ,מסחרי ועסקי ,וב 1786-היתה בה
קהילה יהודית גדולה.
במחצית השנייה של המאה ה 19-חיו יהודים רבים בעיר צ'רנוביץ ,שהיוו כמחצית
מאוכלוסיית העיר ,ומרביתם הזדהו עם התרבות הגרמנית .השפה הגרמנית היתה
לשפת היום -יום בעיר ובחבל כולו.
שני עיתונים יומיים הופיעו בגרמנית ונערכו ע"י עיתונאים יהודים ,ובנוסף יצאו
לאור כתבי עת ,שבועונים ,דו-שבועונים ,ירחונים ושנתונים  -רובם בגרמנית.
במאה ה 20-התפתחה ספרות גרמנית מקומית ,שבה היו הסופרים היהודים
המובילים וכמה מהם בעלי שם בינלאומי :אדגר הילזנרט ,פאול צלן ,רוזה
אוסלנדר  -שרצר ואחרים.
כבר ב 1839-הוצגה ההצגה הראשונה בשפה הגרמנית ) ,(20ובניין התיאטרון,
שנחנך ב ,1885-דמה לזה של הבורגתיאטר בוינה .אך התיאטרון הגרמני הושתת
בעיקר על קהל צופים יהודי.
היהודים היו איפוא נושאי התרבות הגרמנית ,והאופי הגרמני של בוקובינה היה
יצירה יהודית ,לפי העיקרון של משה מנדלסון :מחד גיסא ,שמירה על מסורת
אבות ,ומאידך גיסא –השתלבות בחברה ובתרבות הגרמנית.
למרות התקנה ,שהגבילה את מספר הסטודנטים היהודים באוניברסיטאות,
ובשל הרכב האוכלוסייה בבוקובינה וההתעוררות הלאומית של הרומנים ושל
האוקראינים העדיפה האוניברסיטה בצ'רנוביץ דוברי גרמנית ,אפילו הם יהודים.
על כן היוו היהודים את המספר הגדול ביותר של תלמידים בכל רמות בית
הספר.
המשפחה היהודית לא הסתפקה בחינוך הממלכתי הפורמלי ודאגה להוסיף
מסגרת לימודים משלימה לאחר הלימודים הפורמליים ע"י לימודים בבתי ספר
עבריים משלימים או ע"י מורים פרטיים של שפה גרמנית ויהדות.
בפרלמנט האזורי כיהנו במחצית השנייה של המאה ה 19 -שני צירים יהודים,
ובפרלמנט בווינה כיהן יהודי אחד מבוקובינה )דר' בנו שטראוכר( .למרות
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השפעת היהודים על התרבות הגרמנית ,על הכלכלה ,על המסחר ועל החקלאות
לא קיבלו איפוא היהודים ייצוג הולם בפרלמנט המקומי.
עפ"י חוזי השלום של  1918סופחה בוקובינה לרומניה ,והשפה הרומנית הפכה
לשפה רשמית נוסף לגרמנית .ב 1921-פסקה הגרמנית להיות שפה רשמית.

הסובייטים בבוקובינה
בעקבות אולטימטום של בריה"מ לרומניה לפנות את צפון-בוקובינה ואת בסרביה
"שוחררו" שטחים אלה ב 28-ביוני  1940ע"י "הצבא האדום" ,והסובייטים ביססו
שם במהירות את שלטונם.
בתחילה הופעל המינהל המוניציפלי בכל שטחי בוקובינה הצפונית ובסרביה,
והוקם בכל כפר "ועד כפר" .לראש הוועד נבחר תושב ,שנאמנותו לסובייטים
נבדקה היטב ע"י הנקו"ד )המשטרה החשאית(.
כל המפעלים התעשייתיים ,המשקיים החקלאיים הגדולים ובתי המסחר הבינוניים
והגדולים הולאמו ,וכבר בחודש הראשון הוגלו בעליהם לסיביר .בכירי השלטון
הקומוניסטי זכו בבתים המפוארים של הגולים.
החנויות הבינוניות והקטנות נאלצו לסגור את עסקיהן ,ובמקומן נפתחו בתי
מסחר ממלכתיים לבגדים ,למוצרי טקסטיל ונעליים ,למזון ,מכולת ובתי מרזח.
הרובל הפך למטבע רשמי.
פעם בחודש הגיעה כמות קטנה של סחורה ,שנחטפה תוך יום  -יומיים ,ורק
יחידים זכו לקבל משהו ממבוקשם .ההתמרמרות היתה רבה ,כיוון שלא היו
רגילים לשיטת קנייה בעמידה בתור והמתנה במשך ימים ,אם כי המחסור
בסחורות לא העיק על התושבים המבוססים מלפני הכיבוש.
האוכלוסייה הגרמנית ,שברובה היתה מבוססת ,החלה איפוא במכירת נכסיה
הניידים לקראת הגירה לגרמניה ,ורוב הגרמנים עזבו בסתיו .1940
עם בוא החורף החל מחסור במצרכי יסוד – מזון ולבוש.
המשטר הסובייטי שיגר את נציגיו לכל המוסדות והארגונים ,ותוך מספר חודשים
קבע את אורח החיים ב"אזורים המשוחררים".
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פחד שרר מהמשטרה החשאית ,תמונת "אבא" סטלין התנוססה בכל משרד,
כיתה ,מועדון ,בשלטי חוצות ובמגרשי ספורט.
משפחות שלמות נעלמו ,כלומר הוגלו לסיביר .אנשים אגרו מזון ,בגדים וכל
מצרך חיוני .חוסר ביטחון פשה בכל מקום.
משרדי המפלגה הקומוניסטית נפתחו ,ואנשיה פקחו עין על המתרחש בכל מקום
והיו "בעלי הבית".
כל נושא "פנקס חבר" היה לאזרח מועדף בקבלת משרות ובקניית מצרכי מזון
ולבוש ללא תור וביד נדיבה.
בברית המועצות דאגו לפרסם ,כי החיים בבוקובינה ובבסרביה הם כמו
"במערב" ,ועל כן החלה לשם נהירה של פרופסורים ,של מורים ,של אנשי מנגנון
וכלכלה; נוצר מחסור בדירות ,וגם לכאן הועתקה השיטה הסובייטית .כל שתי
נפשות היו זכאיות לחדר אחד ,והחדרים המיותרים הופקעו לטובת אנשי המנגנון
הסובייטי.
פתאום הפכו הדירות ,המטבח והשירותים למשותפים ,מצב שגרר אחריו
התמרמרות ומריבות.
אחרי כחצי שנה נסתיימה האופוריה הראשונית של "גן העדן הסובייטי".
המשכורות הותאמו למחירים הממשלתיים הנמוכים ,אך החנויות היו ריקות.
העם נאלץ להיעזר ב"שוק השחור" ,שהמחירים בו עלו פי חמישה עד עשרה
מהמחיר הממשלתי ,והשיטה אילצה אנשים לחפש דרכים להשלמת הכנסה.
כל המוסדות הקהילתיים הולאמו ,ומוסדות הצדקה נסגרו.
הסיסמה היתה" :כולם שווים".
המוסד היחיד ,שנשאר על כנו לאנשים חיים ,היה בית הכנסת ,ולמתים  -חברה
קדישא.
נקבעו דפוסי תרבות ייחודיים על פי מדיניות המפלגה הקומוניסטית ,וזו
הלאימה את כל ההוצאות לאור ,כולל העיתונים .הוחל בפרסום עיתון בלשון
האוקראינית.
כמו כן נפתחו בתי ספר עממיים רב גיליים גם בכפרים הקטנים והנידחים ,והם
היו פתוחים גם אחרי הצהריים לפעילות בתנועת "הפיאוניר".
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בגיל  16הצטרפו הנערים לתנועת הבוגרים " -הקומסומול" ,תנועת נוער
קומוניסטית ,שסיפקה את העתודה לפעילים במפלגת האם.
האוניברסיטאות העמידו דרישות גבוהות ,ונתקבלו רק תלמידים טובים ובני
משפחות פועלים ולא "בורגנים" .אך המורים והמרצים במוסדות החינוך היו
ידידותיים ועזרו למתקשים לעמוד במשימות.
מערכת החינוך הסובייטית עודדה את התלמיד ללמוד בעצמו ולעיין בחומר
העשרה ,שהיה מצוי בספריית בית הספר או בספרייה הציבורית.
השנה הראשונה תחת השלטון הסובייטי השפיעה על שכבות גיל שונות
באוכלוסייה באורח שונה :לגבי הילדים ובני הנוער והלומדים במוסדות החינוך
ברמות השונות היתה זו שנה נפלאה; ואילו המבוגרים  -מעטים מהם השתלבו
במשטר החדש .רובם חיו בפחד ובחשש מהגליה .חופש הדיבור נאסר ,ונשתררה
אווירת חוסר אמון בידידים ואפילו בקרובי משפחה ,שלא ילשינו או יעלילו זה
על זה בפני השלטונות .גם המצב הכלכלי היה קשה ,ומהמשכורת הממשלתית
אי אפשר היה להתקיים.
שמחת החיים התמעטה .האנשים הסתגרו בבתיהם וחששו לעזוב אותם ,שמא
ייעלמו ,מי למאסר ומי להגליה.

הפלישה הגרמנית  -רומנית וגירוש היהודים
ב 28 -ביוני  1940אולצה רומניה לוותר על בסרביה ועל בוקובינה הצפונית
ולמסור לבריה"מ חבלי ארץ אלה ללא קרב.
הגנרל יון אנטונסקו אילץ את המלך קרול להתפטר והשתלט על המדינה.
בנובמבר  1940הצטרפה רומניה למדינות הציר :איטליה ,גרמניה ויפן ,ובעקבות
זאת הזרימו הגרמנים צבא נאצי לרומניה תחת הכותרת "הדרכת" הצבא הרומני.
הצבא הגרמני ,שחדר לרומניה ומנה כ 500,000-חיילים ,תפס את המקומות
האסטרטגיים ביותר ,כולל שדות תעופה ,שדות נפט ונקודות הזינוק לאורך גבול
בריה"מ.
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הן ממשל אנטונסקו והן "משמרות הברזל" שמרו בסוד את כניסת הצבא הגרמני
ואת הפיכת רומניה לראש גשר לקראת ההתקפה המתוכננת של גרמניה על
בריה"מ.
הוריאה סימה ,שמונה למפקד התנועה הלגיונרית ,השליט טרור ברחבי המדינה,
תוך דיכוי ורצח של יהודים ,שנשחטו בבתי מטבחיים ועל הגופות נתלו שלטים
"בשר כשר".
בינואר  1941פרץ מאבק בין הוריאה סימה לבין אנטונסקו ,והוריאה סימה ואנשיו
הובסו ,נרצחו או נשלחו למאסר ).(5
הצבא הגרמני לא התערב במלחמה זו שבין שני המנהיגים הרומנים ,והוריאה
הצליח לברוח לגרמניה.
בעוד הסובייטים מבססים את שלטונם בבוקובינה הצפונית ,הקימו הגרמנים
בחשאי מערך התקפי רב עוצמה נגד ברית המועצות ,בשיתוף עם הונגריה ,עם
איטליה ,עם רומניה ועם בולגריה .הסובייטים ,שהיו עסוקים בהחדרת הממשל
הסובייטי לאזורים החדשים ,נהגו בשאננות ,סמכו על החוזה הכתוב והחתום עם
ריבנטרופ ,שר החוץ הגרמני ,ו"נרדמו בשמירה".
ואכן ,ה"עונש" לא איחר לבוא :ב 22-ביוני  1941פלשו הגרמנים בעזרת
מדינות חסותם לבריה"מ ,מפינלנד בצפון ועד דרום רומניה .צבא הונגריה תקף
באוקראינה הקרפטית ,והרומנים פלשו לבוקובינה ולבסרביה ,כשמדינות הציר
פותחות חזית רחבה מהים הצפוני ועד הים השחור.
"הצבא האדום" הופתע ונסוג בבהלה ,והתקפה בחזית כל כך רחבה ובלתי צפויה
גרמה לתוהו ובוהו בממשל הסובייטי .הממשל האזרחי נסוג איפוא גם הוא באי
סדר מוחלט.
הגרמנים הקימו פיקוד משותף גרמני-רומני.
באופן פורמלי הועמד בראש הפיקוד הגנרל יון אנטונסקו" ,מנהיג" רומניה ,אך
בפועל הפיקוד הצבאי היה בידי גנרלים גרמנים .הצבא הגרמני והרומני החלו
להתקדם בחזית הדרום לתוך שטח בוקובינה ,בסרביה ואוקראינה הדרומית
מייד לאחר פרוץ המלחמה.
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"ידידים טובים" ,שכני היהודים ,לחשו באזני שכניהם היהודים ,כי הצבא
הרומני יעודד אזרחים לבזוז ולשדוד את בתי היהודים במשך  24שעות לאחר
כניסת הצבא הכובש .יהודים שיתנגדו לפורעים ,יירו.
שמועה רדפה שמועה ,יהודים מוצאים להורג בעיירות שכנות.
מגרשים יהודים מבתיהם וכולאים אותם במחנות ,גברים נשלחים למחנות
עבודה ,זוועה רודפת זוועה.

)*(רשימת החוות  -ראה נספח מס'  1בספר " 15מכל  100שרדו" ,מאת דב שי
תמצת בנימין דאובר ,מתוך הספר " 15מכל  100שרדו בטרנסניסטריה" ,מאת דב שי
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אהרן אפלפלד
על החיים השלווים לפני...
מתי מתחיל הזיכרון שלי לזכור? לפעמים נדמה לי שהוא מתחיל רק בגיל ארבע,
כשהפלגנו בראשונה ,אבא ,אמא ואני ,לטיול נופש אל תוך היערות הלחים
והאפלים של הקרפטים.
אך לפעמים נדמה לי שכל הזיכרון התחיל לנבוט בי קודם לכן ,בחדר שלי ,ליד
החלון הכפול המקושט בפרחי נייר.
שלג יורד ,ופתיתים רכים ,צמריים ,צונחים מן השמיים .הרחש דק ואינך שומע
אותו .שעות אני יושב ומתבונן בפלא הזה ,עד שאני מתמזג עם הזרימה הלבנה
ונרדם.
זיכרון בהיר יותר כרוך אצלי במילה אחת ,ארוכה למדי ולא קלה להיגוי:
 ,Erdbeerenשפירושה בגרמנית תות שדה .אביב.
אמא עומדת בחלון הפתוח ,אני עומד על כיסא לידה ,ולפתע צצה מסמטה צדדית
נערה רותנית ועל ראשה סל עגול ורחב מלא תות שדה.
" ,"Erdbeerenקוראת אמא .הקריאה אינה מכוונת אל הנערה אלא אל אבא,
שירד לחצר וקרוב מאוד אל הנערה .ואבא אכן עוצר את הנערה ,הנערה מורידה
מראשה את הסל ,והם מדברים רגע.
אבא צוחק ,מוציא מכיס מעילו שטר ומגיש אותו לנערה ,הנערה מושיטה לו
בתמורה את הסל עם כל התותים אשר בתוכו.
אבא עולה במדרגות ונכנס לבית .עכשיו אפשר לראות מקרוב :הסל אינו עמוק
אבל רחב מאוד ,התות זעיר ואדום ונושם ריח יער .אני מאוד רוצה להושיט יד
ולהוציא מתוכו חופן ,אך אני יודע כי נגיעה זו אסורה בתכלית האיסור ,ואני
מתאפק .אימא כנראה יודעת את נפשי ,היא נוטלת חופן תותים ,שוטפת אותם
ומגישה לי בצלוחית .אני כל כך שמח עד שמרוב שמחה אני נחנק.
רק עתה מתחיל הטכס :אימא בוזקת סוכר טחון על הפירות הזעירים ,מוסיפה
שמנת ומגישה את המעדן לכל אחד מאיתנו .אין צורך לבקש תוספת :אימא
מוסיפה ומוסיפה ואנחנו זוללים ,כאילו עומדים התותים להיגמר .אך אין מה
לדאוג ,הסל עוד מלא ,וגם אם נאכל כל הלילה ,לא יתמעט" .חבל שאין לנו
אורחים" ,אומרת אימא .אבא צוחק צחוק דק ,כמו שותף היה בקנוניה .גם למחרת
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עוד אכלנו מנות גדושות ,אבל לא בבולמוס ,אלא בהיסח הדעת .מה שנשאר
הניחה אימא במזווה ,ואני ראיתי ,במו עיניי ,כיצד האפיר התות הזוהר וכמש,
והמראה העכיר את נפשי יום תמים.
אבל סל הנצרים העשוי מזרדים פשוטים נשאר ימים רבים אצלנו ,וכל אימת
שעיניי נתקלו בו ,זכרתי שהיה מונח על ראשה של הנערה ככתר אדום.
זכרונות בהירים יותר הם הטיולים לאורך הנהר ,בשבילי השדות ועל כרי הדשא.
לפרקים היינו עולים על גבעה ,יושבים על פסגתה ומתבוננים .הוריי ממעטים
לדבר ודרוכים להקשיב.
אצל אימא זה גלוי יותר .כשהיא מקשיבה נפקחות עיניה הגדולות ,כמו מבקשת
לאמץ את כל שמשקיף אותה .גם בבית השתיקה רבה מן הדיבור .מאותם ימים
עלומים ורחוקים לא נשאר לי בזיכרון שום דיבור ,רק מבטיה של אימא .היה בהם
כל כך הרבה רוך והתכוונות אליי ,שעד עצם היום הזה אני מרגיש אותם....
מתוך הספר" :סיפור חיים" עמ' 10 - 9
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שער שלישי
שער שלישי שואת יהודי צפון בוקובינה
הקהילות וחורבנן רצח וכליאת היהודים בגטאות
צעדת המוות לטרנסניסטריה יולי  -אוקטובר 1941

מפת בוקובינה כולל אזור הרצה  -הגבול החוצה את הארץ לצפון החבל,
שסופח לאוקראינה; דרום החבל ,סופח לגליל מולדובה .המושג בוקובינה נמחק.
סימון הגבול בין צפון לדרום בוקובינה ע"י מ' קמיל וד' שי
שער שלישי 61 -

הדרך הרומנית לפתרון "הבעיה היהודית"
בבסרביה ובבוקובינה ,יוני-יולי 1941
ברומניה החל רצח היהודים בשל היותם יהודים בחודש יוני  ,1940עם נסיגת צבא
רומניה מהשטחים שנמסרו לברית המועצות .שלב זה היה נותר בגדר שרשרת
של אירועים אפיזודיים ,אלמלא ניתנו הוראות מדויקות להפעלתה של מדיניות
רומנית ברורה להשמדה .מדיניות זו נקבעה ,כאמור ,בהשפעתם של הנאצים,
כנראה בחודש מארס-אפריל  .1941ההכנות המעשיות החלו כנראה זמן קצר
לפני שנמסר ליון אנטונסקו ) (1על התאריך המדויק של הפלישה לרוסיה ,כלומר
בסוף מאי או בראשית יוני.
פקודות ההשמדה לא זעזעו את הצבא ואת הממסד הרומני ולא עוררו כל התנגדות
בקרבם.
חלק מהשמדת יהודי רומניה יש לייחס גם ל"איינזצגרופן" הגרמנים.
נאומו של מיהאי אנטונסקו) (2בעניין "טיהור השטח" 18-17 ,יוני :1941

"אנו נמצאים עתה בעיצומה של תקופה המתאימה לשחרור אתני ,להתחדשות
לאומית ולטיהור אומתנו מכל אותם יסודות הזרים לנשמתה ,אשר גדלו פרא
ומטילים צל על עתידה .כדי ששעת כושר זו לא תחמוק מידינו עלינו להיות חסרי
רחמים.
) ...גזע זה( העמיד לשירותו עקרונות מופשטים ,שמאחוריהם עומדת דת המנצלת
אומה שהייסורים מכריעים אותה ארצה".
מתוך נאומו בישיבת הקבינט ב 8-ביולי:
"אני מבקש מכם ,היו חסרי רחמים .אין כאן מקום להומניטריות מתקתקה
וחסרת שחר .מחשש שלא אובן כהלכה בקרב כמה מכם שעדיין עשויים לקדש
את המסורת ,אבהיר :אני מצדד בהגירה כפויה של כל היסוד היהודי מבסרביה
ומבוקובינה,יש לגרש אותו אל מעבר לגבול .אני מצדד גם בהגירה כפויה של
היסוד האוקראיני; אין לו מקום בזמנים אלה.
...איני יודע מתי עוד ,אולי בעוד מאות שנים ,תיהנה האומה הרומנית מחופש
פעולה מוחלט שכזה ומהאפשרות לטיהור אתני ולהתחדשות לאומית.
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זוהי השעה שבה אנו הננו האדונים על אדמתנו .עלינו לנצלה! איני חושש שמא
תשפוט אותנו ההיסטוריה כברברים ....ההיסטוריה לא תעניק לנו רגעי חסד
אחרים .אם יש צורך בכך ,השתמשו במכונות ירייה .ואני אומר כי החוק אינו
קיים; )בבוא העת( נחוקק חוקים מיוחדים .הסדרים משפטיים שאנו מאמצים
היום – מחר נהיה הראשונים להפרם ,והם לא יעמדו לנו למכשול .לפיכך ,בלי
דקדוקי עניות של פורמליות ומתוך חירות גמורה אני נוטל על עצמי את מלוא
האחריות המשפטית ואומר לכם :החוק אינו קיים! "
את ההוראה להשמיד חלק מיהודי בסרביה ובוקובינה נתן יון אנטונסקו ) (1ב18-
ביוני  1941לצבא הרומני לפני תחילת המלחמה .לשם ביצוע המשימה הוא בחר
בשתי זרועות של הצבא ושל כוחות הביטחון:
.1הז'נדרמריה שבפיקוח משרד הפנים .2 .המנהל האזרחי של הצבא ,שנודע בשם
פרטוריה.
ב 19-ביוני העביר גנרל איליה שטפליאה )הגנרל שדיכא את מרד הלגיונרים
בבוקרשט בפקודתו של אנטונסקו( באמצעות חוזר סודי את הוראתו של אנטונסקו
אל הצבא ,בזו הלשון" :יש לזהות את כל הז'ידים ,את סוכני הקומוניסטים
ואוהדיהם ...מאחר שמשרד הפנים חייב לדעת את מקומם כדי לאסור את תנועתם,
וכדי להיות מסוגלים לבצע כל הוראה שתינתן בבוא הזמן".
ניתנו הוראות מפורשות בעניין הטיפול ביהודים וקומוניסטים ובפקידי ממשל
סובייטים ,שנמצאו בשטחים הרומנים:
"את כל הרומנים והאוקראינים הפרו-קומוניסטים יש לשלוח אל הגדה השנייה
של הדנייסטר ,וכל בני המיעוטים )יהודים( שבאותה קטגוריה ,יחוסלו! "
ההוראה העניקה יד חופשית להוצאת יהודים להורג לפי שיקול דעת.
...ב 29-ביולי נשלח מברק דחוף לכל הפרפקטים בבסרביה ובבוקובינה .במברק
הם נצטוו "לירות ,להעביד בפרך ולהרעיב" את התושבים היהודים בכל שטחן
של בסרביה ובוקובינה.
השלטונות המקומיים הוכפפו למרותו של הצבא ומילאו בקפדנות את כל דרישות
הצבא ,הז'נדרמריה ובמיוחד הפרטורים ,כל עוד היה צבא במקום....
ההוראה להרוג יהודים הפכה בתוך זמן קצר לסוד גלוי ,וכל נוצרי בבסרביה ובצפון
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בוקובינה ידע ,כי גורלם של היהודים הוא למות או להישלח למותם .החייליםוגם התושבים המקומיים שמעו על ההוראה ,על ההיתר המיוחד מטעם הצבא
לעשות בחיי היהודים וברכושם כטוב בעיניהם "בתוך  24השעות הראשונות של
הכיבוש" .הוראה כתובה כזו לא נתגלתה לאחר המלחמה ,אך ידוע כי הופצה
בקרב פקידים צבאיים ואזרחים בעת ובעונה אחת .עובדה זו הוכרזה בעדותיהם
של יהודים ולא יהודים כאחד )שהזכירה שלושה ימים ולא  24שעות( ,וצוינה גם
במשפטיהם של פושעי מלחמה רומנים.
) (1יון אנטונסקו אימץ את התואר שנשא היטלר "  " Führerוכינה עצמו
" - " Conducătorulנשיא רומניה.
) (2מיהאי אנטונסקו כיהן בשני תפקידים :ראש ממשלה ושר הפנים.
על פי הספר" :תולדות השואה  -רומניה" ,מאת ז'אן אנצ'ל ,כרך א',
ע"מ 544-539

חיים הראל )הזנפרץ(
ביטול המפלגות היהודיות -
הקמת איגוד קהילות של יהדות רומניה
עם ביטול המפלגות היהודיות ב 1938/39 -ע"י המלך קרול וסיפוח בסרביה וצפון
בוקובינה לרוסיה וצפון טרנסילבניה להונגריה נעלמו כל המנהיגים היהודים,
ו"איגוד הקהילות" נעשה לגוף הייצוגי היחיד .בראש האיגוד עמד דר' וילהלם
פילדרמן .האיגוד ייצג את ענייני היהודים ברומניה עד סוף שנת  .1941בדצמבר
 1941פרסם המארשל יון אנטונסקו חוק לביטול האיגוד והנהיג "מרכז יהודים",
אשר ימנה ועדות להנהגה" .איגוד הקהילות" בראשותו של דר' פילדרמן פעל
כאמור עד דצמבר  1941ובימי החקיקה האנטישמית וביצוע הגירושים של יהדות
בסרביה וצפון בוקובינה.
ברצוני להבהיר :קיים הבדל בין "איחוד יהודי רומניה" לבין "איגוד הקהילות",
למרות שבשני הארגונים היו אותם המנהיגים .בעוד שב"איחוד יהודי רומניה"
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בראשותו של דר' פילדרמן היו מנהיגים בולטים ,שנבחרו לפרלמנט ברשימות
של הרומנים ,הרי ב"איגוד הקהילות" לא היתה ליהודים אוטוריטה )סמכות( .זו
היתה רק כתובת לרומנים לבצע את פקודות השלטונות האנטישמיים .גם איגוד
הקהילות חוסל כאמור בסוף  ,1941ומונתה ע"י השלטונות האנטישמיים נציגות,
כפי שאפרט להלן.
ב"מפלגה היהודית הארצית" היו מנהיגים ציונים גדולים .בבוקובינה עזב דר'
מאיר אבנר בשנת  1939את רומניה ועלה ארצה .הוא ראה את הנולד .הוא הוציא
לאור עיתון ציוני )"אוסט יידישע צייטונג"( ,ובמאמרו האחרון בעיתונו כתב,
שמגיע הסוף ליהדות רומניה וזכר ליהדות זו יהיה במוזיאונים .יהדות בוקובינה
נשארה בלי מנהיגים גדולים.
הרב הראשי בצ'רנוביץ היה דר' מרק זצ"ל הי"ד ,אישיות גדולה ,נואם בחסד עליון,
שנהרג ע"י הגרמנים ליד הנהר פרוט .הוא היה מנהיג "המזרחי" בבוקובינה.
הרב ברוך הגר זצ"ל הי"ד ,שהיה מנהיג "תורה ועבודה" ,מת יחד עם הוריו
"הורודיקר רבי" )משפחת רבני ויז‘ניץ( בטרנסניסטריה באיזור ברשד.
כשגירשו הרומנים את היהודים מבוקובינה לטרנסניסטריה ,נשארו מנהיגים
יהודים רק מדרום בוקובינה ,כמו דר' מאיר טייך ,יו"ר הקהילה היהודית בסוצ'בה,
שארגן קהילה יהודית רובה יוצאי סוצ'בה ,בעיר שרגורוד שבטרנסניסטריה.
את מנהיגי היהודים בבסרביה לא הכרתי ,חוץ ממיכאל לנדאו חבר הפרלמנט
ברשימת המפלגה היהודית והרב צירלזון הי"ד ,שהיה חבר בסנט מטעם הדת
היהודית ונהרג בקישינב בזמן הפצצה של הגרמנים .הרב צירלזון היה אישיות
תורנית גדולה ,ניהל ישיבה גדולה והיה אהוב גם על כהני הדת הגויים .מיכאל
לנדאו עלה ארצה והיה היו"ר הראשון של מפעל הפיס.
מנהיגי טרנסילבניה היו חברי הפרלמנט תיאודור פישר ויוסף פישר וכן לוגטי
מטימישוארה ,שבאו לבוקובינה בתעמולת בחירות לפרלמנט הרומני.
עם פלישת צבאות גרמניה לפולין זרמו מפולין פליטים לרומניה דרך גבול
ויז'ניץ ,הגובלת עם קוטוב שבגליציה ,וכן לאורך כל הגבול עם צפון בוקובינה.
בין הפליטים היו מנהיגים יהודים רבים מפולין.
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גירושים וצעדות מוות לטרנסניסטריה ,יוני  -נובמבר 1941

מתוך אטלס השואה ,מרטין גילברט ,בהוצאת משרד הביטחון1986 ,
עורך המהדורה העברית:דר' ש' נצר .מפה מס' 80
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אוקנה  - (115) Oknaגורל היישוב ותושביו  -ראה דורושאוץ
איג'שט (100) Igeşti
חורבן היישוב ורצח היהודים
ישוב יהודי קטן מסונף לקהילת צ'יודין .נמצא בשכנות ליישובים פטראוץ במזרח
ולבודינץ במערב.
היהודים עסקו בחקלאות ,במסחר ובתעשיית העץ.
היהודים ברובם התפללו בשבתות ,בחגים ובימים הנוראים בבתי התפילה
בצ'יודין ,וחלק קטן התפלל בפטראוץ.
עם הכיבוש מחדש ע"י הרומנים ,ביולי  ,1941נרצחו כבר בימים הראשונים רבים
מיהודי המקום.
השורדים רוכזו ע"י הז'נדרמים במרתף בית המשפט בעיירה צ'יודין ,ושם נורו
כולם בפקודת הקצין הרומני ואלריו קארפ.
העורכים

אורנה נגל
ניצלתי מטבח בהיותי בצ'רנוביץ
נולדתי בכפר איג'שט להוריי יוסל ופאני פייגה גרופר; שם אחותי יטי ושמות
אחיי חיים ויעקב .באיג'שט סיימתי את ביה"ס היסודי ,ובשנת  1938שלחו אותי
הוריי לעיר צ'רנוביץ להמשך לימודיי בביה"ס אורט.
כאשר ה"צבא האדום" כבש בשנת  1940את בוקובינה הצפונית ,נסגר בית הספר
ובעקבות זאת נאלצתי לעבוד כשנה באחד הקואופרטיבים ,שהוקמו לאחר
הכיבוש.
ב  22.06.41 -פרצה המלחמה בין גרמניה לבריה“מ.
כבר ביום הראשון הופגזה העיר ,וכעבור זמן קצר נכנסו אליה צבאות גרמניה
ורומניה .מיד לאחר מכן התחילו הרדיפות נגד היהודים ,שהתבטאו בשוד ובהרג.
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הקורבנות הראשונים נפלו ברובע היהודי יודן גאסה .בתחילה גרתי אצל בת
דודתי ,ולאחר מכן עברתי עם אחותי לבית אחי הבכור ,שהתחתן וגר עם משפחתו
ברח' סטרוז'ינץ.
הבית ,שבו התגוררנו ,היה שייך לסמל רומני ,אשר ברח עם הרומנים לאחר
כיבוש החבל ע"י הסובייטים .עם שוב הצבא הרומני חזר הסמל ונכנס לעיר.
למרות חששותינו הסתבר ,כי דווקא הוא הגן עלינו מפני הרדיפות.
היהודים נצטוו לענוד את "הטלאי הצהוב" ,וחופש התנועה שלנו הוגבל למספר
שעות ביום.
כל הגברים רוכזו יחדיו ואולצו לעבוד בכפייה בעבודות קשות ביותר .מי שלא
עמד בכך – הומת במקום .לאחר כחודשיים וחצי נאלצנו לעבור לגטו ,שהוקם
בעיר.
במשך שבועות מספר לא ידענו מה קורה עם הורינו ועם אחינו הקטן ,עד ששמענו
על גורלם מפי איכר מכפרנו ,שנזדמן אלינו :לדבריו ,כל היהודים ,ששרדו את
הרציחות ,רוכזו ע"י הז'נדרמים במרתף בית המשפט המקומי בצ'יודין .החיילים
הכניסו מכונות ירייה למרתף ורצחו  634יהודים ,ביניהם  54קרובי משפחה שלי.
כולם נקברו בקבר אחים במקום.
לאחר המעבר לגטו מצאנו מקלט אצל משפחה מכרה ,בהצטרפנו ל 30 -איש,
שחיו כבר בדירה בת  2חדרים קטנים.
הרדיפות לא פסקו גם בגטו; הגברים היו מרוכזים בקבוצות ונלקחו לעבודות
כפייה קשות ,בזמן שהנשים נשארו ללא הגנה מפני אימת החיילים השומרים.
היינו בסכנת חיים ,רעבים ,חסרי ביטחון ,לא ידענו מה יילד יום .עברו כ 6 -
שבועות ,עד שגורלנו נחרץ.
חלק קטן מהיהודים הורשו לצאת מהגטו ,בהיותם מומחים וחיוניים לכלכלה
ולאורח החיים התקין של העיר .כל היתר נצטוו להתרכז בתחנת הרכבת .אחי,
שהיתה לו אפשרות להישאר בעיר ,העדיף לחלוק את גורלו עם משפחתו .בחודש
נובמבר רוכזנו איפוא בתחנה .גשם חזק ניתך ,רוח קרה נשבה ,ונרטבנו עד לשד
עצמותינו .כך חיכינו ברחבת התחנה שעות רבות ,עד שנדחפנו לרכבת בעלת
קרונות להסעת בהמות ,שהיו אטומים פרט לפתח קטן מתחת לתקרת הקרון,
סגור בתיל .הקרונות היו מזוהמים ורטובים ,ולכל אחד מהם נדחפו כ  70 -איש.
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לא היתה אפשרות אפילו להסתובב במקום .היינו דבוקים זה לזה ,ואפילו את
צרכינו עשינו זה ליד זה .כך נסענו יומיים צמאים ורעבים ,במצב של איבוד כל
צלם אנוש .הגענו לעיירה וולצ'ינץ ,כ 4-ק"מ מאטאקי ,שם הורדנו מהקרונות
בצרחות ,בקללות ,בגידופים ובמכות בקני רובים לתוך שלוליות בוץ ,כאשר
הגשם יורד ללא הרף .קור עז שרר ,ואנחנו היינו באפיסת כוחות ,רעבים וצמאים,
מרוכזים ליד תחנת הרכבת.
בזמן ההמתנה שדדו מאיתנו את מעט החפצים האישיים ,שעוד נותרו לנו ,וגזלו
הכל :כסף ,מסמכים ותכשיטים .הדרך מהרכבת עד לעיירה אטאקי ארכה יום שלם,
ובמהלכה מתו רבים מאיתנו ,שלא היו מסוגלים להמשיך .הכפריים המקומיים
הפשיטו מיד את המתים .למרות שחשבנו ,שהמוות יביא לנו הקלה וסוף לסיוט,
המשיך כל אחד לצעוד באפיסת כוחות .אני סחבתי עגלת ילדים עם התינוק של
אחי וגיסתי ,כי הם לא היו מסוגלים לעשות זאת .בת דודתי סחבה על כתפיה ילד
בן חמש ואחזה בידה ילד בן שבע .כך הגענו כעבור יום לעיירה אטאקי ,שבה
נשארנו למשך לילה בבית נטוש והרוס למחצה .למחרת בבוקר הובילו אותנו
שוב בצעקות ובמכות לנהר דנייסטר ודחפו אותנו למעבורת כדי לחצות אותו.
בצפיפות ששררה נפלו אנשים לתוך הנהר וטבעו .תשושים ורצוצים הגענו לחוף
שממול .כאן הצליחו אחי ובן דודי לחמוק מתוך השיירה ,במצאם מחסה ללילה
בעיר מוגילב – חבל ארץ טרנסניסטריה .גם אנו נשארנו שם למשך כל החורף.
מגרמנית :אברהם מינסטר
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איספאס (143) Ispas
האוקראינים רוצחים את שכניהם היהודים
בראשית המאה ה 19-חיו באיספאס שלוש משפחות יהודיות ,שעסקו בעבודת
אדמה.
במחצית השנייה של המאה ה 19-התיישבו שם יהודים נוספים .רובם עסקו
בסחר בהמות ,ואחדים היו בעלי מסבאות .יהודי איספאס היו מסונפים לקהילת
ויז'ניץ ,והמוסד היהודי היחיד ברשותם היה "חדר" .שום ארגון יהודי נוסף לא
היה קיים.
האוכלוסייה הנוצרית ,שהיתה ברובה רותנית ,קיימה יחסים טובים עם
היהודים; יהודי אחד אף ישב במועצת העיר .כך עד עלות גוגה-קוזה לשלטון
ב.1937-
ב 1940 -עבר המקום לשליטת בריה"מ ,אולם אף יהודי לא גורש לסיביר.
כשחזרו הרומנים לעיירה ,ביולי  ,1941נרצחו כמעט כל היהודים בידי
האוכלוסייה המקומית.
הניצולים גורשו לטרנסניסטריה ,ורק בודדים חזרו משם.
מתוך פנקס הקהילות  -רומניה ,כרך ב' ,עמ'451

ישראל מינסטר
רצח יהודים בידי אוקראינים
ב 3-ביולי גורשנו מביתנו באיספאס לאחר רצח היהודים ביישוב בידי האספסוף
האוקראיני והצבא הרומני הכובש.
צעדנו דרך הכפר מיליה ,אשר שישים בתי אב משלו נשחטו על-ידי כנופיות
של אוקראינים עוד לפני בוא הרומנים.
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גם בכפר הגדול בנילה ע"נ צ'רמוש ארע הרג המוני של מאתיים וחמישים
יהודים ,אשר נרצחו על-ידי האוקראינים עוד לפני בוא הרומנים.
בשבת ,ה  7 -ביולי ,הגיעו הרומנים לצ'רנוביץ ,ובימים הראשונים לשהותם בה
התירו לאספסוף האוקראיני והרומני לרצוח יהודים ולשדוד את בתיהם ואת
רכושם.
מתוך עדותו ב"יד ושם"

בויאן (118) Bojan
יהודי המקום מגורשים לטרנסניסטריה
עד מלחמת העולם הראשונה היתה בויאן מרכז חסידי ,שבראשותו עמד האדמו"ר
יצחק פרידמן מרוז'ין .ביישוב חיו  2573יהודים ,והיו בו בית כנסת גדול ,ארבעה בתי
תפילה ובית ספר עממי מטעם קרן הברון הירש .יהודי היה חבר במועצה המקומית.
בראשית מלחמת העולם הראשונה כבש הצבא הרוסי את העיירה והצית את
שכונת היהודים ,ובתוכה את חצר האדמו"ר ובית מדרשו.
אחרי מלחמת העולם הראשונה חזרה ונבנתה העיירה ,אבל לא ישבו בה עוד אלא
יהודים מעטים.
עם כיבוש העיירה ע"י הרומנים ,ב ,1941-גורשו כל יהודי בויאן לטרנסניסטריה.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' )נספחים( ,עמ' 521

מקס רנדל
בויאן  -מרכז חסידי
העיירה הקטנה בויאן שוכנת על מסילת הברזל של קו צ'רנוביץ -נובוסוליצה,
והיתה בה קהילה יהודית פעילה .כבר בשנת  1817התגוררו בה יהודים חקלאיים.
בשנים  1842-1839התיישבו בבויאן מספר משפחות יהודיות .לפי מפקד
האוכלוסין של שנת ,1880חיו שם  5227תושבים ,מהם  781יהודים ).(14.9%
בויאן  -שער שלישי 71 -

בשנת  1860הוקם בבויאן ועד קהילה עצמאי ,וב 1873 -נמנו בקהילה  200חברים.
מתחילת המאה ה 19 -היתה העיירה מקום מושבו של רבן עושה הנפלאות ר'
יצחק פרידמן ,שאחרי מות אביו ,רבן עושה הנפלאות בסדגורה ,ירש אחיו הצעיר
את מקומו .הוא עבר לבויאן ויסד שם ענף חדש של שושלת הרבנות מסדגורה.
חסידיו הרבים היו עושים את הימים הנוראים בחצרו .בעקבות זאת פרח המסחר
בעיירה.
עד מלחמת העולם הראשונה התפתח היישוב במהירות .החקלאות התפתחה
הודות לבעלי האחוזות היהודים ,מוטי גוטסמן ושמואל מץ' .סגן ראש המועצה
היה אברהם רטר ,וממלא מקומו  -נתן פוירשטיין.
בבויאן היה בית ספר יהודי ,בתמיכת קרן הברון הירש ,ומנהלו היה המורה אפרים
זיידמן.
בבית המשפט האזורי כיהן השופט בוגן.
בשנת  1914חיו איפוא בקהילת בויאן  2573יהודים .היו בה בית כנסת וארבעה
בתי תפילה.
העיירה נהרסה במלחמת העולם הראשונה ,ושיקומה היה איטי ונמשך זמן רב.
בתקופת המלחמה נפטר הרב יצחק פרידמן ,ואת מקומו ירש בנו ,הרב נחום
מוניו .אחרי המלחמה עבר הרב לעיר צ'רנוביץ .שני בניו ,אהרון ומוטלה ,ניספו
בטרנסניסטריה ,שאליה גורשו כל יהודי בויאן עם כניסת הרומנים ,ביולי .1941

מתוך הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958

מגרמנית :מנחם קמיל ,תל-אביב
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בנילה )מולד( וסביבתה
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בנילה ע"נ סירט (686) Banila pe Siret
הרב מרדכי הורוביץ
על העיירה
בנילה על הסירט ) (Mold-Banilaהיתה קהילה מבוססת היטב ,מוכרת ליהודי
בוקובינה גם כ "בנילב" ) .(Banilewואכן ,כבר ב  1900 -לערך הוזכרה העיירה
בכתובים.
היהודים הראשונים התיישבו בבנילה ב  1780 -לערך ,בהגיעם מאוסטריה
)גליציה( ומרוסיה .אני עצמי הייתי הרב השלישי במקום.
בקהילה היו שלושה בתי כנסת ,בית עלמין ,ישיבה ,שנוהלה על ידי ,בית ספר
"תלמוד תורה" ,בית ספר "בית יעקב" לבנות ובית ספר לעברית.
ברשות הקהילה היה בית קהילה ,שנבנה לאחר מלחמת העולם הראשונה .בבניין
זה פעל גם בית הספר לעברית .אחד מבתי הכנסת שכן ליד בניין הישיבה ,כדי
שיהיה קרוב לתלמידים.
בנוסף היו ברשות הקהילה בית מרחץ ישן עם מקווה טהרה ובית מרחץ
חדש ,שנבנה לאחר מלחמת העולם הראשונה עם מקווה טהרה נפרד לנשים
ולגברים .כנשיא הקהילה שימש שלמה זיסמן ,וחברי ועד הקהילה היו גוטסמן,
אדלסברג ,לנגרמן ,גב' ינטה זטרן ויעקב ברכר ,שהיה בעל ספרייה גדולה ,ציוני
ופילנטרופ.
בנילה ע"נ סירט  -שער שלישי 73 -

מבין האגודות הסוציאליות יש לציין את אגודת "ביקור חולים".
היהודים היו מיוצגים במועצת העיר ,ומנדל גוטסמן אף שימש זמן מה
כראש העיר .גם מחליפו היה יהודי.
אינני מכיר את ההיסטוריה של המקום ,אך על-פי סיפוריהם של יהודים
זקנים ,החלה ההתיישבות של יהודים בבנילה מיד לאחר סיפוח בוקובינה
לאוסטריה .היהודים הראשונים עבדו שם בחקלאות וביערנות.
בעיירה הוקמה אגודה ציונית ,ופלג של ה"מזרחי" היה פעיל בה במיוחד,
מארגן הכשרות לקראת עלייה לארץ ישראל.
עם האוכלוסייה הנוצרית נימנו רומנים ,רותנים ,גרמנים ופולנים .ביניהם
לבין היהודים שררו יחסים מצוינים .ישוב גרמני סגור בשם אוגוסטנדורף
) (Augustendorfהוקם ליד בנילה ,אך בסתיו  1940התפנו כמעט כל הגרמנים
מרצונם לגרמניה ,לאחר שהרוסים נתנו להם שמונה חודשי ארכה להחליט על כך
ולחסל את ענייניהם .הותר להם למכור הכל ולקחת עימם כסף ,חפצי ערך וצידה
לדרך .בתמורה לבתיהם ולקרקעותיהם קיבלו פיצוי נאות לפי החלטה של ועדה
משותפת גרמנית-רוסית .בסתיו  1940הוסעו יוצאי גרמניה ברכבות מיוחדות
לגרמניה ,כשיחידה צבאית גרמנית יחד עם צוות רפואי מארגנים את ההיסעים.
היישוב – מחדש של יוצאי גרמניה מאזורים אלה היה מוסכם על הרוסים ועל
גרמניה ההיטלראית ,שיחסים טובים שררו ביניהם באותה תקופה .לעומת זאת,
יהודים רבים מבנילה ואלפים רבים מבוקובינה הואשמו על-ידי הרוסים כציונים
או כבורגנים ושולחו לסיביר .הם הוצאו בלילה ממיטותיהם והוסעו במשאיות
וברכבות בתנאים נוראיים לסיביר ,שם מתו רבים.
)הערה :כידוע ,נענו הרומנים לאולטימטום הרוסי ביוני  1940להתפנות מצפון בוקובינה
ומבסרביה .אזורים אלה היו מ־ 28ביוני  1940עד פרוץ המלחמה ב־ 22ביוני 1941
תחת שלטון רוסי(.

בבנילה כמעט לא היתה קיימת אנטישמיות .יהודי העיירה היו ישרים ,חרוצים
והגונים ,והם זכו לכבוד מצד התושבים הנוצרים .אני שימשתי לא אחת כמתווך
והשתדלתי לא להגיע לידי העברת ביקורת ,מוצדקת או בלתי מוצדקת ,על
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התנהלויות בודדות .הנוצרים הכירו את עמדותיי ואת השפעתי והגיעו אליי
להשכנת שלום במקרים של מחלוקת עם יהודים )סכסוכי גבולות ,מחלוקות
מסחריות ועוד( .פעלתי בלא משוא-פנים והשכנתי שלום בין יריבים ,כך ששני
הצדדים יצאו שבעי-רצון.
עד מלחמת העולם השנייה לא ארעו בבנילה התפרצויות אנטישמיות .ראש
העיר ,שנבחר ב  1939 -בעזרת מפלגת קוזה-גוגה ) ,(Cuza-Gogaהיה ידידותי
ליהודים ,וכשטענו נגדו חברים במפלגה שאינו מגרש אותם ,ענה להם ,כי יהודי
בנילה הם ישרים ומוכנים לסייע לנוצרים העניים ולתמוך בהם .כשהוא עצמו
נמצא במצוקה ,סיפק לו יהודי זקן אמצעי מחיה חינם אין כסף ,וכשמת סוסו,
ערכו יהודי בנילה מגבית ,כדי שיקנה לעצמו סוס חדש.
תוך כדי נסיגתם ,ביוני  ,1940שדדו הרומנים מן היהודים פרות וסוסים ,וחמישה
מבין היהודים ,שניסו להחזיר לעצמם את הבהמות השדודות ,נורו על-ידי חיילים
רומנים.
תעסוקת היהודים בבנילה היתה קשורה לסביבה המיוערת של העיר ,ואכן ,היו בה
 3מנסרות וטחנות קמח ,שבהן הועסקו יהודים ומקומיים כפקידים וכפועלים.
נוסף למסחר עסקו יהודים בפחחות ,במסגרות ,בנגרות ,בצבעות ,בסנדלרות
ובספרות .כמה יהודים היו נהגי משאיות ,ובעיירה היו שלושה רופאים ורוקח
יהודים.
בית הכנסת הראשון נפתח ,כנראה ,בין  1820ל ,1830 -ובשלושת בתי הכנסת היו
ספריות ,אם כי לא היו בהן כתבים נדירים.
כמעט כל בעלי היכולת תרמו לקרן הקיימת ,והסניף הציוני ארגן לעיתים תכופות
ערבי חברותא או הרצאות .בארגון הציוני היה פעיל במיוחד יעקב ברכר.
קהילת בנילה מנתה כאלף ומאתיים נפש ,ומאתיים מהם שלמו מסי קהילה.
בקהילות הקטנות ליד בנילה ,כמו דוידני ,הילצ'ה ,קוצ'ויה ובישובים זעירים
נוספים ,לא היתה הנהלת קהילה ,והן היו מסופחות לקהילת בנילה .הכנסות
הקהילה באו בעיקר ממסי הקהילה ומאגרות שחיטה.
מתוך עדותו ב"יד ושם"
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פרידה דאובר-סולומון )לבית רוזנברג(
יומן חיים
הגשר שעל הנהר פרוט הופצץ ,ובשבת בצהריים כבר הודיע הרדיו ,שהמלחמה
החלה.
בעלי קיבל צו קריאה מהרוסים והתגייס לצבא יחד עם גברים צעירים רבים ,ומאז
לא התראינו עוד .הוא הספיק לכתוב שני מכתבים וציין ,שאינו יודע עדיין לאן
ישלחו אותו.
הוא גם ביקש שאתפלל בשבילו ואבקש מאלוהים ,שעוד נתראה ,ואז נפרד ממני
בלבביות ובאלפי נשיקות לי ולבננו.
אלה היו האיחולים האחרונים שלו .אח"כ באו עלינו ימים קשים.
באיזור החלו האיכרים בשוד ובביזה ,אך בבנילה שרר עדיין שקט.
משום כך הגיעו אלינו אחי משה-חיים עם ילדיו ומספר קרובים ומכרים נוספים
של המשפחה ,כמו יוסל'ה גבר עם משפחתו ,מיכאל גבר עם אשתו ,משפחת
פסטרנק ומשפחת שיינפלד .יחד מנינו כ 30-איש .החבאנו בגינה כסף רב ,נתנו
את כל התרנגולות המפוטמות לשחיטה ,בישלנו ואפינו מיום חמישי ועד יום
שישי אחה"צ .כך אכלנו ביחד ,אך בחרדה רבה.
ביום שישי בערב עוד אכלנו ארוחת ערב ,אך לישון כבר לא יכולנו – בלילה
התחילו האיכרים לשדוד ולבזוז גם בבנילה .שמענו קריאות לעזרה ,בכי של
ילדים ונביחות כלבים .זה היה לילה מזעזע ומצמרר.

הגירוש מבנילה
ב 5-לפנות בוקר של שבת נאמר לנו ע"י השלטונות הרומניים להתלבש ולעזוב
את הבית .זה היה ביוני  ,1941ואני בחודש השמיני להריוני השני.
לא היה לנו זמן לקחת עימנו אוכל ,רעבנו כבר מהרגע הראשון .הצלחתי לקחת
עימי חפצי זהב ,ויצאנו לדרך .גרשו אותנו כמו עדר של כבשים.
כ 200-איש יצאו לדרך ,ומסביבם שומרים חיילים ,שלא הגנו מפני האיכרים
הפורעים בהם ,מכים אותם במעדרים ובברזלים .כל הדרך נפלו אנשים מוכים
ומתו ,ואילו אני ניצלתי בזכות איכר צעיר ,שנתן פקודה לא לנגוע בי.
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כבמטה קסמים נעלמו כל האיכרים מסביבי ,והוא הוביל אותי עד למקום ריכוז
כל היהודים – בית הקולנוע הגרמני.
וכשם שהגיע בפתאומיות ,כך נעלם כאילו בלעה אותו האדמה.
אל מקום הריכוז הגיעה אימי ,שאף היא נעזרה על ידי איכרה שעבדה אצלה.
עד הערב הובא כל מי שנשאר .המראה היה נורא – מוכים וחבולים ,הגברים
במכנסיים בלבד ,הנשים בשמלות ,כשכל מה שהיה להם נשדד על ידי האיכרים
– רכוש שאנשים עבדו כמחצית מחייהם בעבודה קשה על מנת לצבור אותו
ולקיים את משפחתם.
קיבלנו לחם תירס )מאלאי( ,מעט חלב חמוץ ומים לשתייה ,וזאת לאחר יום שלם
של רעב ושל מכות.

צ'יודין וסטרוז'ינץ
למחרת ,יום ראשון ,הובילו אותנו לצ'יודין .האיכרים עמדו בבגדי שבת ,בצידי
הדרך ,שמחים לאידנו ,מלאי קורת רוח למראנו .בדרך "ניחמו" אותנו החיילים,
שמחכים לנו עם מכונות ירייה כדי לירות בנו .הביאו אותנו למחנה בצ'יודין
ואמרו לנו לתת כל מה שנשאר לנו ,כולל כסף.
הצלחתי להסתיר כמה מאות רובלים ודברי זהב ,כדי שיוכלו להועיל לי בהמשך.
במחנה זה השאירו אותנו  3ימים ללא אוכל ושתייה .חשבנו שנמות מצמא
במהלך חודש יולי; הימים היו חמים מאוד ,הגרון התייבש ,ולא היתה לנו טיפת
רוק בפה .רק בערב היום השלישי אפשרו לראשונה לאיכרים להביא לנו אוכל
ומים לשתייה.
ביום הרביעי הובילו אותנו ברגל לסטרוז'ינץ .שוב רעבנו שלושה ימים.
ביום הרביעי הגיע הכומר הרומני סטפנוביץ' ,שגר בבנילה והיה מיודד עם
היהודים .בראותו אותנו הורה לאחת המאפיות לאפות בשבילנו לחם לשלושה
ימים .לא נשכח אותו לעולם!
את הגברים לקחו כדי לפנות את הבתים ,שמהם הכריחו את היהודים לעזוב,
ובערב הם היו חוזרים למחנה ומביאים איתם שאריות אוכל ולחם יבש ,שאותו
הרטבנו במים כדי להשקיט את הרעב .שמונה ימים היינו במחנה.
ביום התשיעי הגיע מבנילה אופולסקי ,מנהל ביח"ר לחמאה ,שיחסי ידידות שררו
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בינו לבין יהודי בנילה .הוא הגיע לסטרוז'ינץ ,ראה כיצד הגברים עובדים קשה
בחפירת התעלות ובסלילת הכבישים ,ואמר שמוכרחים להרוג את כולם בשורה
אחת כמו כלבים! כך נראתה "הידידות" של הפולני.

לידה בוואשקוץ
נשלחנו איפוא לאחד המחנות בוואשקוץ .בדרך התחיל לרדת ברד ,היינו רטובים
עד לשד עצמותינו ,ואני שאלתי את עצמי כמה שאלות :שהשליטים הרומנים
גרשו אותנו באכזריות ,בגשם וברוח ,ממחנה אחד לשני ,זאת הבנתי .יכולים
לעשות בנו כל מה שרוצים .אבל זה שיש אלוהים ,שבחר בנו מכל העמים כעם
הנבחר? ולשם מה? כדי שכל אחד שירצה יוכל להשמיד אותנו?!
אף לא עם אחר סבל כמונו ,היהודים ,שמזה אלפיים שנה הם חסרי בית.
בדרך לוואשקוץ נשארתי לבד עם אימי ,משום שהיא לא יכלה עוד ללכת ברגל.
למזלי ,היו לי עוד כמה מאות רובלים ,וכך ביקשתי מאחד העגלונים להסיע
אותנו .בודדנו מן השיירה ,שודד ניצל את המצב ,התנפל עלינו וניסה לשדוד
אותנו .לפתע הופיע חייל ובידו רובה ,והשודד נעלם .בדרך נס נשארנו איפוא
בחיים .החייל הגדיל לעשות וליווה אותנו עד ושקאוץ ,שם נפגשנו שוב עם
קרובי משפחתי ועם כל אנשי בנילה.
יום שישי בוואשקוץ .17.8.1941 ,בשבת בצהריים התחילו צירי הלידה שלי.
שכבתי על הרצפה ,כאביי חזקים מאוד ,ובנוסף לכך היו בחדר גברים רבים,
שהתפללו תפילת "שחרית" ולא רצו לצאת מהחדר .אברהם פרידמן ראה את
מצבי ,הביא עגלה ,נשא אותי על כפיים ,הניח אותי בעגלה ונסע איתי .על ערמת
קש ילדתי את בני ללא מיילדת ,בלי אימי ואחותי לידי.
אבל לחתוך את חבל הטבור איש לא ידע ,וכך שכבתי כשעתיים עד שהגיעה
המיילדת ,שחתכה מיד את חבל הטבור ורחצה אותי ואת הילד ,חיתלה אותו
בחיתולים נקיים והניחה אותו על כר.
נשות ושקאוץ ,שעוד לא גורשו אז מן העיירה ,סיפקו לי את צרכי התינוק,
קונפיטורה ועוגה .עשרה ימים נשארתי שם ,ובמהלכם נערכה ברית המילה
בנוכחות הרב של בנילה ,השוחט ותושבים רבים אחרים.
התינוק נקרא ע"ש אבי – הרש נחמן בן-ציון.
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בדרך לדנייסטר
לאחר עשרה ימים שלחו אותנו הלאה ,לכיוון הדנייסטר .בדרך פרצה מגיפת
דיזנטריה בקרב הילדים ,ואפשר רק לתאר את צער ההורים ואת כאבם על מות
ילדיהם .כבדרך פלא הבריאו ילדיי ,שחלו גם הם במחלה ,כנראה בעזרת חלב
טרי וחם ,שנידבו איכרים לבקשת האיכר שהסיע אותנו.
במשך שלושה שבועות נמשכו הנדודים בגשם ובקור עז ,כשמצע של תירס
משמש לנו מקום לינה .קינאנו בכלבים ,שהיה להם בית .רק לפעמים ,במזג אויר
גרוע במיוחד ,ישנתי עם הילדים בבית אחת האיכרות ,ובתמורה נתתי לה חולצת
משי רקומה .בלילות היו קצינים רומנים מאיימים לירות בנו ,ורק במאמץ רב
ובתחנונים הצליח איכר להציל אותנו.
הגענו לנהר הדנייסטר ,ושם נודע לנו ,כי לפני ימים מספר נורו למוות כ8000 -
יהודי ידינץ.

סיקורני ,ידינץ ודנייסטר
האמנו ,שאותו גורל מחכה גם לנו ,ואכן ,תלאותינו לא פסקו ,ובמחצית השנייה
של אוגוסט שילחו אותנו ברגל בחזרה לכיוון ידינץ ,ולאחר מכן בעגלות לסיקורני
שבבסרביה ,שם נשארנו שלושה ימים.
בזמן שהותנו שם קנינו קמח ואפינו לחם ,אולם נאלצנו להשאיר הכל ,שכן ביום
השלישי גרשו אותנו לידינץ ברגל .נאלצנו להמשיך לנדוד לעבר ידינץ ,זוכרים
כל הדרך את יציאת בני ישראל ממצרים.
שוב נשארתי עם אימי ועם ילד קטן ,כשאת ברל'ה ,ילדי הראשון ,מסרתי לאחותי לגדלו.
הצלחנו להימלט מן השיירה וצעדנו בחזרה לסיקורני.
ביד אחת החזקתי את בני בן החודשיים וביד השנייה את אימי .נכנסנו לבית הריק
הראשון שמצאנו והתארגנו ללינת לילה .יצאתי אל האחראי להודיע לו על מקום
המצאנו ,ובעזרת היידיש שלי והבנת הגרמנית שלו הסביר לי מה עליי לעשות
וכיצד להצטרף למשלוח הבא ,שעמד לצאת בעוד שלושה ימים.
וכך ,בתחילת ספטמבר  1941הגיעו איכרים עם עגלות וחיילים לליווי היוצאים
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יצאנו לדרך .שוב מכות והתעללויות ,ואנשים חולים וזקנים נזרקים מן העגלות.
בעזרת  200הרובל האחרונים שלי שיחדתי איכר ,שעזר לי להגיע לידינץ – ממש
תחיית המתים!
כעשרה ימים שהינו במחנה צבאי ,שכובים בחוץ על הקרקע .מליונים של כינים
בשערותינו ,רעבים ,מוזנחים ומושפלים .ואז העבירו אותנו לבתים – אנשי כל
ישוב מרוכזים יחד ברחוב אחד.

החיים בידינץ
מסביבנו היו חוטי תייל ,וכל מי שניסה לעבור דרך גדרות התייל ,נורה מיד.
הבארות היו כולן מורעלות .בתוך הבית מצאנו ,אומנם ,סירי בישול ,אך לצערנו,
לא היו לנו מצרכים לבשל,גם לא היה לנו כסף לקנות אותם .הסתפקנו בשקים
מלאים זרעי דלעת ובשמן שמצאנו בבית הנטוש .ייבשנו את הגרעינים בתנור
עם שמן ומלח ,אכלנו אותם ושתינו מים מהבארות המורעלות .לטענת הרופאים
שבינינו ,אם נאכל גרעינים רבים ,המים לא יזיקו לנו.
את התינוק הינקתי ,וכך חיינו שם עד חודש אוקטובר.
במהלך החודש הגיע רכב מצ'רנוביץ והביא כסף למספר משפחות לפי רשימה.
לשמחתי ,קיבלתי  2000ליי ,חילקתי לכל בני משפחתי ,ומכיוון שראש השנה
התקרב ,יכולנו לקנות אוכל לחג .עד עצם היום הזה איני יודעת מי שלח לי את
הכסף.

ידינץ  -דנייסטר  -מוגילב
החג עבר ,ושוב נתקבלה הוראה לצעוד ברגל לדנייסטר .אח"כ שלחו את כל
האנשים מידינץ בפעם השנייה לדנייסטר.
הקור היה מקפיא ,במשך כל היום ירד גשם ,ובלילה ירד שלג .כ 500-איש,
ובתוכם ילדים רבים ,קפאו למוות .אנחנו נשארנו בחיים בזכות שמיכה עבה,
שחיממה אותנו.
בלילה כזה איבדתי את בני השני ,נחמן ,שמת מדלקת ריאות ,והוא בן  4חודשים.
הכאב היה קשה מנשוא.
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תינוקות לא יכלו לנשום ,ילדים בני  6-5קפאו למוות עם פרוסת לחם בפה ,על כן
הודיתי לאלוהים ,שבני הבכור נשאר בחיים.
למחרת המשכנו הלאה בדרך הייסורים ,שלושה שבועות עד לדנייסטר .באטאקי
מצאנו מספר בתים ללא חלונות וללא דלתות בקור נוראי ,ונכנסנו לישון בהם.
לילה לילה הייתי לוחצת את ברל'ה ,בני הבכור ,אל גופי כדי שיתחמם וכדי שלא
יבכה ,פן ישמעו אותנו הגרמנים ,שציוו עלינו לישון על שפת הנהר.
בהמתיננו על גדת הדנייסטר נודע לי ,שיהודי בוקובינה הדרומית הגיעו אף
הם ל"גן העדן" ,לאחר שהרומנים גרשו אותם שלושה חודשים אחרינו ברכבת
ישירות לאטאקי .הם ,לעומתנו ,יכלו לקחת איתם כל מה שרצו :כסף ,זהב ,כלי
מיטה ,כבסים ומזון .ביקשתי איפוא עזרה ,ומיד אספו כסף בסכום של  3000ליי,
וכך יכולתי לקנות מצרכים ולהביא אוכל.
היעד הבא היה מוגילב שבאוקראינה ,שהיווה מחנה איסוף וריכוז .לכאן הגיעו
אלפים מכל בוקובינה ,בסרביה וצפון מולדובה ,ושם נפגשנו עם אחי ומשפחתו.
מכאן פיזרו את האנשים ברחבי אוקראינה.
מגרמנית :בנימין )דב( דאובר ,בנה הבכור של הכותבת

בית משפחת רוזנברג בבנילה ע"נ סירט
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הרב מרדכי הורוביץ
הביזה והרצח אורגנו מראש
בנילה היתה כבושה בידי הרוסים מן ה  28 -ביוני  1940ועד ראשית יולי .1941
עד הכיבוש הנאצי היו התנאים בבנילה סבירים ,לא בוצעו פעולות איבה מצד מפלגות
אנטישמיות ,ולא היה מקום להתלונן על יחסם של התושבים הנוצרים ואף לא על
יחסה של הרשות העירונית.
אולם ימים מספר לאחר פרוץ המלחמה ,ב  3 -ביולי  ,1941יום רביעי ,הגיעו פלוגות
החוד של הגייסות הרומנים לבנילה .הרגשנו באסון המתקרב ,אך עדיין לא עיכלנו
זאת .יהודים ,שגרו במרכז העיירה ,עברו לרחובות צדדיים ,אחרים נמלטו ליערות או
חיפשו להגיע לעיר גדולה ושם להיבלע בהמון .כמעט כל הנמלטים נתפסו ,חלקם
נרצחו וחלקם הוחזרו לבנילה .ביום שישי החל האספסוף לבזוז את בתי היהודים.
איש לא נמלט מן הגורל .הפורעים עבדו על-פי תכנית מוכנה מראש ,כשפעולת הביזה
מתוכננת לפרטיה .דובר על כך ,שפלוגות הצבא הן שארגנו את הפרעות וניהלו אותן.
כפי שנוכחנו לדעת בעת הצעדה הנוראה של הגירוש לסטרוז'ינץ ) ,(Strojineiארעו
פרעות גם במקומות אחרים במחוז ,שהתנהלו באותה צורה .הבוזזים  -איכרים מבנילה
והסביבה  -היו מחולקים לקבוצות ,ולכל קבוצה הוקצה חלק אחר של העיירה.
הפורעים נסעו בעגלות והעמיסו את כל דברי הערך מבתי היהודים ,כמו גם את הבקר
מן המכלאה .הביזה נמשכה עד מאוחר בלילה וגם במהלך השבת ,למחרת.
התאספנו כולנו בשדה ,כשהכנופיה המאורגנת מפקחת עלינו היטב .לקראת הצהריים
הגיעה קבוצת איכרים ,חלקם שתויים ,מזוינים באלות ,במקלות כבדים ובמוטות
ברזל .הם הורו לנו לכרוע על האדמה .פרצה בהלה נוראה .רבים ניסו להימלט ,נתפסו
והוכו עד זוב דם .לבסוף החליטו מנהיגי הכנופיה לכלוא אותנו בבית הגרמני ,שאליו
דרבנו אותנו ללכת תוך כדי הכאה ללא הבחנה .האנשים הגיעו ברובם זבי-דם ,כשהם
משאירים בדרך מתים רבים  -נשים ,גברים וילדים .בין המתים היו גם יעקב ברכר
ויעקב פליישר ,שניסו להתגונן .ניתכו עליהם מכות רצח ,עד שיצאה נשמתם.
מנדל זטרן) ,(Zatranיהודי עיוור ,לא עזב את דירתו והוכה קשות בתוכה .אנו נכלאנו
עם האחרים בבית הגרמני.
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למחרת הובלנו לצ'יודין ) (Ciudeiתחת ליווי של ז'נדרמים רומנים ,שחזרו לבנילה.
יום קודם לכן נרצחו בצ'יודין כל יהודי המקום וכן יהודי איג'שט והכפרים בסביבה
הקרובה – כשבע מאות נפש – על-ידי חיילים רומנים .הבתים הנטושים שימשו
לנו מחסה .משמר הליווי נהג לירות מדי פעם כדי להחזיקנו בבהלה תמידית .איימו
עלינו ,סחטו אותנו ושדדו מאתנו את המעט שעוד נותר בידינו .אשתי נתנה שעון
זהב בעבור לחם וחילקה אותו בין הילדים הקטנים ,שבכו מרעב.
ביום השלישי הובלנו לסטרוז'ינץ ונכלאנו בבית הכנסת ,שם ביקר אותי הכומר
סטפנוביץ' מבנילה ,שזה עתה חזר מרומניה כדי למלא את תפקידו .הוא ניחם אותי,
ואני ביקשתי ממנו שיגן על ספרי התורה בבתי הכנסת ועל הספרייה שלי .הכומר
ענה לי במילים אלה" :מה שקדוש ,קדוש".
באותה עת נמצאו בסטרוז'ינץ מגורשים רבים מן הכפרים ומנקודות היישוב
בסביבה ,כמו ז'אדובה ) ,(Jadovaקרסנה ) ,(Crasnaברהומט ) (Berhometוכדומה,
שהיו אסירים כמונו ,ויחד צעדנו שוב לאחר ימים מספר עד ואשקאוץ ).(Vascauţi
בהגיענו לשם ,קיבלו את פנינו יהודי המקום ,שנתנו לנו מזון ובגדים .העיר לא
נפגעה ,הפורעים חסו עליה.
רק שבועיים עברו ,ואז הגיעה הפקודה לשלוח אותנו לידינץ ) (Edineţשבבסרביה.
עוד לא התאוששנו מן האימה והרעב ,ורבים לא יכלו להחזיק מעמד בתלאות
הצעידה הנוראיות ,אם כי העמידו לרשותנו עגלות לחלשים ולילדים .רבים מתו
בדרך ,ועד היום ניצבת מול עיני התמונה הנוראה :הטור של יהודי בנילה – כמעט
אלף איש – גוררים רגליהם במונוטוניות ,כשהם כושלים ברפש וגונחים בדרכיה
הבוציות של בסרביה.
לאחר שבוע ארוך של צעידה הגענו לידינץ ,שם שוכנו בבתיהם הריקים של יהודים,
שנרצחו על-ידי הצבא הרומני בעת כיבוש העיר .נשארנו שם מספר שבועות ,עד
שיצאנו לצעידה מפרכת לכיוון מוגילב .בלילות ישנו בשטח הפתוח ,בכפור עז,
ורבים מן המגורשים קפאו למוות .כל השאר הגיעו למוגילב כמה ימים אחרי
סוכות.
מגרמנית :גד סובול
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אריה וובר
גורל אכזרי ליהודי הכפרים והעיירות
יהודי בוקובינה הצפונית התגוררו בערים ,בעיירות ובכפרים; אכזר היה גורל
כולם ואכזר פי כמה גורל יהודי היישובים הקטנים .הגזירות התחילו ,בדרך כלל,
לאחר ש"הצבא האדום" נסוג ,ואילו צבא הכיבוש הרומני עוד לא תפס פיקוד.
היתה זו תקופת מעבר ,כר נרחב לפרעות .ואכן ,בישובים מסוימים ,כמו צ'יודין,
היהודים חוסלו כליל פרט לשתי משפחות ,שלא נמצאו בבתיהן .היו ישובים,
שהכל נסתיים בהם בכמה תקריות ,אך ברובם ,כמו בבנילה ,האוקראינים שדדו,
בזזו ,אנסו ,היכו ורצחו על ימין ועל שמאל ,לאחר שקיבלו יד חופשית מהצבא
הרומני.
ימי יוני האחרונים של שנת  1941היו יפים להפליא ,השמש לא חסכה חסדיה ,עת
שמעתי את הדי הפגזים הראשונים בוקעים מהיער שבין הגבול ההררי של רומניה
לבין עיירתנו ,בנילה על נהר סירט.
האות ניתן בבוקובינה – פלוגות משמר הגבול הסובייטי האחרונות עזבו את
הגבול ונסוגו דרך עיירתנו ,מי ברכב ומי ברגל ,מבוהלים ומיואשים .גם הם
כמעט שלא האמינו – האומנם פרצה מלחמה? אבל כדי שתושבי המקום לא יהיו
מיואשים ואחוזי פחד ,רקמו סיפורים להרגיענו והבטיחו לחזור בקרוב.
בלילה נכנסו הפלוגות הראשונות של חיל הרגלים הרומני.
היות שחבל ארץ זה של צפון בוקובינה השתייך קודם לכן לרומניה ,ולפי הסכם
בין ברית המועצות לבין רומניה סופח לרפובליקה האוקראינית בשנת ,1940
ראו הרומנים את היהודים כ"קומוניסטים" ,אשר הם הם ,כביכול ,שהביאו את
הרוסים לחבל ארץ זה והם אשמים בכך שהרומנים עזבו את אדמתם .היתה איפוא
"סיבה" לפרעות ביהודים.
כבר בלילה הראשון התחילו הקצינים והחיילים הרומנים לשדוד את בתי היהודים
לאורך המסלול שעברו בו .עיירתנו היתה מאוכלסת יהודים רבים ,וכמעט לא
נשאר בית ליד הכביש ,שלא נכנסו ולא שדדו ,או לפחות שלא הפחידו ,או דרשו
לתת להם את הבחורות הצעירות ,שיוכלו לבצע בהן את זממם.
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בשעה  10בבוקר נכנסו בצעדה לעיירתנו אנשי "משמר הברזל" הרומני ,על
דגליהם .הם חזרו מרומניה ,וכל תושבי המקום הלא יהודים יצאו לקראתם לקבל
את פניהם עם לחם ומלח .היהודים ,כמובן ,לא העזו להראות את פניהם ברחוב
והסתתרו בבתיהם .ככה נמשכה הצעדה עד בניין העירייה ,במרכז העיירה ,שם
הניפו את הדגל הרומני.
האווירה הפכה מתוחה משעה לשעה .איש לא ידע בדיוק מה ,בעצם ,עלול
להתרחש ,מה זוממים לעשות .חיש מהר נפוצו שמועות ,שעומדים לשלוח את
כל היהודים מהמקום .לאן? איש לא ידע .היהודים המבוגרים ,שעברה עליהם
כבר תקופת מלחמת העולם הראשונה ,תפסו איכשהו את המצב והתחילו לאפות
לחם צידה לדרך – ארזו חבילות וחיכו לצו.
השכנים הגויים הטובים המליצו לעזוב את המקום לתקופת מה ,עד יעבור זעם,
עד יכון השלטון –או להסתתר לכמה ימים ,עד שהמצב יתברר; השכנים האחרים
הבטיחו שלא יקרה מאומה – אבל מעתה לא תהיה ליהודים עוד דעה ,כפי שהיתה
להם בזמן השלטון הסובייטי.
עד לשעות הערב המוקדמות לא התרחש דבר .לפנות ערב ,רק התחיל להחשיך,
נשמעו נקישות חזקות בדלת .נכנסו ארבעה אנשי המקום ,שהשתייכו ל "משמר
הברזל" ,חמושים ,עם רובים על שכמיהם ,ועל הזרוע סרט בצבע הדגל הלאומי
הרומני .הכרנו אותם היטב – היו ביניהם מוסקליוק ,ברניצקי ,חריטון ועוד .הם
אמרו לי" :בשם החוק אתה אסיר".
נפרדתי מההורים ומהאחים ,הם הרשו לי לקחת סיגריות ומעיל ,וכך יצאתי את
ביתי.
בחוץ חיכו עוד כמה מאנשי "משמר הברזל" ,שקיבלוני במילים :דע לך ,הזמנים
נשתנו ,אין אנו יודעים בוודאות מה צפוי לך ...מה יעשו לך ,אבל דבר אחד ברור
– אתה אסיר שלנו ...אתה תבוא אתנו לעירייה ,ושם אולי יתברר מה לעשות
בך...
לא עניתי דבר ,המשכתי ללכת ,והם מאחוריי .לא הסתכלתי אחורנית ,אבל
הרגשתי ושמעתי שהם
מחזירים את רוביהם על שכמם ...רק לאחד או לשניים מהם היו אקדחים ,שהחזיקו
אותם ביד .אחרי הליכה של כחצי קילומטר ראיתי את אילריו מוסקליוק ,יו"ר
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הארגון "משמר הברזל" ,יוצא מאחת המאפיות היהודיות ומפתחות בידיו .הוא
היה חברי לכיתה בבית הספר העממי ,וגם בתקופה מאוחרת יותר היו היחסים
בינינו די תקינים .עכשיו ניגש אליי ואמר ...:נו ,מה תגיד ,הגענו לשלטון! ...
בגאווה צעד לצידי ,כש"המשמר" מאחורינו...
היות שהיחסים בינינו היו תקינים ,העזתי לשאול אותו :מה יהיה איתי כעת? ומיד
הוספתי :אני מקווה שלא תשכח כל מה שעשיתי למענך ולמען אחיך...
התכוונתי לתקופה הראשונה של ייצוב השלטון הסובייטי בעיירתנו ,כשהשתדלתי
להכניסו לעבודה בקואופרטיב כמוכר בחנות(*).
לא היתה בפיו תשובה ברורה ,ופחד החל להתעורר בי.
הכניסו אותי לחדר חשוך בבניין העירייה ונעלו את הדלת .אני מאזין לכל פסיעה
בחדר הסמוך ,המואר ,רוצה לשמוע מה מדברים שם ...איני קולט שום משפט
שלם ,רק מילים בודדות .איני יכול להירדם .לשכב על הספה אני חושש ,יושב
ומנמנם ,מחשבות ותסריטים שחורים משחור בראשי ...לפתע אני שומע צעדים.
על הכביש ,מרחוק ,צעדה של חיילים הולכים ומתקרבים .מפקד הגדוד פסע
על המדרגות בנקישות חזקות ונכנס פנימה לחדר המואר .נשמעה פקודה:
להסתדר!!! ...והם המשיכו לצעוד .אני מתאושש .כל הלילה לא עצמתי עין...
אני עייף ושבור .השעה כבר  6בבוקר ,אני שומע שמישהו מתקרב לדלת חדרי,
מכניס את המפתח במנעול ,הדלת נפתחת ,ומרחוק אני רואה את הסנדלר ליאון
בורשאן.
אני מבקש ממנו לגשת לבית הוריי ולומר להם רק שאני חי ...הוא מסכים ,אבל
מבקש שהדבר לא ייוודע לאיש.
כעבור שעה קלה שוב נפתחת הדלת לחדרי ,והוא נכנס לחדר ומספר לי ,שבלילה
נכנס הצבא הרומני לרוב בתי היהודים .כעבור שעה קלה הוא מכניס אליי לחדר
את אחי הקטן ,להראות שאני חי.
בליל שבת ,עם חשכה ,החלו להכניס לחדר שלידי יהודים חבולים ,מוכים עד
זוב דם.
ישבתי בחדרי בחושך ,ומבחוץ בקעו קולות בכי וצעקות .לא ידעתי בדיוק מה
קרה ומה מתרחש ,אבל תיארתי לעצמי ,שכנראה שודדים בתים יהודיים ורוצחים
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את בעליהם .כל הלילה היתה תנועה של עגלות ושל דהירת סוסים ...חשבתי רק
על בית הוריי ,מי יודע אם הם עוד בחיים? מי יודע איך עינו אותם?
הלילה הזה היה ,אולי ,הארוך ביותר בחיי.
כשהאיר שוב הבוקר ,הסתכלתי דרך החלון כדי לראות את הרחוב ,את הבתים,
אנשים ברחובות .הכפר היה שומם כמו אחרי פוגרום .רק עגלות עמוסות רכוש
יהודי ,שנעו במהירות לכוון בלתי ידוע .לא הבחנתי בפני המובילים ,אבל חשבתי
שאלה רומנים ,אוקראינים וסלובקים מהפרברים ,ששדדו את בתי היהודים
בלילה .הדלתות והחלונות של הבתים היהודיים היו פתוחים ...ואף יהודי לא
נראה ברחוב או ליד הבית .השקט ששרר הפחיד אותי עוד יותר.
בבוקר שבת התחילה שוב תנועת האוכלוסייה היהודית .מרחוק ,על יד הגבעה,
בשדות ,בכיוון בית הקברות היהודי ,נראו הרודפים אחרי אנשים בגרזנים,
במוטות ,במגרפות ובכל כלי עבודה אחר .איכרים רודפים אחרי יהודים ...תמונה
כזו לא ראיתי מימיי...
במשך היום ראיתי מבעד לחלון יהודים הולכים עם חבילות קטנות ביד לכיוון
נהר הסירט .ביניהם הבחנתי במשפחת הרב הורוביץ ,שהיה לבוש קפוטה שחורה
ארוכה )עם זקן שחור ארוך( ,היהודים רצים והגויים עם מוטות בידיים ועם גרזנים
אחריהם ,עד שנעלמו מהאופק.
סמוך לצהריים הכניסו לחדרי את יהודה לנדאו ,שכן שלי ,רק במכנסיים ובחולצה
קרועה ,לבן כסיד ,מוכה קשות והמום ,אינו יכול לדבר ,עושה תנועות בשפתיים,
אבל איני יכול להבין שום דבר ...בחדרי היה כד עם מים .שפכתי מעט מים על
פניו ,והוא ליקק אותם בשפתיו .כעבור כמה דקות הצליח להוציא הגה מפיו.
הסתבר ,שהוציאו את היהודים מהבתים וגרשו אותם לשדה פתוח על יד הנהר,
שטח עצום של מרעה צאן .שם הכו אותם במקלות ובמוטות ורדפו אחריהם רחוק
יותר תוך כדי כך ששודדים גם את החבילות הקטנות מהידיים .הוא לא ידע היכן
משפחתו או משפחתי ,אף לא זכר מי הביא אותו לחדר .כעבור שעה קלה הוציאו
אותו ,ושוב נשארתי לבד ,עד שבאו לקחת אותי למקום הריכוז בקולנוע.
אני מחיש את צעדיי ,אני רוצה לעבור את הקטע במהירות האפשרית .אני יחף ,את
הנעליים הורידו מרגליי בבניין העירייה ,וההליכה קשה עליי .אני עובר במהירות
רבה ,מתבונן בכל ,בבית אחר בית .הכל נראה כלאחר פוגרום .אני רואה את ביתי
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בפעם האחרונה .הדלת הקדמית של הבית סגורה ,החלונות סגורים והשמשות
מבריקות ,בלי הוילונות ,כמו ראי .על הכביש המון רב של אנשים לא יהודים.
עשרות עגלות רתומות לסוסים עומדות לצידי הכביש.
כל חיי עוברים מחדש לנגד עיניי :כאן נולדתי ,כאן עמדה עריסתי ,כאן שיחקתי
עם הילדים על הדשא ,כאן עומד לו עץ התירזה ...כאן היינו יושבים בערבים,
משוחחים ,שרים ומספרים ...אני עובר כאן בפעם האחרונה.
אני מתקרב לבניין ,עובר את הגשר .בחצר עומדים מאות אנשים ומסתכלים
פנימה.
אני נכנס לאולם הגדול ,שם נמצאים עוד חלק מאנשי העיירה ,רובם יחפים ,רבים
רק במכנסיים ובחולצה לגופם ,רבים מהם פצועים ומוכים ,עייפים ,ממוטטים
ורעבים .זה היום השלישי שהם נמצאים באולם הקולנוע.
אולם גדול של כ  1000 -מקומות ישיבה .אנשים שוכבים על רצפה אדומה
מדם .התברר לי שמשפחתי יצאה כבר בשיירה קודמת .מחכים למשלוח השיירה
האחרונה .אני שומע מהחדר הסמוך פקודה :לצאת! כולם לצאת לעגלות!
מוציאים את הפצועים ,שאינם יכולים ללכת ,מושיבים אותם על העגלות,
והאחרים צועדים ברגל .מלווי השיירה הם כולם צעירים חמושים ,עם רובים על
כתפיהם .מי יגן עלינו? ...
בסטרוז'ינץ הכניסו אותנו לחווה ונפגשנו עם יהודים נוספים מעיירתנו ,שהגיעו
בשיירה הקודמת והלכו את כל הדרך ברגל .מצאתי את משפחתי בפינה באורווה,
אימי שוכבת על הרצפה ,ראשה חבוש ,והתחבושת מלאה דם.
כך נודע לי כל מה שהתרחש בעיירתנו מיום שנעצרתי :על פוגרום ,שוד הבתים
היהודיים ,אנשים שנהרגו ביום הראשון ,כשניתנה לכל אחד יד חופשית לבצע
את זממו ...המשלוח הראשון )השיירה הראשונה( שהלך ברגל ,לכיוון צ'יודין,
כשבדרך נהרגים אנשים ,וכל העת מובילים לכאן ולשם ,משום שלא ניתנה פקודה
מפורשת לאן להוביל ,והמלווים הצעירים ,בלי מפקד אחראי ,עשו כרצונם...
בעיירה צ'יודין ירה הצבא הרומני בכל היהודים ,ואיש לא נמלט פרט לבודדים,
שלא נמצאו באותו העת בעיירה.
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לסטרוז'ינץ הגענו בערב .חלק מאנשי השיירה הוכנסו לבית הספר ,וחלק אחר
– ובתוכם משפחתי ואני – לבניין המיליציה .עייפים ,רצוצים ורעבים תפסה
כל משפחה מקום ליד הקיר .השתטחנו על הרצפה בלי שמיכות ,בלי כלי מיטה
ושכבנו .איש לא עצם עין ,וכולם דיברו רק על ההמשך .היה זה כבר היום הרביעי
או החמישי ,ואנשים התעלפו מרעב .הוחלט לבחור ועד של שלושה אנשים,
שיהיו אחראים על הניקיון בחדרים.
את הגברים הצעירים הוציאו לעבודה ,ולאחר כשבוע או עשרה ימים יצאנו
שוב לדרך ,הפעם לכיוון צ'רנוביץ-ואשקוץ .לאחר כשבועיים  -שלושה ,כנראה
בסוף יולי ,התחילה "האווקואציה" מוואשקוץ לכיוון מזרחה ,לבסרביה ,לכיוון
ליפקאני  -בריצ'ני.
ז'נדרמים רומנים ליוו אותנו ,מכים ברובים בלי רחמנות על ראשיהם של זקנים
ושל ילדים ,שלא יכלו ללכת במהירות ,בקצב שהם דרשו .אלה שלא יכלו ללכת
עוד בכלל ,מאפיסת כוחות ,נורו במקום ,ואנחנו הצעירים נאלצנו לקבור אותם;
אחר  -כך היינו נאלצים לרוץ עד שנשיג את השיירה ...כמעט כולם היו יחפים
והתקשו לצעוד בדרכים הקשות ,שעליהן רפש מיובש או אבנים קטנות .בלילות
ניסינו לישון ,אך אנשי הכפרים הסמוכים היו באים לשדוד מה שנותר עוד,
והמלווים לא התנגדו ,להיפך – עזרו להם לשדוד ,להכות ולהרוג.
בתחילת חודש אוגוסט ) (4.8.1941נפגשנו עם השיירה מאנשי סטרוז'ינץ בעיר
ליפקאני  -הם הובלו בדרך אחרת ,ושם נפגשנו .כעת הובלנו יחד לכיוון בריצ'ני.
אלא שלא הורשינו להיכנס לעיירה ,ולאחר לינת לילה בשדה הפתוח ,המשכנו
עד ידינץ שבבסרביה ,שאליה הגענו ב  .12.9.1941 -כלומר מ 28.7.1941 -עד
 – 12.9.41כחודש וחצי בערך – היינו בדרכים ,מחוסרי כל ,נופלים ומתים
מאפיסת כוחות; במו ידיי קברתי עשרות רבות של אנשים ,זקנים וילדים ,חולים
ובריאים ,שהוכו עד מוות או שנורו על-ידי הז'נדרמים בזמן ההליכה.
עם הגיענו לידינץ נלקחנו מיד לעבודה .הקצין הרומני מבטיח לנו ,שישכנו את
משפחותינו בגטו ,ואילו אנחנו ננקה את העיר.
מובילים אותנו כברת-דרך ברגל ,אבל לא נראים סימנים שמשאירים אותנו בעיר.
בקצה העיר ממתינות עגלות ,ניתנת פקודה לעלות עליהן ,ואנו מוסעים לכיוון
בלתי ידוע.
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לפנות ערב הגענו לכפר ,הרחק מידינץ ,והוסברה לנו המשימה :סלילת הכביש
חוטין  -צ'רנוביץ ותיקונו.
הכניסו אותנו לגורן ולאורווה ללינה .הקצין והחיילים הסתלקו ,ואנו נשארנו
לבד ,משוחחים בינינו על המשפחות שנשארו מאחור ,והן בוודאי מודאגות .אנו
רעבים ,מה לאכול אין איתנו ...יוצאים לשדה לחפש משהו לאכול ...מוצאים
סלק סוכר ...מעלים אש ,צולים את הסלק ואוכלים ...כל הלילה שוחחנו בינינו,
ולא נרדמנו .חשבנו שלא היינו צריכים לצאת לעבודה ,אך מי יכול היה לדעת?
כולנו האמנו שלא רחוק היום ,שבו הצבא הסובייטי ינצח ,ואנו נחזור הביתה.
וכך חלפו ימים ושבועות ,ואנו עובדים עבודת פרך ...חוצבים אבנים ,מתקנים
את הכבישים .אוכל לא נותנים לנו ,כסף לא משלמים לנו; מזלנו היחיד הוא
שהמהנדס הממונה הוא קומוניסט ,איש הסביבה ,שמקיים איתנו יחסים טובים
ומבין לרוחנו .הוא מבקש מכל הגרים על-יד הכביש להוציא לנו אוכל מבתיהם.
במשך הזמן התיידדנו עם התושבים לאורך קילומטרים רבים .היו ביניהם כאלה
שריחמו עלינו ,נתנו לנו נעליים וכותנות אפילו מעילים ,וגרביים.לעיתים אמרו
לנו שגם להם קרובים בחזית ,אך לא ירחק היום והרוסים ינצחו וישובו.
לעומת זאת סבלנו קשות מייחס השלטונות .הם היו כפופים להוראות הקצינים,
ומדי פעם הופיעה מכונית גרמנית מהודרת ובה קצין גרמני "לביקורת" ,כמה
מטרים אנו עושים ביום ...היינו מוכים בשוטים ,אפילו האחראים עלינו.
בתנאים בלתי אנושיים ,מחוסרי כל ,בלי שהשלטונות יתחשבו במצבנו הפיזי
והנפשי ,עבדנו עבודת פרך למעלה מחודש ,מנותקים ממשפחותינו ,בלי לדעת
משהו על גורלן.
ב  10.10.1941 -החזירו אותנו לידינץ .במחנה נמצאו אז כ  12,000 -איש ,רובם
מסביבת סטרוז'ינץ ,וביניהם גם הבנילאים; רובם שוכנו ב 5-רחובות ,חלק
בבתים עזובים ,וחלק בבניינים ציבוריים עזובים ,כמו בתי ספר .מצב בריאותם
של האנשים היה רופף ,והתחילה מגפת טיפוס .רבים מתו ממחלה זו ,ונשארו
יתומים רבים .אנשים רבים היו יחפים ,ואחרים ,בלי בגדים ,התחילו להתעטף
בנייר שמצאו ברחובות או בסמרטוטים .אנשים מתו מרעב וממגפת הטיפוס ,ולא
היה לנו במה לקנות מצרכים.
חלפו שלושה חדשים של רדיפות ושוד בדרכים ,ובאמצע חודש אוקטובר
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) (12.10.41התחילה ה"דפורטציה" )גירוש( מידינץ לכיוון אטאקי .ביניהם
יהודים מבנילה ,דבידני ,ברהומט ,סלטין ,פוטילה ואחרים .לשיירה הקציבו כמה
עגלות להובלת הזקנים ,הילדים והחולים ,וכמובן שהיהודים בעצמם היו חייבים
לשלם בעדן .אולם הדרכים היו מרופשות ,מלאות בוץ שנדבק ,ועל כן אילצו
את כל האנשים החולים ,הזקנים והילדים לרדת מהעגלות וללכת ברגל בטענה,
"שהסוסים אינם יכולים לסחוב" .ההליכה היתה קשה מנשוא; היו מקומות
שאנשים לא יכלו להוציא את הרגל מהרפש הסמיך ,וכך נשארו תקועים במקום.
הז'נדרמים היו מחסלים אותם בירייה או במכה על הראש...
כך הלכנו ימים ולילות ברפש ,בדרך-לא-דרך .רבים מתו בדרכים מאפיסת
כוחות או נשארו מאחור ,הוכו והומתו בידי המלווים האוקראינים והז'נדרמים,
כשאנו נאלצים לקבור אותם בצידי הדרך .לא היה הוקצב זמן לקבורה ,ועל כן
היינו מכסים את הגופות ברפש .הכלבים יכלו איפוא לאכול מגופותיהם ,לאחר
שהסתלקנו מהמקום.
ב 15.10.1941-הגענו לקרבת הכפר קארבו .התחיל לרדת שלג שהתערבב ברפש.
האנשים לא יכלו עוד לזוז ,ונאלצנו ללון בשדה.
חושך כבד שרר ,אנשים התחילו לרעוד מקור ,ואנחנו הלכנו לחפש בשדות
משהו ,שנוכל להדליק בעזרתו אש ולחמם את הגופות הרעבים והקפואים מקור.
למרות השמירה מצאנו ערמות של גבעולי שומשום רטובים ומכוסים שלג.
במקלות ,שהיו מלאי מים ,העלינו בקושי רב אש ,והם הפיקו מעט חום .נאלצנו
לנשוף כל הזמן כדי שהאש לא תכבה .ככה נשפתי כל הלילה לחמם מעט את
משפחתי .כתוצאה מהעשן "התעוורתי" ,ולמחרת לא מצאתי את דרכי לבד .אחי
הקטן החזיק אותי ביד והוביל אותי במשך כמה ימים ,עד שחזרתי לראות.
באותו לילה נשארו בשדה מעל ל  800 -איש קפואים מקור ,וביניהם גם אנשי
בנילה.
בבוקר יצאנו לדרך בתנאים נוראים ,שאי אפשר לתארם ,ומדי יום פחתו עשרות
אנשים ,שלא החזיקו מעמד ,עד שהגענו לאטאקי.
בעיירה בסרבאית זו נפגשנו ביהודים ,שבאו זה עתה ברכבות מדרום בוקובינה,
מסוצ'בה ומרדאוץ .היינו מחוסרי כל ,לבושים בסמרטוטים ויחפים ,מזוהמים,
מלאי כינים ,שבורים ורצוצים ,ואילו מגורשי דרום בוקובינה מצוידים במזוודות,
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בריאים ,ובאמתחותיהם חפצים וכסף .הם לא רצו לתת לנו להיכנס לאותם הבתים
העזובים ,שהם שוכנו בהם ,פן נדביק אותם במחלות .רק בודדים ריחמו עלינו
ונתנו לנו קצת אוכל ומשהו ללבוש.
אחת המשפחות ריחמה על משפחתי ונתנה לאימי מעיל ישן ולאבי זוג נעליים.
אני עוד החזקתי מעמד ,והחליפה שעלי עוד היתה שלמה .רק בשביל אחי הקטן
ואחותי ביקשתי נעליים.
למחרת המשכנו בדרכנו .עברנו את העיירה והתקרבנו לנהר הדנייסטר .בדרך
פגשנו באנשים משיירה אחרת ,שסיפרו לנו ,כי בלילה הובילו אנשים והטביעו
אותם בנהר ,ביניהם גם אנשים מבנילה .משני צידי הכביש רבצו איפוא רבבות
אנשים מחכים להעברה.
ואכן ,אחרי זמן של סבל נפשי וגופני הועברנו לצד השני של הדנייסטר והגענו
לעיר מוגילב .גם בה הורשו לשהות רק אלה שהיה בידיהם כסף רב ושילמו
לקצינים .כל השאר גורשו הלאה והלאה...
*הערת המערכת :לפני סיפוח בוקובינה הצפונית לבריה"מ ,בימי השלטון הרומני ,היה
וובר אריה ידוע בהשקפותיו הפוליטיות הנוטות למפלגה הקומוניסטית .בימי השלטון
הסובייטי כיהן בתפקידים פוליטיים בכירים בעיירה .עם כיבוש בוקובינה בידי הצבא
הרומני הוא נאסר בשל היותו עסקן פוליטי בימי הסובייטים ,ורק הודות ליחסיו הטובים
עם ידידיו האוקראינים והרומנים ושמירה עליהם מפני פגיעת השלטון הסובייטי בשעתו
ניצל ממוות בטוח מיד אחרי הכיבוש.

מתוך עדותו ב"יד ושם"

 - 92שער שלישי  -בנילה ע"נ סירט

סוסי פרגר פרימא
רצח יהודים בגרזנים
הרב הורוביץ היה רב קהילת בנילה וראש ישיבת סניף של ישיבת ויז'ניץ "דמשק
אליעזר" .הקהילה מנתה אז  250משפחות ,שרובן שמרו שבת ,אך היו מאוד
מודרניים.
בבוקר למדתי בבי"ס ממלכתי רומני ,ואחה"צ למדתי עברית ב"בית יעקב".
הארגונים הציוניים" :השומר הצעיר"" ,מזרחי"" ,רוויזיוניסטים" ו"ציונים
כלליים" פעלו בבנילה בשבתות ,ובימי ראשון נערכו טיולים.
מצבה הכלכלי של המשפחה היה טוב ,ואף היתה לנו משרתת.
לשולחן פסח הוזמנו גם אלמנות ועניים ,ובפורים נערכו הצגות ,והילדים התחפשו.
הרב ניסה לשכנע את עשירי העיירה היהודים להשקיע בא"י ,אך הם לא הסכימו.
בזמן הסיפוח הסובייטי הידרדר המצב .העשירים הוגלו ,בתי הספר העבריים
והישיבות נסגרו ,וכל התלמידים התפזרו .רק מנייני התפילה המשיכו להתקיים.
עם פרוץ המלחמה ברחו הרוסים ,והגרמנים נכנסו ללא קרב .משפחתי הוכרחה
להלין בבית רוסים ואח"כ קצינים רומנים .בראשית יולי  ,41בליל שבת ,נשמעו
צעקות אימים .היהודים ,שהסתתרו אצלנו בבית ,ברחו חזרה לבתיהם ,ומשפחתי
הסתתרה במרתף .הרומנים התקרבו לבית ,קראו לנו לצאת וזרקו אבנים .יצאנו
לפנות בוקר .כולם היו כבר בחוץ .אספו אותנו ליד נהר סירט ,ואז הגיעו אוקראינים
ורומנים ,שהתנפלו עלינו בגרזנים ובכלים אחרים 22 .יהודים נהרגו שם ממכות.
לבסוף הובלנו לבית הקולנוע .ריח הדם היה זוועתי .כולם היו יחפים ,לאחר
שנלקח מהם הכול .אימי נתנה שם עגילי זהב בעבור לחם ,ולאחר זמן מה השיירה
החלה לצעוד לכיוון צ'יודין .רוב יהודיה של עיירה זו נרצחו.
מורה שלי ,גוי ,שהיה בין השומרים ,אמר לי" :מה שעושים לכם  -מגיע לכם".
משם נדדנו לסטרוז'ינץ .בעיר פגש בנו הכומר של בנילה ,סטפנוביץ ,שבא
לחפש את אבא ושאל אותו במה יוכל לעזור לו .אבא ביקש ממנו לשמור על
ספרי התורה בבתי הכנסת ועל הספרים שלו .הכומר קיים את בקשתו של אבי ,אך
בסוף המלחמה הוצת הכל ע"י הגויים.
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המשכנו בנדודים לוואשקוץ  Vascauţiדרך סטנשטי ,שם הרגו את הרב המקומי
ואת בניו .המסע נמשך כשבוע ,ובוואשקוץ הכניסו אותנו לחווה גדולה ,ויהודי
המקום הצליחו להביא לנו מרק .ושוב לדרך – מוואשקוץ העלו את החולים על
העגלות ,והבריאים צעדו דרך צ'רנוביץ ,חוצים את נהר הפרוט.
בדרך הורידו גם את הילדים מהעגלות ,וכולנו יחד צעדנו יחפים.
צעדנו כ 30-ק"מ ליום .מי שלא יכול ,נשאר בצידי הדרך ונורה למוות.
הלחם אזל ,ואכלנו רק מתנובת השדות – למשל ,סלק סוכר .חיממנו בקופסה מים
עם עלים ושתינו .כך הגענו לידינץ ,שבה שהינו שבוע ומשם גורשנו לאטאקי .
מן השיירה הקודמת דחפו רבים לדנייסטר ,ירו בהם ,וכל ראש שצף מעל המים
נורה.
קצין הליווי שלנו אמר ,שאין לו פקודה להעביר אותנו הלאה ,ואז חזרנו לידינץ
בפעם השנייה; כך ניצלנו.
כל בתי היהודים בעיר היו הרוסים ,והכניסו אותנו לבתים במעין גטו .לא היה מה
לאכול .את אחי לקחו לסלילת כבישים לצבא הרומני ,וכשרצו לגזוז לו את זקנו
ופאותיו התנגד להם ,למרות שהכו ופצעו אותו" .הרי אנחנו יודעים מה יהיה
סופנו" ,אמר" ,ולכל הפחות שהרשעים האלו יראו שיש לנו רצון .אני עוד בן-
אדם ,וכל זמן שאני חי ,אני יהודי ויש לי רצון משלי".
כעבור  6שבועות של שהייה בידינץ נתקבלה שוב פקודה לנוע .את ההורים
העמיסו על כתפי האחים ,וברגליים יחפות ופצועות המשכנו בגשם ובשלג .היה
זה בסוכות ,קר וגשום ,רבים התמוטטו ,ובליל שמיני עצרת ,ליל כפור ,קפאו
כאלף איש .הבערנו אש ורקדנו כל הלילה כדי לא לקפוא ,ובבוקר ראינו :אנשים
קפאו למוות ,והשאר נראו חצאי בני אדם ,מלאי כינים ומלוכלכים .כמעט שלא
התרחצנו מאז שיצאנו ,ולא היו בגדים להחלפה .היינו יותר שלדים מאשר בני
אדם .הז'נדרמים ירו באוויר ,דקרו בכידונים וזרזו .הילדים צרחו" :אמא ,אבא,"...
אנשים צנחו בדרך ולא קמו ,כשאנשים וסוסים דורכים ורומסים אותם .שבעה
ימים בדרך ללא אוכל ,ללא מים וללא מנוחה .בכל אלה שנסעו בעגלות ירו ,כולל
באנשים הבריאים .כך הגענו לדנייסטר .היינו ממוטטים ,שיירה של יצורים ,שהיו
פעם בני אדם ,אך נראו כחיות נרדפות ,שפניהן מעוותות מרעב ומכאב.
הגענו בפעם השנייה לאטאקי.
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בעיר הרפאים היו אלפי אנשים מכל העיירות .כל הבתים הרוסים ,ללא חלונות
ודלתות .רוח פרצים ולכלוך .על הקירות כתוב ביידיש" :כאן הושמדו  22אנשים
עטופי טליתות" .קירות הבתים נראו כמצבות בבית קברות גדול.
נכנסנו לאחד הבתים ,ובעזרת לוחות עצים סגרנו חלונות ודלתות .מאוחר יותר
העבירו אותנו את הדנייסטר על רפסודות ,והגענו למוגילב ,שנשארו בה מעט
יהודים ,משום שהצעירים עזבו עם הצבא הרוסי .הקור היה  40מעלות ,ומחלת
הטיפוס אכלה בנו בכל פה .אולצנו גם לענוד "טלאי צהוב".
כל יום העמיסו את המתים על עגלות ,ואף לא אחד מהמשפחה ,של אימי או של
אבי ,ניצל.
ושוב גורשנו ללוצ'ינץ ,שם מצאתי את אחי הגדול.
מתוך עדותה ב"יד ושם"

ישראל )סרול( שוורץ
ביקשתי את המוות ,אבל הוא לא בא
כביטוי של השראה ובמבט לאחור של שנים ,ברצוני לנסות ולהעלות בכתב את
כל מה שחוויתי בשנות המלחמה האיומות.
ילדה לבית
כיורש יחיד היה מצבי הכלכלי טוב מאוד .בשנת  1935התחתנתי עם ִה ֶ
גולדהגן מסטנשטי והמשכתי לנהל את חנות הבדים של הוריי .בבית היו  6חדרים
משופרים ומרוהטים היטב .חיינו התנהלו על מי מנוחות.
ב 1.1.1937 -נולדה בתנו אנני )חנה( ,וזה היה שיא אושרנו.
בשנת  1938עלתה לשלטון מפלגת קוזה  -גוגה .סבלנו תחתיה ,אך עדיין היה זה
מצב נסבל.
בשנת  1939חויבתי לשרת מספר חודשים בצבא הרומני ,ובשנת  1940הגיעו
הרוסים .את החנות נאלצתי לחסל לפי פקודה ,והלכתי ללמוד נגרות תמורת 4
רובל ליום.
בשנת  1941חזרו הרומנים ,והאסון הגדול התחיל.
ביום  ,10.5.1941שבועיים לפני פרוץ המלחמה ,נולד יורש העצר שלנו שייקה
)ישעיהו( .יכולנו לשמוח זמן קצר מאוד ,כי כעבור שישה שבועות חרב עולמנו.
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בבנילה על נהר סירט התגוררו למעלה מ 200 -משפחות יהודיות ,כל אחד עסק
במקצועו ,וחיינו ברווחה ובשלום עם כל התושבים.
אך בליל שישי אחד קרה הנורא מכל .שבועיים לא ישנו ,מאחר שהרגשנו כי
משהו יקרה ליהודים ,אך לאכזריות כזו לא ציפינו .ביום שישי הלך ראש העיירה
החדש למספר בתי יהודים ,הרגיע אותם והבטיח שלא יקרה שום דבר ,שיתפשטו
וילכו לישון בשקט ושיהיה בסדר .עשינו זאת באותו ערב בפעם הראשונה
לאחר שבועיים וישנו שינה עמוקה .בחצות הלילה דפקו חזק בדלת ,עד שקפצנו
ממיטותינו בבהלה .חוליגנים רומנים ,רותנים וסלובקים שברו בגרזנים את
הדלת והתחילו לבזוז מכל הבא ליד ולהעמיס על עגלות ,שעמדו מוכנות לכך
ברחוב .ציוו עלינו לפנות את הבית מיד .אשתי לבשה מעיל על כותונת לילה,
ואני הושבתי את בתנו אנני בת ארבע וחצי בעגלת התינוק ,מחזיקה את שייקה
בן ששת השבועות .לקחתי תרמיל גב ותיק יד ,שהכנו מבעוד מועד .רציתי לקחת
ז'קט ,ואז קיבלתי סטירת לחי מצלצלת .דם התחיל לזוב מהאף ומהפה .עם צידו
השני של גרזן קיבלתי מכות בגב ממישהו שהכרתי ושזיהיתיו למרות התאורה
החלשה בחדר .כך עזבתי את ביתי היפה והבלתי נשכח ,שבו חיו הוריי באושר
וברווחה ובשבילי היה הדבר היקר ביותר.
כאשר אחי יוסף כתב לי בשנת  1937מפלשתינה ,שאחסל הכל ואבוא לארץ
ישראל ,לא יכולתי להבין אותו .אהבתי את הבית ,שאבי בנה בעצמו ,עם כל
הנוחות ,גן ירק ובוסתן ,בית קטן נוסף ודונמים של אדמה .היום אני מתייסר על
כך ,שלא שמעתי בקולו.
באותו לילה התחילה דרך הייסורים שלנו .כאשר עברנו ברחוב ,עפו עלינו נוצות,
וקמח וכלים שונים היו פזורים .אשה בכתונת לילה ,שערה פרוע עם כתמי דם
עליה ,צעקה כמו מטורפת :יוסל ,איפה יוסל שלי ,האם הרגו אותו? את התמונה
הזו לא אשכח לעולם .התכנסנו בשדה חיטה על יד תחנת הרכבת ,רועדים מקור.
ראינו שמעמיסים על קרונות את כל מה שנשדד ,ובהאיר היום ,כשהתקדמנו
לעבר הבית שלנו ,נגלה לעינינו ההרס הנורא.
במכות ובקללות הריצו אותנו ברחובות ,ובכל פעם התוספו יהודים .איש לא ידע
מה מצפה לנו .לאן שפנינו ,זרקו אחרינו אבנים ואף ירו עלינו ,ורק משהגענו
לשדה מחוץ ליישוב ,יכולנו לנוח קצת .הילדים התחננו לאוכל ,אך לא היתה
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לנו אפילו פרוסת לחם .ראינו עגלות עמוסות ברהיטים וחפצים שונים ,שנשדדו
מבתי היהודים.
תוך זמן קצר נאספו החוליגנים עם גרזנים ,ברזלים ,כלים חקלאיים שונים,
קלשונים ,משורים חלודים ,חרבות וכדומה .הם הרביצו ללא רחמים ,עד שכל
אחד ,שעוד היה לו משהו ביד זרק אותו על מנת לברוח ,כולל בגדיו .נשארנו רק
ילדה אשתי
בחולצה או בבגדים תחתונים .כך רצתי גם אני ,שייקה על הידייםִ ,ה ֶ
מחזיקה ביד בתנו אנני ,שצעקה לה" :אמא רוצי ,הורגים אותנו" .אשתי היתה
מאוד חלשה אחרי הלידה ,וילדתנו בת ארבע וחצי יכלה לרוץ יותר מהר ממנה.
כעבור זמן הורו לנו לפנות לכביש בכיוון סטרוז'ינץ.
בדוידני התחיל ה"משחק" מחדש ,כשמכל הכיוונים מגיעה האוכלוסייה עם
הכלים המוכרים על מנת להרוג בנו ,כלומר את אלה שנשארו בחיים.
כמו משב רוח טוב הגיע מורה שלי לשעבר מבית הספר ,שהיו לו מכרים רבים
מבין היהודים ,עם עגלה מנהר הצ'ירש .הוא פיזר את התוקפים וכינס אותנו
באולם הקולנוע ,באומרו שלא יקרה לנו מאומה .בכניסה בזזו מאיתנו כל מה
שנשאר לגופנו.
בפנים נגלה לעינינו מראה נורא :אנשים שכבו מדממים ,חבולים ,פצועים קשה,
מבקשים את נפשם למות .הרוב אמרו "וידוי" ונפרדו מבני משפחתם .המשפחה
שלנו התקבצה באחת הפינות .שייקה בכה ,היה רטוב ולא היה לנו אף חיתול
ילדה הורידה את כתונת הלילה ,נשארה רק בשמלה
להחלפה .ליבי נקרעִ .ה ֶ
וחיתלה את שייקה .בינתיים ירד הלילה ,בלי אור ,בלי טיפת מים ובלי לדעת מה
ילדה נכנסה לפניקה,
וה ֶ
יילד יום .יריות נשמעו כל הזמן ,ההמון התחיל לצעוקִ ,
עד שהבינה ,כי אלה יריות הפחדה .היריות ,החושך וסרחון הדם והזיעה גרמו
לבהלה איומה ,ובקושי הצלחנו להירגע.
נאלצנו לקבור את המתים .יעקב ברכר המשותק שם את הראש על פרידה בתו
ואמר ,תראו מה עשו מאיתנו .הגויים רצו שיקברו גם אנשים חיים ומשותקים.
היהודים סירבו ולא הסכימו לקבור אדם חי ,אפילו יירו בהם .למחרת בא מפקד
הז'נדרמריה ,ולבקשת אחד הבנים לשים קץ לסבל אביו ,ירה בו.
וכל אותה עת היו משחקים את משחק הבחירה – מי ייצא לבלתי ידוע ,ומי
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יישאר .אני נשארתי למשלוח האחרון ,ונודע לנו ,ששולחים אותנו לצ'יודין
להרוג אותנו כשם שעשו עם היהודים האחרים שם.
המשלוח הראשון ,שהגיע בלילה לצ'יודין ,סבל סבל נוראי מהצבא הרומני,
שחייליו התעללו בהם ,הוציאו שיניים תותבות ,אנסו נשים .את המשלוח השני
דחסו לאורווה בבודינץ ,סגרו אותה הרמטית והדליקו אש מסביב ,כדי שהיהודים
בפנים יחשבו שהולכים לשרוף אותם .דברים איומים קרו לאנשים בפנים ,ושערם
של רבים הלבין בין לילה .את המשלוח השלישי שלחו בעגלות לסטרוז'ינץ.
בעיר זאת שהינו שבועיים עובדים בבניית גשרים בלי לקבל אפילו פרוסת לחם.
ביקשתי את המוות ,אבל הוא לא בא .בחג אחד זכיתי בכל זאת לקבל רבע לחם,
והייתי המאושר באדם .לקחתי לעצמי פירור ,ושלחתי את השאר לאשתי .לא
היה לה חלב להיניק ,והאנשים ריחמו ונתנו לה מי תפוחי אדמה לשתות ,על מנת
שהתינוק לא ימות מרעב .ואנחנו חלמנו על העתיד הכי טוב לילדינו.
היה זה היום השלישי ,שאוכל לא בא לפי .הרוב אכלו עשב ועשבי תבלין או
בישלו מרק מקש ואז סבלו מכאבי בטן איומים .הגעתי למסקנה ,שחיי אינם
שווים מאומה ,אם אינני יכול לספק את צרכי משפחתי ,ומאחר שחולשתי גברה,
ביקשתי מאלוהים שיגמור איתי כמה שיותר מהר.
במחנה הנשים שררו תנאים איומים .לא נתנו לגויים ,שרצו למכור ממרכולתם,
להתקרב ,ובחצות היה נערך מסדר ,שכל הנשים והילדים היו צריכים להופיע בו,
גם חולות וזקנות .החזיקו אותן שעות בגשם ,ובינתיים חיפשו החיילים בחפציהן,
אולי ימצאו משהו בעל ערך .לאחר מכן היו אונסים נשים.
עוד כמה ימים עברו ,היה צריך לצאת משלוח לוואשקוץ ,מדובר היה שיעסקו
שם בחקלאות .האנשים נדחפו על מנת להגיע לעגלות ,דורסים בדרכם זה את
ילדה והילדים לא יכלו לצאת מהשער,
זה ,דורכים זה על זה בלי להתייחסִ .ה ָ
כי היו נדרסים שם ,זה היה מזלנו הגדול .אילו היינו נוסעים במשלוח הזה ,לא
היו נכתבים זכרונות אלה .כמעט כולם מתו מרעב או ממחלות ,ואלה שיצאו
לעגלות ,גורשו לבסרביה ולמחנה ידינץ .כל המשפחה נספתה ,כולל אחיותיי סלי
ורוזה ,הדוד שוורץ ,דודה שרה גרין )אחות אבי( ,דוֹד סרול ודודה רבקה לנדאו,
בתם אסתר לנדאו עם בעלה וילד ,אחיה חיים לנדאו עם אשה וילדים ,דודה
רבקה קופלר )אחות אימי( ,האחים יוכבד וחיים קופלר ,שמתו תוך  4ימים ,הדוד
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דוד קופלר שנשלח מצ'רנוביץ ומת מרעב במוגילב ,הדוד והדודה של אשתי
הכט מסטרוז'ינץ ורבים מאוד ממכרינו וקרובינו :גיטל ובעלה ושני ילדיהם; בן
אחד נמצא בבוקרשט .אשתו של יוסל וילד ,אשתו של שעייה והילד ,אשתו של
יידל לנדאו ,כך גם משפחות לנדאו וזינגר .אחותי סלי ובעלה משה שניצר מתו
בסיביר ,ואחותי הצעירה רוזה ,שהרבה בזכותה נשארנו בחיים ,הוגלתה מעבר
לנהר בוג ואין אנו יודעים איך ומתי נספתה .אני כותב כל זאת ,על מנת שילדינו
ידעו איזו משפחה גדולה היינו .כיצד אפשר להיות מאושר אחרי אבידות כאלה?
אלה פצעים שלא יגלידו לעולם.
את הדרך מבנילה לסטרוז'ינץ לא אשכח לעולם .נסענו לאט ,בגשם סוחף ,ובדרך
פגשנו חיילים רומנים ,שסחבו אותנו מהעגלות ,הרביצו והתעללו בנו בטענה
שירינו עליהם כשהרוסים נכנסו .את השקר הזה המציאו כולם ,על מנת שיוכלו
להרוג את מעט היהודים שעוד נותרו בחיים.
הילדים בכו מרעב עד שהלב נקרע ,כולם רטובים ופוחדים מהחיילים.
בסטרוז'ינץ חויבנו לעקור סרפדים בידיים חשופות ,ושני אנשים נאלצו לשאת
בולי עץ ,שעשרה איש בקושי יכלו להתגבר עליהם ,אם כי אנשים התמוטטו
לעיתים קרובות .וכל זאת בלי לאכול ימים רבים .ישנו בבתי כנסת על הרצפה
אפילו בלי מעט קש מתחת לראש .בלילה הופיעו נערים בני  ,18 - 15שהרביצו
לישנים ,שפכו מים והתעללו בנו כל הלילה .היינו חסרי אונים .כל אחד יכול היה
לממש בחושך את האינסטינקטים החייתיים שבו .אם מישהו רצה להתחמק יום
אחד מהעבודה בשל מחלה או חוסר כוח ,הרביצו לו עד זוב דם .גם אני הרגשתי
את נחת זרועם במשך שבועות.
בנוסף היינו מלוכלכים ומלאי כינים ,היו לי כתונת אחת ותחתונים .כשלא הייתי עייף
מדי ,כיבסתי אותם ללא סבון ויבשתי אותם על גופי ,כדי שלא יגנבו לי אותם.
אולם אצל הנשים והבחורות היה המצב עוד יותר גרוע ,ובבואם לשם בלילות,
הם היו מתנהגים כמו כלבי פרא.
את אשתי ואת ילדיי אסור היה לי לבקר .פעם מצאתי כמה תפוחי אדמה יבשים,
עשיתי מהם מרק ושלחתי למשפחתי .זו היתה ארוחה חגיגית בשבילם.
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אחרי שבועיים במחנה בסטרוז'ינץ ,שנידמו כשנתיים ,שמעתי שלמי שיש
קרובים בצ'רנוביץ יכולים להתפנות אליהם תמורת כסף או תכשיטים .בכיס
מוסתר במכנסיי מצאתי  2000ליי ,ובעזרתם עברנו לצ'רנוביץ .הנשים והילדים
נסעו בעגלות ,והגברים הלכו ברגל.
החום והאבק הציקו לנו מאוד ,וכך הגענו לפנות ערב עייפים ויחפים למשטרה
בצ'רנוביץ .אנשים שהכירו אותנו ,לא זיהו אותנו בשל מראנו הנורא .השעה
היתה  6בערב ,ובשל העוצר היה צורך לסדר את הניירות במשטרה .עשינו זאת
ואז נלקחנו למחנה ,שם שהו כבר רבים מיהודי צ'רנוביץ .שכבנו על רצפת אבן,
לא קיבלנו טיפת מים ,קמנו בשש בבוקר ,והגרמנים לקחו אותנו לבנות גשרים.
החום היה כבד ,העבודה קשה מאוד ,ומי שפיגר ,קיבל מכות עד זוב דם .כך
עברו עלינו הימים .נשות צ'רנוביץ הביאו מרק ותה ,שהצילו אותנו .אחיותי
ילדה ורוזה וגיסתי ,אחות אשתי סלי ברנדר ,הביאו לנו אוכל .לילה אחד בחצות
ִה ָ
העירו אותנו .השמיים כוסו בעננים שחורים ,סערה התקרבה ,ולא ידענו מה עומד
לקרות .חלק סבר שיקחו אותנו לנהר פרוט ,אחרים חשבו שיירו בנו .הילדים
ילדה עם שייקה על
בכו ,הזקנים והחולים יבבו ,גשם זלעפות התחיל לרדתִ .ה ֶ
הידיים ,ואני לא מצאתי עצה .השיירה התחילה לנוע ,ואיימו לירות בנו אם לא
נזוז .בחושך איבדתי את ִהיל ֶדה ואת הילד .יומיים קודם לכן לקחה אחות אשתי,
אננה שכטר ,את בתנו אנני אליה ,וזה היה מזלנו .הובילו אותנו דרך רחובות העיר
עד שהגענו למחנה הז'נדרמריה ברוש .רטובים עד לשד עצמותינו נשכבנו על
דרגשי עץ מלאי כינים .הפרידו בין גברים לנשים .רק בבוקר נודע לי איפה אשתי
והילד ולמחרת גם החזירו את אנני .בבוקר הכריחו אותנו לרוקן את בתי השימוש
בידיים ערומות לתוך חביות ולשאת אותן משם .זה היה יומנו הראשון ברוש.
ילדה שולחת ארוחת צהריים עם בתה הקטנה אנני,
מאותו יום היתה אחותי ִה ָ
ילדה לעורך דין,
שזחלה מתחת לגדר .התחלנו לחזור לעצמנו .בינתיים פנתה ִה ָ
שקיבל כסף ותכשיטים על מנת להוציא אותנו מהמחנה .הוא לקח לעצמו את
הכסף והתכשיטים ולא סידר מאומה .שייקה חלה ,והרופאים אמרו שאם לא
ילדה הגיעה בפרוטקציה לרופא
נעזוב את המחנה מיד ,הוא יהיה בסכנת חייםִ .ה ֶ
המחנה ,ותמורת שוחד של  20,000.-ליי הורשו אשתי והילדים לעזוב .שבוע
יותר מאוחר יצאתי גם אני.
הגברים בעיירה נלקחו לבנות את הגשר על הנהר פרוט ,שנהרס ע"י הרוסים,
 - 100שער שלישי  -בנילה ע"נ סירט

אך אני הצלחתי להתחבא ,ואחרי  4-3שבועות הקימו את הגטו .בינתיים נשלחו
אנשים לטרנסניסטריה לפי שמות הרחובות .גם אותנו גירשו מהבתים לתחנת
הרכבת .עמדנו כל היום ליד מסילת הרכבת וחיכינו לבוא הקרונות .לפנות ערב
דחסו אותנו לרכבת ,ובתוך המהומה שנוצרה הצלחתי להתחבא ושבתי לדירה.
אולם למחרת הקטינו את הגטו ונאלצנו לעבור לרובע היהודי .בינתיים גורשו
יהודים יום יום ברכבות.
אז התחילו בדיקות של רישיונות ונאלצנו להוסיף ולשחד בכסף כדי לקבל
רישיון .מצבנו היה קשה ,כי לא היה ממה להתפרנס ולחיות .אחיותיי עזרו ככל
שיכלו .האוכל העיקרי היה ממליגה ובצל ,ורק לילדים הרשינו משהו טוב יותר.
היה עוצר ,ומותר היה לצאת רק בין השעות  12ל 13-בצהריים .כמו כן היה עלינו
לשאת מגן דוד צהוב על דש הבגד .אם יהודי נמצא מחוץ לשעות האלה ברחוב,
הוא היה מקבל מכות רצח .כל יום דיברו על משלוחים חדשים .מקרובינו התקבלו
מכתבים איומים על המצב בטרנסניסטריה ,שם חלו בטיפוס ,בתנאים של רעב,
כינים ,קור ועבודה קשה מאוד .חשבנו שמוטב למות מאשר להישלח לשם ,ואכן,
אנשים רבים התאבדו בצ'רנוביץ .באווירה כזו חיינו עד מאי  .1942אז שלחו
ילדה נשארו לבד ,בלי יכולת לדאוג
וה ֶ
אותי ל) Munca -עבודת כפייה( .הילדים ִ
להם .אחותי רוזה ליוותה אותי למקום האיסוף .ירד גשם חזק ,ואספו את כולם ב-
 ,Volksgartenהפארק העממי .לא יכולתי לדמיין ,שזו הפעם האחרונה שאראה
אותה .היא הבטיחה לדאוג לאשתי ולילדים.
התאספנו כ 150 -גברים בין הגילאים  18עד  50שנה ונשלחנו לבנות כבישים
באיזור  . Fălticeniהמפקד היה משתכר ומרביץ לנו בלילה עד זוב דם ,שובר
ידיים וגורם סדקים בגולגולת .התפזרנו באורוות ,אכלנו ממליגה ושעועית או
מרק תפוחי אדמה .עבדנו משעה  4לפנות בוקר עד  10בלילה ,עד שנודע לנו ,כי
לאחר שנסענו היו משלוחים נוספים לטרנסניסטריה.
תורגם מגרמנית ע"י אנני ילין ,אחייניתו של סרול )ישראל( שוורץ
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יערות אשור )בוק( ועצי אשוח ואשוחית הקיפו את עיירת בנילה ע"נ הסירט
)(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
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דב שי
הגירוש מהבית
ב 22 -ביוני  1941התקיפה גרמניה הנאצית את ברית המועצות .לפני עלות
השחר תקפו צבאות גרמניה בתמיכת כוחות איטלקיים ורומניים בחזית בוקובינה
ובסרביה ,ובעזרת כוחות הונגריים  -בחזית אוקראינה הקרפטית .ההתקפה באה
על הסובייטים במפתיע ,כאשר בגבולות עם מדינות הציר היו פרוסים רק חיילי
משמר הגבול ,ששמרו על הגבול סגור .החיילים היו מעטים ולא מצוידים כראוי
כנגד צבא פולש ,מצויד וחמוש בנשק התקפי חדיש .הצבא הרוסי בכלל היה
פרוש כמקובל בעיתות שלום.
הגרמנים תקפו מן היבשה ,מן הים ומן האוויר .הופצצו מחנות צבא ,שדות תעופה,
תחנות רכבת ,מרכזים תעשייתיים .דובר צבא גרמניה יצא בהצהרה ,כי הצבא
הסובייטי פתח בהתקפה על יחידה צבאית גרמנית ,וכתגובה לפעולה "בוגדנית"
זו הצבא הגרמני משיב מלחמה .ההתקפה הפתיעה את ראשי "הצבא האדום" ואת
הממשל הסובייטי בכללו ,שלא שם לב לאזהרות הרבות והמוסמכות ,שהגיעו
אליהם.
התקפה בחזית כל כך רחבה ובלתי צפויה מראש גרמה לתוהו ובוהו בממשל
הסובייטי .מערך ההגנה התקפל ופתח בנסיגה תוך בהלה; בעקבותיו גם הממשל
האזרחי נסוג באי-סדר מוחלט.
ברחבי המדינה החל גיוס כללי; גברים עד גיל  45גויסו ,כולל אנשי הממשל,
מורים ,רופאים ומומחים למיניהם ,שהיו דרושים לצבא .בתי הספר הופעלו
חלקית .אנשי הממשל הסובייטי החלו לעזוב את שטחי בוקובינה ובסרביה.
האוקראינים – תושבי המקום – החלו להתלחש ,ופתאום דיברו רומנית ,היו
לרומנים .הפעילים ביניהם הביאו "ידיעות מוסמכות" מן הנעשה בחזית" :הצבא
האדום" התמוטט ,צבא רומניה כבש את קישינב ואת בסרביה כולה ,כוחות צבא
מתקדמים לכיוון צ'רנוביץ ,בירת בוקובינה.
באזורנו הקימו הגרמנים פיקוד משותף גרמני-רומני .באופן פורמלי הועמד
בראש הפיקוד הגנרל יון אנטונסקו ,ראש ממשלת רומניה ,אך בפועל היה הפיקוד
בידי גנרלים גרמנים .הצבא הגרמני והרומני החלו בהתקדמותם בחזית הדרום
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לתוך שטח בוקובינה ,בסרביה ואוקראינה הדרומית מיד לאחר פרוץ המלחמה,
וההתקפה הגרמנית והתקדמות הצבא הגרמני גרמו לשיתוק מוחלט של הממשל
ושל "הצבא האדום".
"ידידים" טובים לחשו באוזני הוריי ,כי באזורים ,שבהם נכנס הצבא הרומני,
ניתנה רשות לאזרחים לבזוז את בתי היהודים במשך  24שעות ,ורבים מן היהודים
נהרגים ע"י הפורעים האוקראינים.
פקיד בכיר ,שעבד תחת הנהלתו של אבי בשם פטרה בילן ,בן-בית אצלנו ,לן
אצלנו כמה לילות כדי לשמור עלינו מפורעים ,שהחלו במלאכתם עוד בטרם
הנסיגה .הוא רכש את אמוננו והציע לארוז את החפצים היקרים והחשובים,
ההכרחיים לניהול אורח חיים תקין .פטרה העמיס את החפצים על שתי עגלות
והעבירם בחשכת הליל לביתו למשמרת ,עד שתשקוט הארץ מביזה .פטרה
הבטיח ,כי מיד עם שובנו הביתה יחזיר את החפצים .הפחד וחוסר האונים,
ששררו בקרב הקהילה היהודית ,גרמו לנו לתת בו אמון .כל המשפחה עבדה
יומם ולילה :ארזנו ,העמסנו חבילות של חפצים ,כלי מיטה ,בגדי שבת ,כלי בית,
כל הטוב והיקר שנצבר במשך דורות .רוב הרכוש הנייד הופקד אצל בן הבית,
פטרה בילן ידיד המשפחה ,למשמרת עד יעבור זעם .ביום שישי ,ה 3 -ביולי ,נסוג
"הצבא האדום" ,ופעילים מקומיים ענדו על שרווליהם סרטי טריקולור ,צבעי
הדגל הרומני  -אדום ,צהוב ,כחול  -כולל ידיד המשפחה פטרה בילן .הוא מונה
ל"בכיר" מבין הפעילים והיה כמעט לראש הרשות המקומית .בינתיים שלח אלינו
מדי פעם שליחים להרגיע אותנו ,שנישאר בבית ,ועשה מאמצים כי לא יאונה לנו
כל רע ,אך הסכנה גדלה .הרוסים נסוגו; אומנם ,גדודים של הצבא הרומני עברו
את העיירה ,אבל אנשי הממשל לא הגיעו ,והשלטון עבר לידי פעילים מקומיים.
שמועה רדפה שמועה :יהודים מוצאים להורג בעיירות סמוכות ,מגרשים יהודים
מבתיהם וכולאים אותם במחנות עבודה ,זוועה רודפת זוועה.
ישבנו כל הלילה לבושים ומצפים לבלתי נודע .הפציע השחר ,החמה שולחת
קרני אור וחום ,ומסתמן יום בהיר וחמים .בערך ב 10:00 -בבוקר שומעים
צעקות" :יהודים החוצה!" פורעים צעירים נכנסים לחצר ביתנו ומצווים עלינו
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לצאת לכיוון שדה פתוח לא רחוק מביתנו .הכנו תרמילים אישיים ,ארזנו חפצים
אישיים ומזון ליום-יומיים .גם את סבתנו ,אם-אימי שהתגוררה עימנו ,אישה
קצרת רואי ,הובלנו איתנו ביד בעדינות.
כעבור זמן לא רב הגענו למקום איסוף היהודים .רוב אנשי הקהילה כבר היו
ישובים שם ,מי על האדמה ומי על תרמילו; צעירים אוקראינים הקיפו את מקום
הריכוז .השמש קופחת על ראשי הנאספים; זקנים וצעירים ,חולים ובריאים,
ילדים וטף .לפתע הגיע למקום ידיד משפחה נוסף ,וולרציו ,וחיפש את אבי .הוא
לחש לו משהו על אזנו ,אבי אסף את בני המשפחה הקרובה ביותר ,כעשרים איש,
ויצאנו בעקבות וולרציו .הגענו לביתו ,מרחק  2ק"מ ממקום הריכוז ,והוא ציווה
עלינו להסתתר במתבן שלו .הוא עצמו יצא שנית למקום הריכוז לראות מה קורה
עם הנאספים שם.
התכנסנו בתוך פינה נסתרת במתבן ,ואבי הסביר את פשר ההסתתרות במקום
זה :בהיותו אחד הפעילים במרכז העיירה ,שמע וולרציו את פטרה בילן מצווה
על קבוצת פורעים לצאת למקום הריכוז ולהוציא להורג את אבי ואת משפחתו
הקרובה .רק התיישבנו לנוח ,ונשמעו צעקות עד לב השמיים .הצעקות הגיעו
ממקום הריכוז ,ורק אחר כך נודע לנו ,כי פורעים רכובים על סוסים ,מקלות
בידיהם ,נכנסו על סוסיהם בתוך ההמון והחלו להכות על ימין ועל שמאל .כ22 -
גברים ,נשים וטף נרצחו .רבים נפצעו; היהודים החלו לחפש מחסה בין רגבי
האדמה ובתעלות ניקוז.
מיד לאחר מכן הגיע גל שני של פורעים ,בראשו פטרה בילן .תוך דריסת ההמון,
כשהוא רכוב על סוסו ,צעק " :איה מוטי שרצר? אני חייב להרוג אותו!" הוא
דרס וצעק ,דרס והכה ,בחפשו את אבי .כששמענו את הצעקות ,גברה הדאגה
בליבנו .וולרציו הגיע למתבן ודמעות בעיניו .הוא עמד על חבילת תבן וציווה
עלינו להתפזר ביער הסמוך ,כי פטרה בילן בעקבותינו .אם ימצא אותנו באחוזתו,
הוא יוציא את כולנו להורג .מבוהלים ומפוחדים עזבנו את המתבן ויצאנו ליער.
לאחר צעדים מספר פגשה אימי את הכובסת ,שעבדה במשך שנים בביתנו .אימי
התחננה בפניה ,כי תמצא לנו מסתור כלשהו .ללא אומר וללא היסוס היא ציוותה
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עלינו" :בואו אחריי!" היא הביאה אותנו לביתה ,בית בודד במעבה היער ,הכניסה
את כולנו לבית ,הרתיחה מים עם צמח כלשהו ,שהיה דומה לתה ,והשקתה את
כולנו .לאחר היסוס מה אמרה ,כי אינה רוצה שאפילו בנה היחיד ,האמור לחזור
כעבור שעה ,יידע כי אנו מסתתרים בביתה .היא יצאה לחצר ,הביאה סולם
וצוותה עלינו לעלות אל עליית הגג ושם להתמקם .לאחר שעלינו כולנו ,כולל
הסבתא ,הביאה האישה שני דליים לעשיית הצרכים ועוד דלי מים .היא אספה את
הסולם והרחיקה אותו מן הבית .שקענו בשתיקה גמורה ,ואילו הצעקות ממקום
האיסוף הלכו וגברו .את המזון המעט שהיה באמתחתנו חילקנו במשורה .לאחר
שבן המארחת הצעיר שקע בתרדמה ,היא עלתה אלינו ובישרה לנו ,כי פורעים
צעירים מחפשים אותנו במעבה היער ושואלים את התושבים האוקראינים מי
מסתיר אותנו .איש לא הטיל חשד באישה אלמנה ,שתעשה "נבלה" כזו ותסתיר
יהודים .בלילה פסקו הצעקות ,אך החלו יריות סביב הבית שבו הסתתרנו.
לא עצמנו עין – ידענו כי אותנו מחפשים .האישה היתה מבוהלת ומפוחדת ,ולכן
הלכה למרכז העיירה לאסוף מידע על היהודים .כשחזרה ,סיפרה על הזוועות
שעושים בני הבליעל  -גונבים ובוזזים את בתי היהודים ,רודפים ומבקשים את
המסתתרים .ביום השלישי שבה ובשורה משמחת בפיה :ראש הז'נדרמים ,שכיהן
בתפקיד זה בתחנה בימי השלטון הרומני ,חזר לעיירה ,והוא אוסף את הנשק מן
הפעילים .היהודים רוכזו בבית הקולנוע ,ועל מקום הריכוז הציבו שמירה של
ז'נדרמים .שמחנו לשמוע ,כי הוא הכיר אותנו היטב  -בימי הרומנים זכה להטבות
ייחודיות מרוב בעלי העסקים היהודים ,ביניהם מאבי ומדודי .ביקשנו מהאישה
הטובה להזעיק את וולרציו; כעבור שעה קלה חזרה בליווי השליח הטוב וולרציו,
שנטל אותנו תחת חסותו והביאנו למקום הריכוז .שם פגשנו רק כשליש מבני
הקהילה; שני שלישים נשלחו לעיר סטרוז'ינץ – בירת הנפה .השלטון עבר לידי
הז'נדרמים ,ומועצה זמנית הוקמה בעיירה; חזר הכומר סטפנוביץ'.

חנייה ראשונה  -סטרוז'ינץ
גורשנו עם אחרוני הקהילה ממקום האיסוף .מפקד הז'נדרמים עשה את רוב
היום עימנו ,עם שארית הקהילה ,שהמתינה לגירוש! בסתר לבנו קיווינו ,שמפקד
הז'נדרמים מנסה להשיג היתר להישארות הקבוצה האחרונה של בני הקהילה
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במקום ,בהיותם מקור ההכנסה העיקרי שלו ,בתוספת משכורתו הממשלתית
הדלה והעלובה .מאמציו ,לפי דבריו ,לא צלחו .אור ליום הרביעי ניתנה הוראת
הגירוש .הז'נדרמים גייסו בעלי-עגלות ,שיסיעו את הזקנים המופלגים ואת
החולים .עם זריחת החמה פקדו להסתדר בשלשות ,צמודים זה לזה או לזאת,
לצעוד בשולי הדרך ,לא להפריע לתנועת העגלות ולהתקדמות הצבא לחזית,
שמאחוריה צעדנו.
השמש של חודש יולי קפחה על ראשינו; צמאים ,מיוזעים ורעבים ,ההליכה
הכבידה ,נשים וילדים התחילו להתמוטט .הז'נדרמים האיצו בכושלים .פגשנו
איכרים ובני משפחותיהם ,שיצאו לעבוד בשדותיהם .חלקם מחאו כפיים
בראותם את שיירת המגורשים ,אחרים עשו סימן ,שאנו מובלים לשחיטה .היו גם
כאלה שמסרו לידינו את צרור המזון שלקחו עימם לשדה .ההאצה האכזרית של
הז'נדרמים ,מחיאות הכפיים של האיכרים וצהלתם של אחרים ,על שאנו מובלים
לשחיטה ,נטעו בנו התחושה ,שאנו משתתפים ב"מצעד המוות".
מסע הגירוש מכל הכפרים והעיירות בבוקובינה הצפונית נמשך במתכונת דומה:
התכנסות במקום ריכוז ,מוקפים חיילים רומנים ,לא רבים במיוחד ,לעיתים גויסו
למטרת הגירוש נערים חמושים ,כאשר תפקידם העיקרי היה "טיהור" הבתים
מיהודים .מסע הגירוש ברגל ומספר קטן של עגלות ,המלוות את השיירה ,שעליהן
ישובים זקנים וחולים שאינם מסוגלים ללכת.
איש לא ידע לאן מופנה הגירוש .שמועות אופטימיות יחסית הגיעו מכל עבר:
ליישב קולחוזים נטושים בבסרביה ובאוקראינה ,או שמועות אחרות – אנו
מועברים למחנות ריכוז באזורים שבשליטת הגרמנים; בכל אופן ,כיוון הגירוש
היה מזרחה.
בהגיענו לעיר סטרוז'ינץ נודע לנו ,כי חלק מיהודי העיירות והכפרים ,שגורשו
מבתיהם ,רוכזו בעיר זאת .שני המשלוחים הראשונים ,שגורשו מהעיירה שלנו
ברגל ,הגיעו אף הם למקום הריכוז בעיר .במשך כל תקופת הגירושים שימשה
סטרוז'ינץ תחנת מעבר למגורשים.
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בעיר סטרוז'ינץ שוכנו בבתי כנסת ,ושהינו בה כשבוע ימים .כל בוקר יצאו הגברים
לעבודת כפייה :ניקיון הרחובות ,ניקוי הבתים העזובים של היהודים שנרצחו או
גורשו והכשרתם כדי לשכן בהם את עובדי המדינה הרומנים ,שאמורים היו להגיע
לעיר .היתה זו עבודה מושכת ,כי בבתי היהודים מצאנו שאריות אוכל .באחד
הימים ,למשל ,מצאנו אבי ואני ,מזווה מלא אוכל ,שכנראה הוכן למשפחה למשך
שנה :שומן אווזים עם "גריבים" – גלדי אווז ,ריבות ובשר אווז מעושן .לא קל
היה להכניס אוצר זה מתחת לחולצה ולהסתיר מפני המשגיחים הרומנים .נאלצנו
להסתפק כל אחד בצנצנת אחת בלבד ,מזון ליומיים  -שלושה למשפחה.
צפיפות המגורים בבית הכנסת היתה בלתי ניתנת לשאתה .העדפנו לישון בחוץ,
אבל קור הלילה והטל ,שירד עלינו ,הניעו אותנו לפלוש רק לשעות הלילה לבתי
יהודים ריקים .בבוקר חזרנו לחצר בית הכנסת.
בתי היהודים נבזזו ,ונותרו רק קירות ריקים; אולם אלה העניקו מחסה מפני
הקור הלילי הצורב והטל המרטיב בשפע .הסבל היה נורא :צפיפות איומה,
אנשים דורכים זה על זה בשעה שרצו לצאת לשירותים או להביא ספל מים,
העדר אפשרות רחיצה ,תור לספל מים וכיוצא בזה .סיכנו את נפשנו ,ומדי לילה
חיפשנו מחסה בדירה ריקה בסביבה ,פלשנו לתוכה לאחר רדת החשיכה ויצאנו
לפני עלות השחר ,בנצלנו את הלילות לרחיצת הגוף ולטיהור הנפש .סבל ,חיל
ורעדה עברו עלינו כעשרה ימים ,עד שבת ,עם בוא הפקודה הבאה לזוז מזרחה
השכם בבוקר ,לכיוון בלתי ידוע; כיוון הביניים  -העיירה סטנשטי .שוב צעדה
ברגל ,דרך כפרים ועיירות ,לינה בשדות ליד באר מים או נחל זעיר .רק התמקמנו
ומיד הופיעו נשות האיכרים ובידיהן דלי מזון כפרי ,שאותו הציעו תמורת בגדים
ותכשיטים .המסע המייגע נמשך שני ימים ושני לילות.

חנייה שנייה  -סטנשטי
בסטנשטי נודע לנו ,שחלק מהיהודים המקומיים לא גורשו מבתיהם .אבי החליט
להסתלק מהשיירה ולחפש מסתור אצל משפחה יהודית מקומית ,שגרה עדיין
בביתה .ראש המועצה הבטיח להם ,כי יעשה מאמצים שיהודי סטנשטי המקוריים
יישארו בבתיהם ולא יגורשו .הקנאה אכלה בנו ,אך כעבור שבעה ימים גורשנו
מסטנשטי יחד עם יהודי המקום ,שנותרו בחיים לאחר ששכניהם האוקראינים
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פרעו ורצחו בהם בעת כניסת הרומנים ליישוב .שבוע שהינו בדירה אחת עם
המארחים ,ולמרות הצפיפות ושינה על הרצפה היה זה שבוע של מנוחה ושל
תקווה בלב ,שזאת תהיה תחנת ביניים עד שיותר לחזור הביתה .קץ התקווה הגיע,
כאמור ,השכם בבוקר ,בסתם יום של חול; גורשנו יחד עם אחרוני היהודים בני
סטנשטי לעיירה הגדולה ושקאוץ .

חנייה שלישית  -ושקאוץ
בערב שבת הגענו לוואשקוץ .מרכז העיירה ,שהיה מיושב ביהודים ,נראה ריק
ועצוב .בתי היהודים נטושים ,כל רכושם נבזז ,נותרו רק קירות ריקים ,דלתות
וחלונות מתנדנדים ברוח החזקה ,שנשבה ללא רחמים .קור עז בחוץ וצינה בלב
הקבילו את פני הנרדפים .משפחות חיפשו קורת גג בבתים הנטושים ,תנאי
המגורים והסניטציה היו בלתי נסבלים ,עשרות אנשים מכל הגילאים שוכנו
בחדר אחד.
משפחתנו המורחבת ,סבא ושתי סבתות ,דודים ודודות ,מצאה מקלט באחד
הבתים .אימי הדליקה שני נרות שבת ,שמצאה בתרמילה ,כשהרצפה משמשת לה
פמוט .הדלקת נרות השבת בוואשקוץ היתה שונה מזו שהמשפחה היתה רגילה
לה במשך דורות ,וברכת האם לוותה בדמעות כל המשפחה .התרמילים נותרו
כמעט ריקים ממזון .כל בן משפחה חיטט בתרמילו ,חיפש פרוסת לחם ,תפוח
אדמה קר ,שבהם הצטיידה המשפחה לפני צאתה מסטנשטי .קבלת שבת עצובה.
עייפים ,רצוצים ממהלך שתי יממות ,רעבים ומדוכאים נשכבנו לישון על הרצפה
הקרה תוך תקווה ,שאולי שבת זו תביא את קץ הגירוש.
גם כאן לא הארכנו ימים .לאחר כשבוע ימים הודיעו לנו ,כי עלינו לעזוב.
ערב שבת ,שתי משפחות ,שלושה דורות ,כולנו ישובים על הרצפה בחדר אחד
ואוכלים ארוחת ערב "חגיגית" של שבת .תמורת סיכת זהב יקרה הצליחה אימי
לקבל חצי שק תפוחי אדמה .לאחר זמן רב אכלנו מרק תפודים ,וכמנה עיקרית
תפוחי אדמה חמים ,מבושלים .העלינו זכרונות ,וערכנו השוואות בין ארוחות
חגיגיות בבית וכאן.
התפללנו כי השבת תעבור עלינו בשלום ,ללא גירוש נוסף ,אך התפילה לא
מצאה אוזן קשבת אצל אבינו שבשמיים .גם בשבת זו נערך גירוש ,כמו בשבתות
קודמות – ושוב בלי לדעת לאן.
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הבשורה על המשך הגירוש העיקה עלינו מאוד .פחדנו מפני הבלתי נודע .בבית
שבו גרנו מצאו מחסה גם אחות אבי ,בעלה ושני ילדיה :בן בגיל  13ובת בגיל
 .11חידוש הגירוש והנדודים פגע במצב רוח המשפחה ,שתי הסבתות הצהירו,
שהן אינן ממשיכות במסע המתיש ,גם הילדים המתבגרים הכריזו על "מרד" ורצו
להישאר בדירה עם הסבתות תוך הבטחה להורים ,שאיש לא יעז לפגוע בנשים
זקנות ובילדים .ההורים כפו עלינו ועל אימותיהם להמשיך במצעד תוך הבטחה,
שהגאולה בוא תבוא ,ובמהרה!
עברנו דרך עיירות וברחובות ערים,בתי מסחר נטושים ,חלק מהבתים עזובים,
סימן לכך שתושביהם היהודים גורשו מכל מקום בו דרכו רגליהם של החיילים
הרומנים הכובשים .נשבה רוח של פורענות ,של ריקנות ,של השפלה ושל בזיון
האדם החושב.
לאחר מסע רגלי של  5-4ימים הגענו לעיר  ,Nova Sulitzaשהיתה מחולקת
עד  .1918מחציתה המערבית היתה שייכת לבוקובינה-אוסטריה ,ומחציתה
המזרחית – לרוסיה הצארית .ניתן היה להבדיל בין צורת הבנייה של הבתים
ושל מוסדות הציבור :בחלק המערבי סגנון מערב אירופי ,ואילו החלק המזרחי
שונה לגמרי  -סגנון רוסי .למרות שעברו  22שנה מאז שהעיר אוחדה תחת שלטון
רומני לא השתנה אורח החיים בהרבה ,ונשמרו הסגנונות השונים.
מזג האוויר הקייצי של סוף יולי ותחילת אוגוסט היה נעים; השיירה התנהלה
לאיטה; בלילות לנו בשדה פתוח מתחת לכיפת השמיים .כשנתמזל מזלנו והגענו
עם שקיעת החמה לעיירה ,ובה בתים יהודיים נטושים ,ורוחו של מפקד השיירה
היתה טובה עליו – הותר לנו להשתכן ללילה אחד או שניים בעיירה .האוויר
הקייצי בבוקובינה ,בדרך כלל ,נפלא :ביום חם עד  20מעלות בערך ,והלילות
קרירים  16-12 -מעלות.
מיד עם דרוך רגלנו על אדמת בסרביה השתנה מזג האוויר ,והחלו לרדת גשמים.
הקור העז חדר לעצמות ,אנשים התהלכו בלילות כדי לא לקפוא מקור .הראשונים
שנפגעו היו ילדים קטנים ,זקנים וחולים.
מזון ניתן היה להשיג תמורת בגדים וחפצי ערך ,האיכרים הקימו דוכני מזון לצדי
הדרך ,והמגורשים החליפו את בגדיהם האחרונים במזון.
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הדרכים בבסרביה לא היו סלולות ,הן כוסו בשכבה דקה של חצץ ,וברדת גשם
נעשות בוציות ודביקות .הבוץ נדבק לסוליות הנעליים והגיע לממדים ,שהכביד
על ההליכה .אנשים התחילו להתמוטט ושכבו בצידי הדרך .נשים זקנים וטף
ממוטטים ,רעבים ,רטובים עד לשד עצמותיהם נעזבו והונחו בצד .הז'נדרמים
המלווים לא התירו לבני המשפחה לטפל בקרוביהם .בכוח קרעו את הבריאים מן
הממוטטים והחזירום לשיירה .קריאתו של אדם דתי מלווה אותי עד היום הזה:
"ריבונו של עולם ,קרעו אותי בכוח מעל ילדי הגוסס ,אני מצטרף למשפחתי ,אני
מוסר את ילדי הרך להשגחתך אתה!"
מספר הנושרים הלך וגדל.
החיילים ,מלווי השיירה ,תפסו כמה גברים ,בחורים ואנשים חסונים ,והטילו עליהם
לאסוף את הגופות המונחים לצדי הדרך .אבי ,גבר חסון ,בגובה  1.88מ' ,נבחר אף
הוא למלאכה זו; המשפחה המשיכה בשיירה ,בתקווה שאבי יצטרף לאחר מכן,
ישיג אותנו ,יאתר אותנו במקום שבו נלון בלילה .ובאמת ,כעבור מספר שעות הוא
השיג אותנו וסיפור מזעזע בפיו .בין הנאספים לקבורה היתה שכנה שלנו .היא
פקחה את עיניה וקראה" :מוטי איך לעב נאָך!" )מוטי ,אני חיה עדיין(.
במעות האחרונות שהיו בכיסו שיחד את החייל המלווה ,העמיס את האישה על
כתפו והעביר אותה לאחת העגלות ,שהסיעו את הזקנים ואת החולים .בזכות זו
השתחרר מהבאה לקבורה של האחרים .לאחר ימים נודע לנו ,כי ה"מגויסים"
חפרו קבר אחים ,הניחו את המתים ואת הגוססים בתוך הקבר ונורו בידי החיילים.
בזכות מעשהו זה ניצל אבי ממוות.
התמוטטתי גם אני .נשכבתי על האדמה ,תרמילי הדל למראשותיי ,וביקשתי
מהוריי להמשיך בשיירה .הבטחתי ,כי לאחר שאתאושש אצטרף אליהם .הוריי
לא נטשוני :הם עודדוני ,עזרו לי לקום ,תמכו בי; אבי העמיס את תרמילי על
שלו ,והמשכתי במסעי עד רדת הלילה.
מצאנו מקום לינה במתבן אצל איכר ,ובבוקר המשכנו .הגשם היה טורדני מאוד,
אך במיוחד הכבידה האדמה הבוצית שנדבקה לנעלינו.
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חנייה רביעית  -בריצ'ני
בכוחות אחרונים ממש הגענו לפרברי העיירה בריצ'ני ,שבה כונסנו במגרש
כדורגל לשהייה זמנית ,כשאנו ישובים על אדמה רטובה .פתאום פסק הגשם.
רחמי שמיים שלחו את קרני השמש לייבש את בגדינו ואת האדמה הרטובה,
שעליה ישבנו .בשעות הצהריים יקדה השמש על ראשינו וחיפשנו מים לשתייה.
יצאתי עם דלי לשאוב מים מבאר בחצרו של איכר ,בקרבת מגרש הכדורגל .דלי
יחיד ,שאותו סחבנו עוד מהבית ,מיכל חיוני לשירות המשפחה המורחבת .תנאי
השאיבה היו פרימיטיביים ביותר :שלשלנו את הדלי קשור לחבל לתוך הבאר,
ובטכניקה מיוחדת של הזזתו היה מתמלא מים .לאחר מאמצים רבים הצלחתי
למלא את הדלי במים ,אך כשמשכתי אותו למעלה ,נקרע החבל והדלי נפל לתוך
הבאר .פחדתי לחזור למחנה בלי הדלי ובלי מים שמא המשפחה תכעס עלי; גם
הבושה הגדולה לחזור בלי דלי ובלי מים גרמה לי לפרוץ בבכי.
ישבתי על פי הבאר .האיכר ראה ילד בוכה ,אומלל ,ניגש ושאל אותי לסיבת
הבכי .סיפרתי לו את תלאותיי .הוא ריחם עליי ,הביא חבל ,שבקצהו קרס ,אך
בטרם התחיל במלאכתו ביקש ממני את השלייקעס שהיו עליי .ברצון נידבתי לו
אותם וקשרתי את מכנסי עם שארית החבל שנותר בידי .חזרתי למחנה עם דלי
מים להרוות את צימאונה של המשפחה ובלי "שלייקעס".
שוק המזון נפתח מיד עם בוא היהודים למקום הריכוז ,וניתן היה להשיג בו אוכל
מבושל ,פירות וירקות .אלא שרק מי שנותר עם חפץ בעל ערך יכול היה לקבל
תמורתו מזון .התרמילים שלנו הלכו והתרוקנו ,אך מי דאג ליום המחר? הדאגה
היחידה היתה לפת לחם .במסע גירושים זה הבנתי את הסיבה ,שיהודים היו לצורפי
זהב ,ומדוע יהודים ,ובעיקר נשים יהודיות ,אגרו תכשיטי זהב ומוצרים יקרי-ערך
ניידים .זה היה הרכוש היחיד ,שאותו ניתן להסתיר מעיני פורעים ,לקחת אותו
בעת הגירוש מהבית ולהיעזר בו בעת מצוקה .אימי יצאה מביתה ובידה כמעט
קילו תכשיטים ,שאותם חילקה בשקיות ופיזרה בין כל בני המשפחה לשמירה
במקומות מוסתרים היטב .תכשיטים אלה הצילו את חיינו בתקופת הגירוש
והנדודים ברחבי בוקובינה ,בסרביה וטרנסניסטריה .ואכן ,אנשים רעבים ,שלא
נותר להם מאומה להחליף תמורת מזון ,ניסו בלילות לצאת לשדות לחפש מזון.
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אחדים נתפסו והוכו ע"י השומרים .הצעקות הגיעו עד לב השמיים ,אך לא מצאו
שם אוזן קשבת.
כעבור ימים ספורים פוזרנו בין הבתים הנטושים של היהודים .בריצ'ני היתה
עיירה יהודית גדולה ,ופיתחנו אשליה ,כי זהו המקום שבו יתירו לנו לשבת עד
תום המלחמה.

חנייה חמישית  -סקוריני
האופוריה לא נמשכה זמן רב .כעבור שבוע גורשנו שוב לישוב אחר -סקורני .גם
כאן שוכנו בבתי היהודים העזובים .יהודי סקורני גורשו לאחר מעשי רצח ,שוד
ואונס ,והשלטונות הקימו כאן מחנה מסודר ,שבו נדחסו מעל רבבה ממגורשי
בוקובינה ) .(18כאן סיפרו לנו האיכרים בפעם הראשונה ,שכל יהודי בסרביה
הוצאו להורג מיד עם כניסת הצבא הרומני .גם סקורני היתה רק מקום אחסנה
זמני ,אך מנוחה של ימים תחת קורת-גג אוששה את הגולים לקראת המשך המסע
בכיוון בלתי ידוע .מזג האוויר השתנה ,הסתיו היה בעיצומו :גשם ביום ,קור עז
בלילה; דירות פרוצות ,בלתי מוסקות ,בלילה הראשון לא עצמנו עין ,התהלכנו
כסהרורים ,נאבקנו לא להרדם שמא נקפא מקור.
למחרת פתחנו במבצע הגפת חלונות פרוצים ,תיקון דלתות וסתימת פתחים
בקירות ובגג הבית; לא פתרנו את בעיית ההסקה  -בבסרביה נעשתה הסקת הבתים
ביישובים עירוניים בפחם ,ולא בעצי הסקה כמו בבוקובינה ,בשל העדר יערות
בצפון בסרביה; האיכרים הסיקו את בתיהם בגללי בהמות מעורבים בקש.
היינו מיואשים ,חששנו מפני הלילה הקר .בעת טיפוס על עליית הגג לשם תיקון
החלקים השבורים בגג מצאנו כמות גדולה של גרעיני חמניות .הבעת הפנים של
אבי השתנתה ,ולפתע הביעו שמחה ואושר ,והוא קרא :מצאנו אוצר! שאלתי,
איה האוצר? והוא הצביע על ערמת הגרעינים והכריז :הם ישמשו אותנו גם
למזון וגם להסקה .אך ,כאמור ,האופוריה נמשכה שבוע ימים בלבד ,ושוב ניתנה
הפקודה ליטול את מקלותינו בידינו ואת תרמילנו על גבינו  -להמשיך במצעד
המוות.
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חנייה שישית  -ידינץ
ידינץ היתה עיירה יהודית במחוז חוטין ,ובשנת  1930חיו בה  5341יהודים-
 90.3%מכלל תושביה.
החיילים הרומנים ,שנכנסו לעיירה ,הסיתו את האוכלוסייה הנוצרית המקומית
לפרוע ביהודים ,כי חייהם ורכושם הפקר הם ,ויחד ביצעו את מעשי הרצח
והאונס .הרכוש היהודי הוחרם לטובת המדינה הרומנית.
לאחר שיהודי ידינץ גורשו מעיירתם ,כונן במקום מחנה מעבר ליהודים מאזורים
אחרים ,כמו יהודים מצפון בוקובינה ,שסולקו כבר באמצע יולי מכפריהם
ומעיירותיהם )בנילה ,צ'יודין ,ושקאוץ ,ז'אדובה ,ויז'ניץ ,לוז'ני והרצה( ונעו
בשיירות לעבר הדנייסטר .בנוסף יהודים מצפון בוקובינה ,שהגרמנים לא הניחו
להם לעבור לטרניסנסטריה ,ואף יהודים מצ'רנוביץ ,שמוצאם מבסרביה והם
גורשו בצעידה לידינץ.
)ז'אן אנצ'ל ,תולדות השואה  -רומניה(
מסע הגירוש היה הפעם קצר ונמשך רק שני לילות .ביום השלישי עם שקיעת החמה
הגענו לעיירה ידינץ .סגנון הבנייה של שכונות היהודים בשלוש העיירות :בריצ'ני,
סקורני וידינץ היה דומה :רחובות מקבילים המקושרים לכביש ראשי .הרחובות
הצדדיים המקבילים יושבו ע"י מגורשי בוקובינה ,וכל רחוב הוקצב ליוצאי עיירה
אחרת .הרחוב הראשון  -סלטין ,השני בנילה ,השלישי ברהומט וכו'.
לפני התחברותו עם הכביש הראשי גודר קצה הרחוב בתיל דוקרני ,שהפריד בין
ה"גטו" לבין הכביש הראשי  -מחסום פיזי וחוקי ליהודים .מדי בוקר התמקמו
מעבר לגדר איכרים על מרכולתם ,וסחר החליפין שהתנהל משני צידי הגדר,
הלך ופרח :המוכרים מבחוץ והקונים מבפנים .קיומו של השוק נתאפשר הודות
ללחץ האיכרים לאפשר למכור את עודפי תוצרתם ,שכן הקונים המסורתיים
– היהודים – נרצחו או גורשו מבתיהם ,והאיכרים הנאמנים לשלטון נותרו עם
עודפי תוצרת ,ללא אפשרות שיווקה ובלי פרוטה בכיס .ההתמרמרות בקרב
האיכרים הלכה והתעצמה ,וכפתרון חלקי הותר להם לסחור עם האסירים
היהודים שמעבר לגדר.
למחרת בואנו לידינץ עברו ז'נדרמים בין הבתים וציוו על כל הגברים בגילאי
 - 114שער שלישי  -בנילה ע"נ סירט

 50-16לצאת למפקד .אבי ,אדם ממושמע ,יצא למפקד לבוש בחולצה דקה.
ממקום הריכוז ,שבו אמרו לפקוד את הגברים ,העבירו את האסירים למקום בלתי
ידוע .נותק הקשר בין היוצאים למפקד לבין משפחותיהם .שוב רווחו שמועות,
שהגברים הוצאו להורג ,אחרים סיפרו שנלקחו לעבודה מאחורי קו החזית ועוד
כהנה וכהנה .אבות משפחה ,בנים בוגרים ונערים צעירים ,לבושים בגדי קיץ
למפקד ביום חמים ונעים ,הגברים התלבשו בהתאם ,רשמו את שמותיהם והובלו
ברגל לאי-שם .הם נקרעו מיקיריהם ,בהותירם את משפחותיהם ללא אמצעי
קיום ,אומללים ודואבים.
עברו ימים ,עברו שבועות ,המשפחות ניזונו משמועות גרועות ויותר גרועות!
יקיריהן נעלמו כאילו פערה האדמה את פיה ובלעה את עטרת ראשי המשפחות.
השלטונות הודיעו באמצעות ראש ועד היהודים ,כי הגברים נלקחו לסלילת
דרכים ,שהובילו לחזית ולתיקונן .זו היתה לשון ההודעה הרשמית ,שנמסרה
ליו"ר הוועד ע"י המפקד הממונה על מחנות המגורשים.
עם היעלמם של הגברים היה צורך בהתארגנות מהירה ויעילה של הנותרים:
זקנים ,נשים וטף .מיד קם ועד רחוב ,שנטל על עצמו לסייע למשפחות בדיור,
בכלי בית ,בסעד לחולים ואף בצלחת מרק לנזקקים .הם דאגו לביקור רופא,
אחות ,בעל מלאכה וכו' .ועדי הרחוב בחרו בוועד המחנה ,ולראש הוועד נבחר
ראש ועד ברהומט – ה' פרנקל ,גבר גבה-קומה ,נאה ומרשים .הוועד הכללי
יצר קשר עם השלטונות וקבע סדרים של ביקורי חולים במרפאה המרכזית,
העברת חולים לבית החולים ושעות ,שבהן הותר לאיכרים למכור את מוצריהם
לתושבי הגטו .תמורת מזון הציעו היהודים את תכשיטיהם ואת בגדיהם ,שנותרו
בתרמיליהם לפליטה.
יכולת היהודים לשרוד ראויה להתפעלות – גם אם הם נרדפים ,מושפלים ומחוסרי
כל ,מסוגלים הם להתארגן ,לשמור על צלם אנוש ולסייע איש לרעהו .בשיחות
אישיות עם נוכרים הביעו אלה התפעלות מכושר ההתארגנות למתן סיוע ההדדי
בקרב היהודים.
נערים בני  17-13גויסו לוועדי סניטציה .הם שמרו על ניקיון הרחובות והחצרות וכן
על התור ליד בארות המים .בכל רחוב פעלו באר אחת עד שתיים ,והאנשים עמדו
בתור לזכות בדלי מים .ההמתנה בתור נמשכה כשעה עד שעתיים ,תלוי בשעת היום,
ושעות הבוקר היו העמוסות ביותר .לעיתים היו גם דחיפות וצעקות בתורים אלה.
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גם אני גויסתי למשימה זו .ענדתי סרט לבן על שרוולי ,שעליו היה רשום "סניטר",
ועבדתי בשמירה על התור ועל הניקיון ליד הבאר.
באחד הימים ,בהיותי בתפקיד על יד הבאר ,הגיע סבי ז"ל עם שני דליים ונעמד
בשורה .פניתי אל הנאספים סביב הבאר וביקשתי לשחררו מעמידה בתור תוך
שמירה על מקומו .שכנעתיו להמתין לי בדירתנו ,שלא היתה רחוקה משם ,עד
יגיע תורו לשאוב מים .כשהגיע תורו ,ביקשתי מהנאספים שאמלא את מקומו.
שאבתי מלוא הדליים מים והבאתים לדירה .לא אשכח את התמונה  -כשפתחתי
את הדלת וניצבתי שם עם דליי המים ,מלאו עיניו דמעות מרוב התרגשות .הוא
קם ממקומו ,הניח את כוס התה ,שאימי כיבדה אותו ,ניגש אלי ,נשקני על שתי
לחיי ואמר לאימי" :לוטי ,הרי תמיד אהבתי את הילד הזה ,את נכדי בכורי ,אבל
על התנהגותו זו היום וכל הימים מאז צאתנו מן הבית ,אני מבטיחך ,כי בנך יזכה
בכל הברכות הקיימות בעולם .אני אדם זקן )הוא היה בן  ,(72איני יודע אם אצא
מן הגיהינום הזה ,אבל בנך ,ובזכותו גם אתם ,תזכו לטוב וליפה שהעולם הזה
יכול להציע ".סבי הניח את שתי ידיו על ראשי ואמר" :לך לא יאונה כל רע ,אתה
והוריך ,אלוקים יברכך בשפע טוב כטל מהשמיים".
הוא חזר לשבת ,לוגם מהתה עד הסוף .לפני שחזרתי לתפקידי ,ביקשתיו להמתין
לי עד שאסיים את המשמרת ואלווה אותו לביתו עם דליי המים .סבי קיבל את
הצעתי .הוא אהב והעריך מאוד את אימי-כלתו ,החמיא לו לשבת ולשוחח עימה.
אני משער שהוא הסכים להמתין ,כי חשוב היה לו שהנכדים האחרים ,שגרו סמוך
לביתו ,יראו את הכבוד שהנכד הבכור מעניק לו.
ברכת סבא מלווה אותי כל חיי .בכל מצב שבו הייתי ,ממחנות טרנסניסטריה ועד
גירושי כמעפיל לקפריסין ,בעת שירותי בנקודת ספר ,במרדפים אחר מסתננים,
בשליחויות בארץ ובחוץ-לארץ זכרתי את ברכת סבא ואת הבטחתו ,המלווה
אותי לכל אורך חיי.
בידינץ פגשנו קרובים ומכרים מעיירות אחרות ובעיקר שמחנו לפגוש את האח
הבכור של אימי ,הרמן דרוקמן ,שהתגורר בעיירה סלטין ,ואת משפחתו .הם
הגיעו לידינץ מצוידים טוב יותר מאיתנו ,משום שגורשו מבתיהם בעגלות ,לפיכך
יכלו לקחת עמם קצת יותר בגדים וחפצי ערך .התיישבנו בקרבתם ברחוב סלטין,
וקירבה זו סייעה לנו במקצת לעבור את השבועות הראשונים במצב של חוסר
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ידיעה על גורל אבא .קיבלנו בית מרווח ,מצאנו בו מעט כלי בית ,שהבוזזים
וויתרו עליהם ואותנו הם שירתו להפליא .גם כאן מצאנו אוצר בעליית הגג –
מחסן של גרעיני חמניות .את הגרעינים אכלנו כדי לדכא את הרעב ואת הקליפות
אגרנו להסקת הבית.
תנאי החיים היו קשים עד מאוד בידינץ ,והבעיות העיקריות היו מחסור במזון
ובתרופות והמועקה בשל העובדה ,שהאב נלקח למקום בלתי ידוע ואין יודעים
אם הוא עדיין בחיים .המוצא היחיד לשרוד היה החלפת בגד או תכשיט אחרון
תמורת כיכר לחם או חצי שק תפוחי אדמה .קשה היה למצוא פתרון להבערת אש
לבישול ארוחה ,והפתרון היה איסוף זרדים וסחיבת דלת או חלון מבית נטוש
באיזור – מעשה שהיה כרוך בסכנות גדולות עד כדי סיכון של הוצאה להורג בידי
ז'נדרם רומני או שוטר לבוש אזרחית חמוש ותמיד נכון לירות ביהודי.
ערך העזרה ההדדית נטוע בלב היהודים ,כמעט בכל מצב של מצוקה מבקשים
נתיבים גלויים ואפלים להושיט עזרה לנזקק :התארגנות מהירה ,הקמת חברות
צדקה ומוסדות פנימיים להושטת סיוע מידי ואוזן קשבת לכל פנייה .לא תמיד
היה בידיהם לסייע חומרית או מעשית ,אבל הנכונות להאזין ,לעוץ ,לחפש פתרון
היתה מעשה חשוב ,מועיל ומעודד.
בפעם הראשונה מאז עזבנו את ביתנו שהינו במקום אחד ששה שבועות ,נחנו
והתאוששנו .אבל הדאגה לאבא העיקה מאוד .המפגש עם הדוד הרמן ,האח
הבכור של אימי ,שימח אותנו מאוד ,אך יחד עם זאת גרם לדאגה רבה ,כיוון
שאחיה הצעיר של אימי ,מיכאל ומשפחתו ,לא הגיעו עם בני העיירה שלו שיפוט
)שבקרבת העיירה סלטין( .שכנים וקרובים סיפרו ,שהם ברחו לקרוב משפחה,
רופא בעל בית חולים פרטי בעיירה רוסטוקי .הרופא ,דר' גבריאל שטיר ,נהנה
מהגנת התושבים האוקראינים כרופא יחיד בעיירה .חיינו בתקווה ,כי אכן הדוד
מיכאל ומשפחתו מצאו מקלט אצל בן הדוד ,הידוע כמכניס אורחים ואדם
נפלא.
אחרי גשמים עזים ,עננים קודרים ולילות קרים הפתיעה השמש בקרניה החמימות,
בוקר בהיר ונעים .הסבתות ניבאו ,שיום יפה זה עשוי להביא עימו גם בשורות
טובות ומפתיעות .ואכן ,צדקו הצדיקות :נפוצה שמועה שהגברים חוזרים! תוך
דקות התקהלו המון רב סביב לשכתו של ה' פרנקל ,ראש הוועד המרכזי :נשים,
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ילדים ,הורים ,אחים ואחיות באו לקבל אישור מוסמך ,כי אכן נכונה השמועה.
ממלא מקום יו"ר הוועד יצא אל קהל הנאספים .האיש הבהיר ,שהיו"ר נקרא באופן
דחוף אל מפקד המחנות ,ולפי רמזים ,ששמעו מפי שליח המפקד ,מדובר בביצוע
הכנות וסידורים ,שיש לעשותם לקראת שובם של הגברים .שמחה וצהלה בקרב
חלק מהקהל ,קדרות ועצב בקרב אחרים .בכל ציבור אנשים ישנם פסימיסטים,
שיודעים להעכיר את האווירה .הם הסתמכו כביכול על "ידיעות מוסמכות",
שהגברים מובאים בארונות מתים ,וההכנות שיש לנקוט הן מסירת ההודעות
למשפחות וקבורת החללים .הקהל הטיח קיתון עלבונות במבשרי השחורות,
ואיש לא זז ממקומו; כולם המתינו לשובו של יו"ר הוועד .כעבור שעה ארוכה
חזר ה' פרנקל ,פניו קורנים מאושר .בלי להמתין לדברים ,בראות הציבור את
פניו מחאו כפיים .האיש פתח ובישר ,שהגברים הגיעו והם מתרחצים ומחטאים
את בגדיהם .בשעות אחר הצהריים ,כך אמר ,ישובו כולם לביתם .הציבור ביקש
לשמוע פרטים והציג שאלות ומשאלות .יו"ר הוועד הסכים להשיב על שאלה
אחת בלבד – שלושה מבין השבים חזרו בארון מתים .לאחר תחינות ובקשות
השיג את שמותיהם ,שאותם הודיע ברבים כדי לא להדאיג את יתר המשפחות.
שלוש המשפחות האבלות הוזמנו ללשכת יושב הראש לכונן את סדרי הקבורה
של יקיריהן .האחרים שבו לבתיהם להמתין ל"גיבוריהם" .שמחה וצהלה שררו
בבתי השבים ,אם כי היו מהולות באבל על מות עמיתיהם ,שלא עמדו בתלאות
גדוד העבודה.
וכך סיפרו השבים :לאחר התפקדותם ורישום שמותיהם שובצו לארבע מחלקות.
בראש כל מחלקה הוצבו סמל כמפקד המחלקה ורב טוראי כסגנו .שלושה ימים
צעדו עד הגיעם למתבן גדול באמצע השדה ,רחוק מכל יישוב .היחס אל הגברים
היה כאל אסירים ב"גדוד-עונשין" .כל אסיר קיבל שק ובו שמיכה בלויה ,כיכר
לחם תירס ומימיית מים .שמיכת הצמר הצילה את האנשים מכפור הלילה .בכל
מחלקה מונו שני גברים לטבחים ,וכל אשר הונפק להם היה דוד בישול ,חצי שק
מלח ,תרווד וגרזן קטן .לטבחים הוסבר :מים ישאבו מהבאר ,ירקות יחפשו בשדה,
תפוחי אדמה ,סלק אדום וסלק סוכר נמצאים ארוזים בשקים בקצה המתבן .כמות
המצרכים חייבת להספיק לשלושה חדשים – היתה זו הפעם הראשונה שהוזכר
משך זמן השהייה בגדוד.
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כל יום יצאו לסלילת כבישים ,עבדו מזריחת החמה ועד שקיעתה .לפני צאתם
לעבודה שתו פחית מים רותחים ,שהטבחים הוסיפו לה צמח כלשהו וסלק סוכר.
בצהריים פלשו הגברים לשדות ולגני הירק לחפש בצל ,צנון או ירק אחר לאכול
עם פרוסת לחם התירס ,שקיבלו כמנה יומית .את מנת המרק היומי אכלו בערב,
עם שובם למתבן .תמורת שעון ,טבעת נשואין או חפץ אישי אחר ,שנותר במקרה
בידי אחד הגברים ,נאות סמל המחלקה להביא מהיישוב הקרוב ,שבו לן המפקד
הזוטר ,נתח בשר מעושן ,חריץ גבינה או פחית שומן .שבוע לפני שחרורם נבדקו
האסירים בידי רופא צבאי ,שהוזעק למתבן לאחר שמחצית הגברים חלו ,שכבו עם
חום גבוה .שמועה נפוצה בקרב האסירים ,שהרופא נפגש עם המפקד הבכיר ,גער
בו והזהירו ,שהאנשים ימותו עד האחרון ,אם לא ישונו מיד וללא דיחוי התנאים
הסניטריים ולא יונפק מזון לאנשים לפי אמנת ג'נבה .בין האסירים היו גם שני
רופאים צעירים ,ובשעת הבדיקה של הרופא הצבאי נוצר קשר אישי בין הבודק
לבין אחד מהם .תוכן השיחה בין שני הרופאים נשאר סוד כמוס .לאחר חודשים
פגש אבי את הרופא בטרנסניסטריה ,ואז סיפר הרופא ,כי שחרור האסירים מגדוד
העונשים בא בעקבות השתדלותו .לדבריו ,איים הרופא ,שהמפקד יועמד למשפט
על "רצח" גדוד חיילים לבושי בגדים אזרחים.
יו"ר הוועד מסר ,שהגברים שוחררו לפי צו הפיקוד העליון לחסל את מחנה
הריכוז ידינץ ולהגלות את שארית הפליטה לטרנסניסטריה.
"גן העדן" של ידינץ לא נמשך זמן רב  .בסוף חודש ספטמבר  1941החלו ימים
קרים ,גשם החל לרדת ,ובלילה ירדה הטמפרטורה ל  3-2 -מעלות.
בחול המועד סוכות חזר הפזמון הידוע" ,הכונו לעזיבת ידינץ"! נקבעו ימי
יציאה – בכל יום רחוב אחר .הרחוב שלנו ,רחוב סלטין ,יצא האחרון  -סגרנו את
המחנה.
סבי ושתי הסבתות היו מבוגרים וחלשים ,שלושתם מעל גיל  .70אבי עשה את
כל המאמצים האפשריים ,ששלושתם יקבלו מקום בעגלות החולים .למרות כל
ההשתדלויות הוא הצליח להשיג מקום אחד בלבד על עגלת החולים ,שיצאה
מבית החולים .סבי הועבר ללילה האחרון לבית החולים ,כדי שיוסע יחד עם
החולים המאושפזים .הפרידה היתה קשה ,והותרנו את סבא בין אנשים חולים,
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צעירים ומבוגרים .בנים של הורים קשישים עשו מאמצים כספיים או שהפעילו
קשרים ,כדי שהוריהם יוסעו ,שכן סיכוייהם של קשישים לעמוד בתלאות מסע
רגלי ארוך ,במזג אוויר סתווי ,גשם ביום וכפור בלילות ,היו קלושים.
היה זה חול המועד סוכות ,תחילת הסתיו במזרח אירופה ,לילות קרים וימים
גשומים ,בכבישים לא סלולים ,מלאי בוץ דביק ,שהליכה בהם קשה ומכבידה על
כל צעיר וצעירה ועל אחת כמה וכמה על מבוגרים ,קשישים ,מורעבים וחולים.
הפרידה גרמה לאבי ולי כאב רב .לקחת את סבא עימנו – ידענו שהוא לא יעמוד
בעומס ובתלאות ההליכה ,וגם אנו נכרע בטיפול בו ובשתי סבתות; אבל גם
השארתו בין החולים העיקה אלא שהיתה זו החלופה היחידה .אנו נתמודד עם
שתי הסבתות .סבא היה אדם חסון ,גבוה ויודע להסתדר בחיים ,אם כי חודשיים
של נדודים בתנאים תת-אנושיים ,כמעט ללא מזון מסודר ,גרמו לו לאובדן משקל
רב ,לחולשה ולירידת כוח הסבל והרצון להתמודד עם קשיים ועם השפלות,
שבהם היינו נתונים .הסוחר הגאה" ,בעל בעמיו" ,שישב כל ערב בראש השולחן
כאשר שלושת בניו סביבו ,כל אחד מוסר דין וחשבון על פעלו במשך היום ושוטח
את תוכניותיו ליום המחר ,הפך לרעב לפת לחם ,לובש זוג מכנסיים שלושת
רבעי ,שאותם קיבל במתנה מאיכר ,לאחר שהופשט מבגדיו ונותר בתחתוניו עוד
בבנילה .חולצה צרה לגופו ,עטוף בשמיכה ,כסות מפני צינת הלילות הקרים -
במצב זה אושפז בבית החולים ביום האחרון לשהותנו בידינץ.
יצאנו מבית החולים .באחת הפינות בפרוזדור ישב מכורבל יוסי בירנבוים ,אברך
משי ,תלמיד ישיבה ובעל השכלה כלל עולמית ,בנו של בעל מאפייה גדולה
בבנילה .פניו היו נפולות .הוא הכיר אותנו ושוחח עמנו תוך התעניינות על
מעשינו בבית החולים .סיפרנו לו על סבא וביקשנוהו לשים עליו עין.
למחרת בבוקר – צעקות ודפיקות בדלתות ":לצאת ,לצאת" .שוב ארזנו במהירות
את מעט החפצים שנותרו ומלאנו שני תרמילים ,שאותם נשאנו אחותי ואני .אבי
ואימי דאגו לסבתות .גדרות התיל בסוף הרחוב הוסרו ,ויצאנו לרחוב הראשי.
איש לא ידע לאן פנינו מועדות .לפי כיווני ההליכה הבנו ,כי אנו מובלים למזרח,
לאוקראינה .מזג האוויר היה סתווי ,וגשם ירד ללא הרף .הלילות קרים ,והבוץ
 - 120שער שלישי  -בנילה ע"נ סירט

מגיע לברכיים .ההליכה היתה קשה ,הבוץ שדבק ברגליים הכביד עליה ,עשרות
אנשים נפלו ,התמוטטו ונזרקו לתעלות .הז'נדרמים המלווים לא התירו לבני
המשפחות להישאר עם קרוביהם הממוטטים .מדי פעם הוצאו גברים חסונים
לקבור את הגוססים ואת המתים .היה זה מסע ארוך ,קשה ,משפיל ,שכבוד האדם
נרמס בו .סחבנו את הסבתות ,עודדנו אותן שתחזקנה מעמד .הן התחננו ,כי
נשאירן לנוח לצדי הדרך .אבל ידענו מה יהיה גורלן ונאבקנו בשארית כוחותינו
לא לעשות זאת .מדי פעם הצלחנו להושיב אחת מהן על עגלה של איכר ,שנסע
אל שדהו או ממנו במקביל למסע השיירה .בליל שמיני עצרת ירדה הטמפרטורה
מתחת לאפס .הקור היה נורא .ישבנו מכורבלים בשדה פתוח ,אנשים קפאו בכפור
הקשה .בערך בחצות שמענו צעקות ויריות מרחוק ,ופתאום קריאה גדולה:
"שמע ישראל ,ה' אלוהינו ,רואה את סבל עמך ,זקנים ,ילדים ,וטף; נשים וגברים,
קופאים מקור ,מתים מרעב והיכן אתה אלוהים!" היה זה קולו הערב של השוחט
וולצר מבנילה .לא עצמנו עין כל הלילה ,קפצנו ,רצנו ,התחממנו בתנועות.
מאות אנשים מרוכזים בשדה פתוח ,מוקפים על-ידי ז'נדרמים ,קופצים ,רוקעים
ברגליהם רועדים וקוראים "שמע ישראל".
כשבוע ארך המסע המפרך ,שהפך להיות מסע מוות לרבים מיוצאי ידינץ .לאחר
שבוע ימים הגיעו אלה שנותרו בחיים לעיר אטאקי על שפת נהר הדנייסטר.
נהר רחב ידיים ,בין  300ל  500מטרים רוחב ,מימיו זורמים בחוזקה במיוחד
בחודשי הסתיו והאביב .הגענו לגדת הנהר המערבית בשעות הערב .רחובותיה
של העיירה מלאים וגדושים אנשים מסתובבים חופשיים ,לבושם קרוע ובלוי,
רזים ומורעבים ,מוזנחים ומורעבים ,נרגשים ומפוחדים ,בקושי נכונים לדבר,
לספר מה אירע להם .לא ידענו מה קורה להם .בקושי הצלחנו לדובב אדם אחד
לספר מניין באו ואם ידוע לו לאן פנינו/פניהם מועדות ,ומה סיבת ההתרגשות
וקשר השתיקה .לאחר התאוששות-מה סיפר האיש :אנשי המשלוחים ,שהגיעו
יומיים לפנינו לאטאקי ,נלקחו ע"י הז'נדרמים עד שפת הנהר ,ועם רדת הלילה
ציוו על האנשים ,שהגיעו בכוחות האחרונים לשפת הנהר ,לעבור בשחייה
לצד השני .החיילים דחפו וירו מעל ראשיהם ,הצעקות הגיעו עד לב השמיים,
ואלוהים לא שמע! לבסוף הוא שלח שליח ,רופא  -קצין רומני מלווה בעוד
מספר קצינים ,שהתקרבו למקום שממנו נדחפו היהודים המימה .הם עצרו את
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החיילים ממעשיהם הברבריים ואף ציוו ,שאם לא יפסיקו הם יירו בהם .כך נפסק
ההרג ההמוני .כ 300 -עד  500אנשים טבעו בנהר .מעטים ניצלו.
המתנו עד אור הבוקר להעברה לצד המזרחי של הנהר .הגיעו פליטים נוספים ,אך
מראם היה שונה לגמרי מהמראה שלנו .הם היו לבושים בגדים נקיים ,מסודרים,
כולל מעילים עליונים ,היו שנעלו נעליים וערדליים לשמור שנעליהם לא יירטבו
ולא יתלכלכו .זה היה קצת מוזר לפגוש בפליטים יהודים לבושים כמו בימים
הטובים ,כאילו מסלון אופנה .שאלנו את עצמנו מי הם ומה מעשיהם כאן,
ולאט-לאט נודע לנו ,כי אלה יהודים מדרום בוקובינה .הם "לא חטאו בחטא
הקומוניזם" ולא היו שנה אחת תחת שלטון סובייטי כמונו .על פי לחץ שגריר
גרמניה ברומניה ושליחו המיוחד של היטלר ,אייכמן ,נאותה ממשלת אנטונסקו
לדרישות גרמניה להגלות גם את יהודי דרום בוקובינה לטרנסניסטריה.
כאן נודע לנו בפעם הראשונה השם טרנסניסטריה – חבל ארץ בין הנהר דנייסטר
לבין הנהר בוג ,שסופח לרומניה תמורת האזורים שהגרמנים קרעו מרומניה  -צפון
טרנסילבניה ,שסופחה להונגריה ,ודרום דוברוג'יה ,שסופחה לבולגריה – כדי
לרצות שתי מדינות אלה ותוך "שכנוע" חזק להצטרף לברית צבאית של מדינות
הציר .יהודי דרום בוקובינה הוגלו מבתיהם .הם הוסעו ברכבת ,בקרונות מטען,
בקרונות להובלת סחורות ובהמות .כל משפחה הביאה עמה את חפציה האישיים
ההכרחיים ביותר  -כל אשר ניתן לארוז במזוודה ובתרמיל אישי .הרגשנו עלובים
ומסכנים לעומת עמיתינו מגורשי דרום בוקובינה.
המתנו להעברה לעיר מוגילב ,שם חיפשנו את סבא ואת החולים שאמורים היו
להגיע בעגלות לנקודת הריכוז שלנו .הם לא הגיעו ,העגלות לא נראו בשטח,
והדאגה לגורל סבא התחילה לכרסם בנו .רק לאחר ימים ,בעיר מוגילב ,פגשנו
את יוסי בירנבוים .יוסי סיפר ,שהחיילים שליוו את שיירת העגלות ,אשר הסיעו
את חולי בית החולים בליל הכפור של שמיני עצרת ,אמרו זה לזה ,כי חבל לטלטל
חולים אלה למרחקים כדי שימותו מעבר לנהר ,עדיף לירות בהם עכשיו ולחסוך
מהם סבל נוסף .בשומעו את שיחת החיילים החליט יוסי ,קודח מחום ,להסתלק
בחסות החשכה .הוא התרחק תחילה בזחילה ואחרי כן בריצה .ממרחק לא רב
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שמע יריות וצעקות לסירוגין והבין ,שהחיילים יורים בחולים .היריות הדהדו
באוזניו עוד זמן רב.
יוסי שהה בעיר מוגילב באופן זמני ,ולאט -לאט הבריא פיזית ,אך היה שבור
נפשית .הוא תיאר באזני אבי בפרוטרוט את אשר אירע בליל שמיני עצרת
לחולי בית החולים היהודי מידינץ ,חזר וציטט את המילים של החיילים" :חבל
שהמסכנים יסבלו ,עדיף כי נגאל אותם מן הייסורים ונירה בהם כאן ועכשיו"…
יצאנו מזועזעים מהמפגש עימו ,ואבי האשים את עצמו .דיברנו על לבו וניסינו
להרגיעו ,כי הצלנו בכוחותינו האחרונים את שתי הסבתות ,שחלק גדול מהדרך
מידינץ לאטאקי נשאנו אותן על גבינו .אילו סבא היה נשאר עמנו היינו נופלים
כולנו ונשארים גוססים לצידי הדרך כאלפים רבים אחרים מבין מגורשי ידינץ.
אולם אבי לא נרגע ולא סלח לעצמו עד יומו האחרון.

מוגילב פודולסק  -כליאה בגטו
כבר בחורף הראשון נפטרו כמחצית מיושבי הגטו כל הלילה המתנו על שפת
הנהר ,כאשר סירות קטנות מעבירות מדי פעם קומץ אנשים .קצב ההעברה היה
איטי .אם בקצב זה תתנהל העברת האנשים את הנהר ,נצטרך להמתין כשבוע
ימים .לפתע הגיעו שתי דוברות גדולות והחלו להעמיס כ 200 -איש על כל
דוברה; מספר הממתינים הלך וקטן .לפני עלות השחר הגיע תורנו .עלינו על
הדוברה ,עמדנו צפופים והבטנו לכיוון העיר ,שניצבה לעינינו פרושת כנפיים
לקבל את פנינו ,לחסות בצל כנפיה הפרושות .קיוויתי שהיא תעניק לנו קורת גג,
וכתמורה אנו נעשיר אותה ביוזמה ,ביצירתיות ובפריחה כלכלית ,שמאז השלטון
הסובייטי לא זכתה לה .מחשבות דמיוניות זרמו בראשי כזרימת מי הנהר ,שעל
פניו שטה הדוברה ועל דפנותיה מאות מגורשים לכיוון ארץ חדשה עם תקווה
בלב לעתיד טוב יותר .ככל שהתקרבנו לגדה המזרחית ,ליעד החדש שלנו ,החלו
קרני השמש להאיר את בנייניה של העיר .אלה הרשימו אותנו יותר ויותר .המראה
מרחוק היה של עיר אירופית ,ובה בניינים יפים .בלטו הבתים הבנויים לבנים
אדומות ,בניינים "רבי קומות" דאז 4 - 3 ,קומות .הסקרנות כרסמה בנו ,הבלתי
נודע גרם לפיתוח הדמיון לטוב או לגרוע ביותר.
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ככל שהתקרבנו לגדה המזרחית ,הפתיע אותי היופי של העיר ומיקומה
הטופוגרפי :חלקה על מישור ,לאורך הגדה המזרחית ,וחלקה על מדרון שהתנשא
מאחוריה כחומת מגן .הציפיות לטוב גדלו .ראיתי בדמיוני תמונה יפה ,שככל
שנוסיף לה צבע ,היא תלך ותהיה מרשימה יותר ,זוהרת ומושכת .הבעתי שבריר
ממחשבותיי בקול .הוריי האזינו ,חיכו ומלמלו :הלוואי ,הלוואי!
ירדנו אל המזח .שלט ענק ,כתוב באותיות קיריליות בישר ,כי הגענו לעיר מוגילב
פודולסק .דמיינתי ,שהרומנים רצו ליישב את חבל הארץ טרנסניסטריה ולהפוך
אותו לחבל ארץ של דוברי רומנית ,נושאי תרבות מערבית בקרב האוכלוסייה
האוקראינית .לצד שמועות וידיעות ,כי מוגילב היא רק תחנת מעבר ונגורש
לעיירות ברחבי טרנסניסטריה כדי לבסס גם שם את השפה הרומנית ואת תרבותה,
היו גם שמועות ,כי נגורש מעבר לנהר בוג  -לאיזור הכיבוש הגרמני .כל שעה
הפיצה "סוכנות הידיעות" ") IPaיידישע פלוטקעס אגנטור"( ,סוכנות הרכילות
היהודית ,שמועה אחרת  -פעם אופטימית ,פעם פסימית .אלה היו החיים תחת
משטר פשיסטי ,שרודף חסרי ישע וגורם מדי יום לאי ודאות .היינו יצורים אנושיים,
משוללי זכויות אזרחיות ,תחת
שלטון רודני ,שונא בצורה
פתולוגית זרים ,ובמיוחד יהודים.
היינו תלויים בחסדיו של מושל
צבאי ,המצפה למנת השוחד
היומית.
ירדנו מן הדוברה .איש לא חיכה
לנו – לא חייל ואף לא אזרח.
הסתובבנו כצאן בלי רועה
והתחלנו להתקדם במעלה הרחוב
המוביל לתוך העיר .המראה
היפה של העיר השתנה; אומנם,
בניינים יפים ,אך מוזנחים,
בלויים ועצובים ,המצפים לרענון
ולטיפוח .העיר נראתה כעיר
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לאחר  64שנים דב שי עולה לקבר סבתו בבית
הקברות במוגילב ,בדיוק ביום השנה לפטירתה

רפאים ,וחוץ מכמה פליטים יהודים לא פגשנו נפש חיה .בוץ כיסה את הרחוב
וטיט את הבניינים עד מעל לחלונות של הקומה הראשונה.
שמענו מאלה שהגיעו לפנינו ,כי הם נכנסו לבתים ,ניקו אותם מהטיט והרפש,
שהשטפונות הותירו על הקירות ,ועתה הם יוצאים לחפש כלי בית ושארית מזון
בבתים הנטושים .התחלנו גם אנו לחפש דירה .הקומות העליונות ,הקרובות
לנמל ,היו תפוסות .מצאנו דירה בקומת קרקע ,שבוץ וטיט כיסו בה את הקירות
עד מעבר לחלונות .הרצפה היתה מכוסה טיט דבוק .הובהר לנו ,כי לפני ימים
ספורים ,בזמן שצעדנו בגשם ובבוץ ,עלה הנהר על גדותיו והציף את העיר.
שלוש שנים היינו כלואים במוגילב ,לאחר שרק לבעלי מקצוע נדרשים הותר
להישאר בה ,ולא נחשפו להמשך גירוש.
אולם תוך זמן קצר נכלאנו בגטו בצפיפות איומה .בהעדר תנאים סניטריים
מינימליים ומזון פרצו מחלות ומגפות ,וכבר בחורף הראשון נפטרו כמחצית
מיושבי הגטו.

מצבת זיכרון לזכר יהודי בנילה ,המוצבת במרתף השואה בירושלים
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בנילה ע"נ צ'רמוש (715) Banila pe Ceremuş
צבי-הרמן נוימייאר
מחצית הקהילה נרצחה ונקברה בקברי אחים
בין הערים ושקאוץ  -ויז'ניץ ,בבוקובינה הצפונית ,שוכן ישוב בשם רוס-בנילה
)בנילה ע"נ צ'רמוש(.
כבר בשנת  1888חיו שם בין  4222התושבים  818יהודים ,שעסקו בחקלאות
ובגידול בקר .היו ביניהם גם בעלי אחוזות וחוכרי אחוזות :מנדל טאו ,ינקל לדר
ולייזר נגל .חוכר האחוזה בסלובוזיה בנילה ,אייזיק ליפמן אייפרמן ,היה אביו
של הפרקליט בארגנטינה דר' נתן אייפרמן.
בשנת  1918קם ברוס-בנילה מועדון ציוני ,שמייסדיו היו ישראל סטינגר )נפטר
בישראל( והרמן נוימייאר )על פעולותיהם הברוכות נרשמו שניהם בספר הזהב
של הקרן הקיימת לישראל(; וכן הרמן בילדנר בעל האחוזה בקהילה השכנה
מיליה ,אשר יחד עם גיסו בנו הרר גורש לסיביר על ידי הרוסים ,ושם מצאו את
מותם.
המועדון הציוני פעל רבות בהתרמות לקרן הקיימת לישראל ולקרן היסוד ,והוא
נוהל על ידי הרמן נוימייאר ,ששימש מאוחר יותר כמזכיר ההסתדרות הציונית
בעיר צ'רנוביץ ,עו"ד דר' אליאס בורג מהמפלגה היהודית הבוקובינאית )נפטר
בטרנסניסטריה( ומוזס בילדנר )בארץ ,פעיל במשרד הביטחון בתל -אביב(.
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לבחירות הממשלתיות בשנת  1910היו שני מועמדים :פרופ' קלנר ודר' שטראוכר;
 70%מיהודי רוס-בנילה ,בעלי זכות הבחירה ,הצביעו בעד פרופ' קלנר.
באותו זמן מנתה הקהילה היהודית בבנילה  1200נפשות .ב 1918-נוסד בה בית
ספר עברי.
עם כניסת הצבא הרומני ביולי  1941נרצחו  263יהודים בבנילה על-ידי
ה"סולדטסקה" והאוקראינים המקומיים ,והם נקברו בשני קברות אחים בבית
העלמין היהודי במקום.
הרב של בנילה ,רב בריש ריימן ,ובנו אליעזר ומשפחתם ניספו בנתיב הייסורים
לטרנסניסטריה.
כ 70-משפחות איבדו את חייהן בטרנסניסטריה 15 .משפחות הועברו על ידי
הגרמנים מעבר לנהר בוג ושם נורו על ידי ה. SS-
מתוך הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958

תורגם מגרמנית על ידי מנחם קמיל ,ת"א
עד כמה שידוע ,אין תיעוד שמי של יהודי רוס-בנילה ,שניספו בשואה הזאת.
אולם הח"מ ,מנחם קמיל מרמת-אביב ,תל-אביב ,יליד העיירה ז'אדובה ,יודע
לספר על דודתו )אחות אימו( רחל קורץ )מבית גרטנר( מבנילה ושני בניה גדליה
)דלצ'ו( ואלטר ,שאותם פגש במחנה ידינץ .ממחנה ידינץ ,בדרך לטרנסניסטריה
או בטרנסניסטריה נעלמו עקבותיהם.
מנחם קמיל
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ז'אן אנצ'ל
כנופיות מבצעות מעשי רצח
האיכר האוקראיני ,איוון קורדלו ,הקים בבנילה שעל נהר הצ'רמוש כנופיה
שביצעה מעשי רצח ,ביזה ואונס ,וחבריה החליטו לחסל את יהודי המקום.
למעלה מעשרים יהודים נתפסו בידי חברי הכנופיה ונרצחו בבית הקברות )בעת
משפטם ב 1948-טענו הרוצחים ,כי את החפצים שנשדדו – תכשיטים ,בגדים
וחפצי ערך – נתנו להם היהודים עצמם במתנה בטרם הוצאתם להורג( .שאר
רכושם של היהודים הופקד במחסנים ,ומאוחר יותר נמכר במכירה פומבית על
ידי המרכז הלאומי לרומניזציה.
מתוך הספר תולדות השואה  -רומניה ,ז' אנצ'ל ,עמ' 546

מיצי נתני
נאלצנו לדרוך על גופות
שמי מיצי נתני לבית נוימאייר ,בתם של נפתלי ולינה נוימאייר ז"ל.
הוריי נולדו בבנילה וחיו בה .הם היו בעלי טחנת קמח ובית חרושת לעורות.
הורי אבי נפתלי ,נוימאייר יצחק ופסיה ,היו ילידי בנילה ,והם קבורים בבית
העלמין במקום.
עם כניסתו של הצבא הרוסי נלקח אבי לסיביר וחזר לחיק משפחתו רק בשנת
 ,1945אדם חולה ושבור.
אימי לינה נשארה מאחור עם שני ילדים קטנים .היא מצאה מקלט אצל אחותה
בצ'רנוביץ בשל חששה ,שגם היא והילדים יישלחו לסיביר.
בחופשת הקיץ  1941נשלחתי על ידי אמא לבית דודתי מלי קליין ,שהתגוררה
בבנילה עם תינוקה בן השנה.
בנילה ע"נ צ'רמוש  -שער שלישי 129 -

ביולי  ,1941עם כיבוש בנילה בידי הצבא הרומני ,הייתי עדה לצעדת המוות
של יהודי בנילה ,המובלים עירומים על הכביש הראשי בדרכם לבית הקברות
המקומי ,שם נרצחו בדם קר ונקברו .הייתי אז בת  ,7ואת המראות הללו לא
אשכח לעולם!
מהפחד שגורל דומה מחכה לנו החליטה הדודה לקחת אותנו ולהתחבא בבית
משפחת בורג ,שגרה מחוץ לבנילה על גבול פולניה.
לצערנו הרב ,המרצחים הגיעו גם לשם!
בית המשפחה הותקף על ידי המרצחים ,אדון בורג ואשתו נרצחו ואחת מבנות
המשפחה נפצעה קשה.
הרוצחים לא ידעו על קיומנו בבית .אני התחבאתי מתחת למיטה ,ובמהלך
החיפושים נפצעתי בשוק הרגל מכידוני החיילים.
למרות הכאב העז לא הוצאתי הגה מהפה .גם התינוק לא בכה.
בנות המשפחה הוצאו מהבית ,והמרצחים קראו לכל מי שנשאר בבית לצאת
החוצה.
הדודה ,שבידה התינוק ,ואני יצאנו מהבית ,וביציאה נאלצנו לדרוך על הגוויות
של מר בורג ושל אשתו.
הרוצחים הובילו אותנו לנקודת האיסוף בבנילה ,שבה רוכזו כל אלה שנאספו-
שארית יהודי בנילה.
לאחר האיסוף הצטווינו לצעוד מכפר לכפר בלי אוכל ומים .במהלך הצעידה נרצחו
יהודים זקנים וילדים ,שלא היה להם כוח להמשיך ולצעוד במסע המפרך הזה.
אינני יודעת מאין שאבתי את כוחותיי ,ילדה בת  ,7עם רגל פצועה ,מדממת
ומוגלתית ,שמאוד מאוד כואבת – אך המשכתי לצעוד .
כל אותו זמן לא ידעה אמא ,שנשארה בצ'רנוביץ עם אחי הקטן ,מה עלה בגורלנו,
והדאגה והחשש לשלומנו היו קשים מנשוא.
אנחנו המשכנו לצעוד עד הגיענו לסטרוז'ינץ ,ולאחר שהות ממושכת במקום
איפשרו לחלק מהיהודים ,תמורת שלמונים ,לעבור לצ'רנוביץ.
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המלאך הטוב המשיך לשמור עליי ,ובדרך לא דרך פגשתי את אמא ,שהצליחה
לאתר אותנו.
כל האחרים גורשו לטרנסניסטריה ,ורבים ניספו – חלקם בדרך ,חלקם במחנות
טרנסניסטריה.
הסיפור עצוב ובלתי נשכח ,וגם כיום אני עדיין חולמת על התקופה האיומה,
שעברה עליי.
את הטראומה לא אשכח לעולם!

בנילה  -שער שלישי 131 -
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ברהומט (979) Berhomet
דוד לדר
אנטישמיות חזקה שלטה במקום
על העיירה
העיירה נמצאת לרגלי הרי הקרפטים ,כ 20 -ק"מ מהגבול הפולני 20 ,ק"מ
מויז'ניץ ו 70-ק"מ מצ'רנוביץ .גרו בה בערך  4000תושבים רותנים )אוקראינים(,
 500פולנים 200 ,שוובים )גרמנים( ו 1000-יהודים.
היהודים עסקו בעיקר במסחר ,והיו בעלי מלאכה – סנדלרים ,נגרים ,עגלונים,
סוחרי עצים ובעלי יערות .ל"פריץ" ,בעל האחוזה ,היה מעין ארמון קטן עם
גינות נוי יפות ,מדי שנה היה מכרז על חלקות יער לעיבוד ,והיהודים היו ניגשים
אליו .כריתת העצים היתה עבודה קשה ,שבוצעה בעיקר ע"י רותנים מהאיזור .כל
עיבוד העץ עד למכירתו נמשך כ 4-חודשים ,והמכירה התקיימה לצרכנים במקום
וגם לחו"ל – בעיקר להולנד ולבלגיה .לכל משפחה יהודית ,שעסקה במסחר או
בעיבוד עצים ,היתה עוזרת מבנות הכפר.
ביישוב היו בית ספר עממי ,שהכיל  7כיתות ,וכן  4בתי כנסת .רוב היהודים
היו מסורתיים ,ובשבת כמעט כולם הלכו להתפלל .בעיירה היו גם עניים רבים,
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ועל כן התפתחה שם עזרה הדדית ,בעיקר לצורך קניית מצרכים לשבת ,לחגים
ולהכנסת כלה.
בשנת  1937שרר ברומניה משטר אנטישמי ,ואכן ,מקומיים ניסו לבצע פוגרום
ביהודים; אבל אנשי מפלגת האיכרים מנעו זאת מהם.
בשנת  1940נכנסו הרוסים עפ"י הסכם ריבנטרופ-מולוטוב.
מלחמת גרמניה-בריה"מ פרצה ב 22-ביוני  .1941היות שהעיירה לא היתה רחוקה
מגבול רומניה ,נכבש המקום ב 5-ביולי  1941חיש מהר לאחר פרוץ המלחמה.

מים רבים זרמו ממורדות הערים והעניקו חיים לתושבים
)(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
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איווניר אברהם
רעב ,צמא ,כפור ומחלות בצעדה לטרנסניסטריה
שמי אברהם איווניר ,נולדתי ב 16-במאי  1937בברהומט ,עיירה במחוז סטרוז'ינץ-
רומניה.
הוריי היו פישל-אפרים איווניר ) (1904מברהומט ולוטי )ליצי( איווניר )אנזנברג(
) (1910ממיהובה .אבי היה סוחר וקצב.
שפת הדיבור העיקרית בבית היתה יידיש ,ובנוסף דיברו רומנית ,אוקראינית וגרמנית.
ברהומט היא עיירה השוכנת לרגלי הקרפטים במחוז סטרוז'ינץ ,ליד העיירה החסידית
ויז'ניץ.
התגוררו בה כ 1000-יהודים ,מרביתם במרכז העיירה .משפחות הוריי היו מסורתיות,
שומרות שבת ,חגים וכשרות .בחגים ובשבתות התפללו בבית הכנסת ובימי חול
התפללו בבית .כילד אני זוכר את אבי "עטוף בטלית ותפילין על הראש".
ביתנו היה במרכז הרחוב הראשי )החוצה את העיירה( מול תחנת הרכבת ,וליד הבית
היה האטליז.
מאחורי הבית היו מטבח קייצי 2 ,מחסנים גדולים לאחסון תבואות ותוצרת חקלאית,
רפת עם פרה לחליבה לצרכי הבית ,אורווה ובה  2סוסים ,בית מטבחיים קטן לצרכי
האטליז ומרתף קרח )הקרח נחצב בחורף בנהר סירט( לאחסון ולשימור בשר ותוצרת
חקלאית בקיץ ,מטע עצי שזיפים ,אגסים ותפוחי עץ וחלקת אדמה עם גידולי ירקות.
בית המגורים כלל  2יחידות דיור :להוריי ולסבתי גיטל ודודיי יחיאל וברל )בוריס(.
בחגי ישראל נהוג היה שכל המשפחה הלכה לבית הכנסת הגדול )לאבי היה מושב
קבוע(.
סדר פסח נערך בבית סבתא ,ואבי היה עורך אותו.

סיפוח צפון בוקובינה לברית המועצות
כניסת הרוסים גרמה אי וודאות בקשר לבאות .למשפחתי הוחרמו רכוש ו2-
מחסנים גדולים עם תבואה ותוצרת חקלאית .אבי הפסיק לעסוק במסחר ,והמצב
הכלכלי החמיר.
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במקביל החלו חקירות והגליות לסיביר של יהודי העיירה )ההגליות יצאו מתחנת
הרכבת מול ביתנו( ואלה גרמו למשפחתי לחיות בחרדה ,שמא ישלחו אותנו
לסיביר.
אבי נערך מבעוד מועד והכין לכל בני המשפחה תרמילים עם בגדים ומזון ,כולל
כסף ,זהב ותכשיטים בעלי ערך התפורים בתוך הבגדים ,על מנת שפריטים אלו
יהיו בעתיד מקור לקיום )תרמילים אלו שימשו אותנו בגירוש לטרנסניסטריה(.

הכיבוש והפרעות
ב  5 -ביולי  1941פלש הצבא הרומני לברהומט .במהלך  3ימים ניתן אישור לצבא
ולתושבים המקומיים לערוך ביהודים פרעות ,רצח וביזה .לפני ביתנו נאסף המון
צוהל ,ותוך זמן קצר בזזו את כל תכולת הבית והמשק ,כולל עקירת דלתות וחלונות.
כאשר נודע לאבי על פלישת הרומנים והפרעות ביהודים בכפרי המחוז ,הוא
הסתיר את התרמילים עם הבגדים והמזון במקום מסתור מחוץ לבית והעביר
לשכנים )משפחת צ'רני( חלק מתכולת הבית )פריטים בעלי ערך( ואת הפרה.
למשפחתי היו יחסים טובים עם המשפחה האוקראינית צ'רני ,והסתתרנו אצלה
בעת הפרעות.
יהודי מחוז סטרוז'ינץ )כולל ברהומט( היו איפוא הקורבנות הראשונים של
הפלישה :פרעות,רצח ,ביזה וגירוש.

הגירוש ומסע המוות לגטו ידינץ בבסרביה ולטרנסניסטריה
מספר ימים לאחר הפרעות נאספו יהודי העיירה וגורשו במסע רגלי )בליווי
ז'נדרמים רומנים( לסטרוז'ינץ – עיר המחוז .אבי שכר עגלון עם סוס ועגלה,
עמיס את הצרורות והושיב את סבתי ואותי על העגלה.
בסטרוז'ינץ ריכזו אותנו בבית הכנסת ,משם נלקחו הגברים לעבודות כפייה,
שכללו העברת בולי עץ מן הנהר ואליו .העבודה היתה קשה ומסוכנת ,ודודי
גדליה קימל טבע בנהר )הבעל של ליצי ,אחותו של אבי(.
לאחר מספר ימים גורשנו לויז'ניץ ,שם גרנו בביתו של חבר קרוב של אבי.
ואז החל הגירוש הגדול והאכזרי מויז'ניץ ,שנמשך ימים רבים ברגל ,בדרכים
בבסרביה )דרך הערים נובוסוליצה ,ליפקאני וסקורן(.
על פי רוב הצליח אבי לשכור עגלה וסוס תמורת חפץ בעל ערך ,וגם שילם שוחד
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לז'נדרמים המלווים את השיירה .על העגלה העמיסו את הצרורות והושיבו את סבתי,
אותי ולפעמים גם את אימי.
השיירה יצאה במסע רגלי בדרכי בסרביה ,והמסע היה מלווה בעינויים ובהתעללויות
של הז'נדרמים הרומנים המובילים ושל האיכרים בכפרים שעברנו .מי שפיגר בשיירה
)בעיקר זקנים,חולים וילדים( הוכה באכזריות או נורה .בצידי הדרך ניתן היה לראות
גופות של נרצחים ומתים מתשישות ,מרעב ומצמא.
מעט מזון ניתן היה להשיג אצל הכפריים תמורת בגד או חפץ )למי שהיה ברשותו(,
והלינה היתה בשדה או בפאתי יער ,כאשר האדמה לעיתים בוצית מגשם ,ובלילה
קור עז )אנשים רבים קפאו למוות בלילות(.
לאחר כ  6 -שבועות של מסע רגלי ,עינויים והתעללויות הגענו לעיבורה של העיר
ידינץ .לאחר המתנה של יממה ולינה בשדה הובלנו לתוך גטו בעיר ,אשר היה מגודר
ונשמר על ידי חיילים רומנים .השתכנו בבית של יהודי מקומי ,אשר גורש או נרצח.
ידינץ היא הנוראה בגיטאות :מים מזוהמים ,צמא ,רעב וצפיפות רבה .לא חלפו
ימים רבים ,ופרצו מגיפות טיפוס ודיזנטריה .רבים מתו ,וביניהם דודתי פיצי
)אחותו של אבי(.
בגטו שרר מחסור במזון ובמים ראויים לשתייה ,ואבי נהג לקנות מעט מזון מאיכרי
הסביבה תמורת בגד או חפץ .אבי ודודי עבדו בעבודות כפייה וקיבלו מנת לחם,
שאותה חילקו לכל המשפחה המורחבת.
לאחר כ 5-שבועות בידינץ )ספטמבר-אוקטובר( גורשנו שוב במסע אכזרי לעבר
העיר אטאקי.
כעבור ימים ספורים חצינו את נהר הדנייסטר לגטו מוגילב בטרנסניסטריה
)אוקראינה(.
המסע בחבל טרנסניסטריה לא היה שונה באכזריותו מהמסע הקודם מויז'ניץ לידינץ,
פרט לעובדה ,שהיינו יותר תשושים לאחר ידינץ.
זכורים לי שני אירועים קשים מאוד ,אשר ראוי לספרם:
באחד מימי המסע בבסרביה עצרה השיירה ללינת לילה על האדמה הבוצית,
בפאתי היער.
הלילה היה גשום ,שרר קור עז ,והמים קפאו .בבוקר נמצאו רבים מהמגורשים,
זקנים ,חולים ,תשושים וילדים ,קפואים למוות .אבי ,דודי ברל וגברים נוספים
קברו את המתים בקבר אחים.
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באחד הימים אחרי הצהריים עצר קצין רכוב על סוס את השיירה ופקד על מספר
גברים צעירים )ביניהם אבי ודודי ברל( להתלוות אליו ולחיילים שלו ליער בפאתי
הכפר הקרוב.
בדרך התגלתה בעיה בפרסת הרגל של סוסו של הקצין ,והוא לא יכול היה
להמשיך.
דודי הצליח לפתור לו את הבעיה ,ותוך כדי כך התיידד עם הקצין .בקרבת היער
פגשו קבוצת מגורשים חופרים בורות .הקצין ציווה על הגברים ,שהגיעו איתו,
להצטרף אל החופרים .דודי ברל )בוריס( שמע את הקצין מתלוצץ עם החיילים
ושואל" :מי קלע טוב?" ואז פנה אליו ואמר לו" :יש לי בשבילך שעון כיס יקר
)אומגה( והוא אצל גיסתי )אימי( .שחרר אותי ואת אחי )אבי( ותקבל את השעון".
תחילה היסס הקצין ואמר" :אתה משקר כדי להינצל" .לאחר מכן אמר":אתם
משוחררים ,תחזרו לשיירה ,אפגוש אותך באטאקי" .אבי ודודי רצו מספר שעות,
עד שהשיגו את השיירה ופגשו את סבתי ואת אימי כשדמעות זולגות מעיניהם.
בסופו של דבר לא פגשנו את הקצין באטאקי ,והשעון נשאר בידי ,כמזכרת מאבי.
האמור לעיל סופר ע"י דודי ברל )בוריס( איווניר.
באטאקי שהינו יממה ,ואחריה עברנו בדוברה את נהר הדנייסטר לעבר העיר
מוגילב )אוקראינה( בטרנסניסטריה.
במוגילב שלטו הרומנים ,והיתה בה נוכחות רבה של הצבא הגרמני ושל המיליציה
האוקראינית.
על הגטו שמרו בעיקר המיליציה האוקראינית וז'נדרמים רומנים.
חלק מרחובות מוגילב שימש כגטו למגורשי צפון בוקובינה .אבי מצא חדר
למגורים אצל משפחה יהודית מקומית ,ושכנו בו יחד כ 16-נפשות.
החיים בגטו היו קשים מאוד :צפיפות ,רעב ומגיפת טיפוס .בעת יציאה לשוק
לחפש מעט מזון היתה סכנה להיהרג או להיות מוכה ע"י גרמני/רומני /אוקראיני
או להישלח לעבודות כפייה.
במוגילב מתה מטיפוס דודתי ליצי קימל ,אחות אבי ,ונשארו  3יתומים :אליעזר,
אהרון וחיים ,שאבי לקח אותם תחת חסותו .כמו כן מתו מטיפוס אבי ,פישל
איווניר ,אחותו ,רבקה הלר ובני משפחה נוספים.
גורל יהדות צפון בוקובינה ,ומשפחתי בתוכה ,היה איפוא פרעות ,רצח ,ביזה,
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גירוש במסעות מוות ,צעדה רגלית בדרכי בסרביה וטרנסניסטריה ברעב ,בצמא,
בכפור ובמחלות.
השלטונות הרומניים החליטו להתיש את היהודים המגורשים בדרכי בסרביה –
טרנסניסטריה ,על מנת שאיש לא יישאר בחיים ,וזאת נוסף לרצח הישיר שבוצע
ע"י הצבא הרומני והגרמני.
במשפחות הוריי ניספו  28נפשות מתוך  ,49שחיו בצפון בוקובינה בשנת . 1940

דוד לדר
רצנו בשדות כדי להינצל
נולדתי בברהומט  -בוקובינה ,רומניה ב.1926-
בשנים  1942 - 1941למדתי אצל הרוסים בעיירה ,ובמהלך מסיבת סיום הלימודים
הודיע המנהל על פרוץ המלחמה .ב 5-ביולי נכנסו הרומנים אלינו לכפר .זה היה
בשבת .שמענו שהגויים התחילו להתפרע ,ובאמצע הארוחה קמנו ורצנו דרך
השדות לגוי מכר .השארנו הכול כפי שהיה ,עם האוכל על השולחן.
הייתי בן  ,15ואחותי היתה בת .12
הגויים בעיירה היו בחלקם אנטישמיים ,קוזיסטים ,אבל חלק מהם נמנו עם
"מפלגת האיכרים" ,מפלגה שהיו חברים בה גם יהודים ,כולל אבי .הוא היה
"ציוני כללי" ותרם כל שנה לקרן הקיימת לישראל .שלושה ימים הסתיר אותנו
הגוי באורווה ואז חזרנו הביתה .כל רכושנו נשדד ואפילו המשקופים והחלונות
נעקרו .ניתנה פקודה ,שכל היהודים ירוכזו במרכז העיירה ,ומכאן גורשנו בשיירה
לעיר הנפה סטרוז'ינץ .לאלו שנותרו תכשיטים או כסף מזומן התאפשר לשכור
עגלה ,וזאת ,אכן ,עשינו .בסטרוז'ינץ אוכסנו בבית הכנסת הגדול יחד עם אלפי
יהודים מישובים אחרים .למחרת הוציאו את הגברים לעבודה ,ואחי ואני נאלצנו
לסחוב בולי עץ מהנהר .בדרך לנהר היו גינות ירק ,היינו קופצים אליהן ,תופסים
משהו ואוכלים .אומנם ,היו לנו קרובים בסטרוז'ינץ ,האחים והאחיות של אימי,
אבל אסור היה להם לגשת אלינו.
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למשך כמה ימים גרנו כולנו בתוך בית הכנסת ,ואח"כ לקחו אותנו לויז'ניץ ,שם היהודים
התגוררו עדיין בבתים .לאבא היו קשרים מסחריים עם סוחר יהודי ,והוא הסכים שנגור
אצלו ,אך כעבור  4-3ימים ניתנה פקודה  -אלה שאינם תושבי ויז'ניץ צריכים להתייצב
ולהתחיל ללכת הלאה .שוב גירוש ,שוב נדידה – לא ידענו לאן הולכים .התחלנו
ללכת דרך בסרביה ,ואת מעט הבגדים שהיו לנו שדדו בדרך והרביצו לנו .מי שלא
יכול היה ללכת ,ירו בו .ראיתי כיצד יורים ברב הזקן של הכפר שלידינו ,שלא יכול היה
ללכת .ניגש אליו אחד מהז'נדרמריה הרומנית ,ירה בו ודחף אותו לתעלה .כל הדרך
היה קר וגשם ,ישנו בחוץ ,הגויים היו באים ושודדים מה שעוד נשאר .כעבור כחודש
או חמישה שבועות הגענו ליידינץ .לבושים אותם בגדים ,שאיתם עזבנו את הבית.
ישנו בחוץ ,בקור,בבוץ ,ללא שמיכה ,קפאנו מקור .אני זוכר כי כשקמנו ממשכבנו,
כשליש מהאנשים נותרו שכובים -מתים ,נפוחים מקור ומרעב .בגלל הקור גם לא
יכולנו לעשות שום דבר .בדרך כלל ,החזקתי מעמד ,אבל באחד המסעות אמא שלי
סחבה אותי ,כי לא היה לי כוח ללכת .בקושי היה אוכל .כשהיינו עוברים בכפר ,היו
לפעמים הגויים שופכים תפוחי עץ על הכביש ,אבל זה היה לעיתים נדירות .גנבנו
מהשדות .אינני יודע מה אכלנו ,ואם אכלנו בכלל ,ואז הגענו לשדה בכניסה ליידינץ.
יש דברים שאינני זוכר ,משום שבמצבים כאלו לכל אדם יש בעיות זיכרון של עצמו.
הרי אנשים במחנות היו כמו חיות .לדוגמה ,אחרי שההורים מתו ,היינו באורווה אחת
עם משפחה בת  3בנות .בלילה ,כנראה ,הלכנו בכפרים ,אספנו לחם ,ואבא שלהם אכל
אותו .בבוקר קמנו והבת אמרה" :החזיר הזקן הזה אכל את הלחם שלנו".
כך היו אנשים ,לא היה אבא ,לא היתה אמא ,כל אחד היה כמו חיה טורפת .קשה
להסביר את זה ,אך כזה היה המצב.
אני לא זוכר מה אחותי עשתה .היא בקושי החזיקה מעמד ,עד שהגענו לשדה ביידינץ.
הושיבו אותנו שם ,במקרה שרר מזג אוויר טוב ,וביום היתה שמש .אחותי התהלכה על
יד הגדר ,שם חילקו מים במשורה .כשעמדה בתור ,ירו בה ופצעו אותה קשה .שניים
אחרים נהרגו.
לקחו אותה לבית החולים בעיר ידינץ ,לא הוציאו את הקליע ,אבל עצרו את הדם ,והיא
נשארה עם הקליע ,שפגע בכליותיה.
כך המשכנו ,עד שאיפשרו לנו להיכנס לבתי היהודים ביידינץ .לאמא ולאבא היה מעט
כסף ,אמא קנתה איפוא קמח תירס והצליחה לאפות ממנו מלאיי עם מים ועם ביצה;
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אני הייתי הולך למכור אותו ברחוב .בפדיון המאפה קנינו פרוסות לחם .בעצמנו לא
אכלנו את זה ,כי היה חבל ,אך יכולנו לקנות משהו בשביל אחותי ולהביא לה לבית
החולים .שישה שבועות היינו ביידינץ ,ואח"כ הצעידו אותנו ברגל לכיוון אוקראינה.
אבי ואני נאלצנו לסחוב את אחותי על הידיים ועל הכתפיים ,עד שכעבור זמן מה
היא התאוששה ,החלימה קמעה והתחילה ללכת .הגענו לנהר הדנייסטר ,והיינו
צריכים לעבור אותו .נודע לנו ,כי יום לפני כן הגיעה שיירה של יהודי בסרביה,
שאילצו אותם להיכנס לנהר וירו בהם.
אותנו העבירו בסירות לצד השני ,לעיר מוגילב.
מוגילב היתה עיר אוקראינית ,ונשארו ובה מעט יהודים .
לא היה מקום לגור ,כולם באו בלי כלום .היה זה אחרי החגים באוקטובר .היה
קר מאוד.
הופצה שמועה ,שאם נלך לכפרים ,יהיה שם מה לאכול ויהיה לנו יותר טוב .נוכל
לעבוד .חלק מהיהודים נשאר במוגילב וחלק גורש הלאה .אנחנו גורשנו הלאה.
מתוך עדותו ב"יד ושם"

קלרה סבו )אלפר(
ניצלנו בזכות אבי הנגר
נולדתי בישוב קטן סמוך לברהומט .ברהומט היתה עיירה גדולה ,וחיו בה מעל
 1000יהודים .המסחר היה מפותח ,והיו בה בית כנסת גדול ועוד בתי כנסת קטנים
ומנסרה גדולה.
גרנו כ 7-ק"מ ממרכז העיירה ,ובסה"כ  3משפחות יהודיות בקרב רוב נוצרי.
לסבי היו אדמות באיזור ובית בן שתי קומות עם חצר יפה ומשק ,שכלל  2פרות,
 2סוסים ,רפת ועגלה .אימי ילדה בבית .בשבתות ובחגים הלכנו לבית הכנסת.
בימי חול אבי התפלל בבית .הבית היה מסורתי ושמרו בו על כשרות ,ואבי הלך
בו בכיסוי ראש  -אבל לא בחוץ.
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אבי היה בקשרים טובים עם האוקראינים ,נולד בברהומט ושירת בצבא האוסטרי.
הוא עסק בנגרות ובמסגרות ,ובזכות מקצועו ניצלנו .אחיו היה ביחסים פחות
טובים עם האוקראינים ,ולכן הרגו אותו ,את אשתו ואת בנו באכזריות איומה.
היינו  5ילדים )אימי טענה שבגלל המלחמה היו לה רק  .(5בבית היה כל האוכל
הבסיסי ,והרהיטים הוכנו ע"י אבי .בגדים קיבלנו מבת דודה ,חיינו בצניעות.
דיברנו רק יידיש ,אך בבית הספר דיברו רומנית ,ובחוץ – אוקראינית .אבי היה
ב"הפועל המזרחי" ,ובבית דובר על ארץ ישראל.
למדתי בבית הספר הרומני במקום ואבי ביקש שלא נלמד בשבת .המורים הסכימו,
אבל התנכלו לי ולחבריי.
עם כניסת הרוסים נאלצנו ללכת ברגל לבית הספר שבמרכז העיירה ,היינו יוצאים
בבוקר וחוזרים בלילה ,ללא ארוחה חמה .בגלל המצב העבירו אותנו לבי"ס
בעיירה לוקבץ.
לימודי קודש קיבלנו בבית ,ומורה מיוחד לימד את ילדי שלוש המשפחות .לבנות
נתנו פחות תשומת לב והסתפקו בלימוד של  6כיתות.
 9חודשים לפני הגירוש נשלח אבי לתקן קטרי רכבת ,וכל המשפחה עברה זמנית
לצ'רנוביץ .הסימן הראשון למלחמה היה כאשר קמנו בבוקר וגילינו את כל
האפרוחים כרותי ראש .אני זוכרת תקופה זו כתקופה קשה .אח"כ קיבלנו פקודה
לצאת לגטו .הזהירו אותנו ,שאם לא נצא עד  ,6יהרגו אותנו .ראינו פליטים מפולין
עוברים לידינו .ניסינו לעזור להם ,אך מיד גירשו אותנו במכות .בגטו גרנו במחסן
נוצות למספר שבועות ,ואח"כ פיתו את האנשים לעזוב את העיר והבטיחו להם
חלקה ובית בטרנסניסטריה ,לכן הם לא גילו התנגדות .הכניסו אותנו לקרונות של
בהמות .כל אחד לקח בתיק בגד להחלפה ,לבנים וסבון .בקרונות היינו  3ימים ו-
 3לילות רצופים ,לאחר מכן צעדנו בשיירה בבוץ ,ומי שלא יכול היה ללכת  -ירו
בו  .ישנו ביער על עלי שלכת .שם מצאנו גם ילד קטן חי בתוך קבר אחים ,שלא
ידע אפילו את שם משפחתו .את סבי מצד אבי הרגו בעיירה בשם נפולוקאוץ,
בזמן שבא לבקר את בנו .הוא קבור בקבר אחים ,ובנו מת בטרנסניסטריה מטיפוס
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ומרעב .בשיירה הרגלית הלכנו  3ימים ו 3-לילות ,עד שהגענו לנהר הדנייסטר.
שמענו כי שיירת יהודים ,שהגיעה לנהר לפנינו ,אולצה לעבור את הנהר ברגל.
רבים נורו ,אחרים טבעו ,ורק בודדים ניצלו .בדרך התנפלו עלינו שודדים ולקחו
ממני את הבגד להחלפה .במרקולשטי דרשו מאיתנו למסור את כל דברי הערך
והכסף ,ומי שלא מצאו אצלו ,ירו בו מיד .בטרנסינסטריה פגשנו את דודי ,אח
אימי ,שהסביר לנו כי כל ההבטחות היו הטעיה ,וכל מי שממשיך ימות בדרך
מקור או מרעב ,וזו שיטתם להשמיד את האנשים .היו כמה משפחות ,ששילמו
שוחד כדי שייקחו אותן כבעלי מקצוע לעזור לצבא ,וכך ניצלו.
משפחתנו התחבאה באורווה עד ששלחו את המשלוח האחרון .אותנו העבירו
לימפול כדי לעבוד בבית חרושת לסבון; אבי היה פותח את הארובות כדי שהעשן
ייצא .הוא עבד בכל מיני עבודות ,ובזכותו היינו שם איתו .בשנה הראשונה היינו
רעבים ללחם ,מהעבודה היה אבי מביא חצי לחמנייה ,ובה התחלקנו כולם .באחד
הימים הלכה אימי לשוק ,אך הכומר הרביץ לה ,והיא חזרה הביתה בידיים ריקות.
אחי הגדול עזר לאבי בעבודה במפעל הסבון ,ואחי הקטן אסף עצים ומכר אותם
בפרוטות .אני עצמי סרגתי ,וכך הרווחתי מעט כסף.
במשך היום הבעיה היתה איך לא להישאר רעב ,וכולם ישנו על קש וקרשים.
לחברתי חגגו יום הולדת והכינו לה עוגה מחול ומבוץ .לא יכולנו לקיים מצוות
שבת וחג ,אך עם כשרות לא היתה בעיה ,כיוון שלא היה אוכל .כמעט לא היו
גברים – כולם היו בחזית הרוסית .אחי חלה בשחפת ,והוציאו לו ריאה .בגלל
חוסר תזונה היתה לנו נשירת שיער ,פצעים רבים זוהמו ,ומחזור קיבלתי רק בגיל
 .17כל יום מרחתי נפט על ראשי נגד כינים.
את אחי הגדול לקחו לסיביר ,והוא היה במצב מאוד קשה.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
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ישראל רודיך
המוני איכרים אוקראינים בוזזים בתי יהודים
המלחמה פרצה ביום ראשון בבוקר .ידענו שהיא תגיע ,לכן קנינו תרמילים
להצטיידות לכולנו:
אמא בת  53ואני ,שתי אחיותיי הנשואות והגיסים עם הילדים – בסה"כ 8
נפשות.
אבא נפטר ב 1937-ממחלת השחפת.
ב 28-ביוני הציתו הסובייטים את המנסרה ,וזה היה סימן שהם נוטשים .ואכן,
הצבא הסובייטי נסוג .למחרת הופיעו האוקראינים ,אבל הם לא פגעו בנו .רק
כשהופיע הצבא הרומני ,התחילו המוני האיכרים לבזוז את כל מה שהיה בבית.
פנינו אל גוי ,שאפשר היה לסמוך עליו ,ונשארנו אצלו ללינה.
כל זה היה בברהומט ,שבה גרנו משנת .1935
כעבור כמה ימים התחילו לאסוף את הגברים .לפתע ניתנה הוראה לאסוף את
כל היהודים בבית הכנסת ,ומשם גירשו אותנו לסטרוז'ינץ .בלילה שהינו בחוץ
וסבלנו מהגשם ומהקור.
בסטרוז'ינץ ריכזו אותנו באחד הבתים הגדולים ,ומיד הופיעו איכרים ,שמכרו לנו
מצרכי מזון תמורת חפצים שונים.
הגברים נלקחו לעבודה – העברת בולי עץ מהמנסרה אל הנהר .עבודה קשה זו
גרמה למותו של גדליה קימל.
כעבור כשבוע גורשו היהודים לוויז'ניץ – במרחק של כ 50-ק"מ.
היהודים בוויז'ניץ שהו עדיין בבתיהם ,ואנו התמקמנו בבית יהודי מקומי ושהינו
שם כמה ימים .הגברים נלקחו לעבודה בניקוי שטחי ציבור.
ראש הז'נדרמים דרש  10יהודים כדי להוציאם להורג .תמורת שעון התפייס
האיש ,אבל רצח  10יהודים במקום אחר.
מוויז'ניץ גורשנו לצ'רנוביץ ,וכבר אז הבנו שמגרשים אותנו לבסרביה.
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פגשתי יהודים מקרסנה וממקומות אחרים ,ואז נודע לנו על רצח כ 20-איש
מקרסנה וגם ממקומות אחרים.
בדרך חליתי בדיזנטריה )הייתי בן  (22בגלל זיהום מי השתייה בבארות
הסביבה.
העיר הראשונה שאליה הגענו היתה ידינץ ,שסביבה רוכזו אנשים ושם כבר
התחילו למות .כעבור ימים אחדים הורשינו להיכנס לעיר ,שם מצאנו שיירי מזון
ומזה התפרנסנו .שם גם הופיעו לראשונה הכינים.
שהינו ביידינץ עד  10באוקטובר  ,1941ואז גורשנו לכיוון הגשרים על הדנייסטר
לעיירה אטאקי.
צעדנו בבוץ ,כשאנו סוחבים את החולים ולנו בשטח פתוח בקור ובגשם.
השיירה מנתה כ 3500 -איש ,יהודים נפלו בדרך ומתו ,ובלילות קפאו למוות.
 500מהם נקברו בקברי אחים.
הייתי אחד הגברים ,שעסקו בקבורת המתים .אחד החיילים הכה אותי קשות,
מכיוון שגיליתי ילד שקפא בלילה ,אך חזר להכרה לאחר זריחת השמש .רציתי
להצילו והצלחתי.
משם גורשנו הלאה לכיוון אטאקי .אחד המגורשים מברהומט היה לוניו פרנקל,
שייצג את כל המגורשים ביידינץ כלפי השלטונות.
באטאקי פגשנו אנשים מגורה  -הומורה ,שמצבם היה טוב לאין שיעור ,משום
שהגיעו לאטאקי ברכבת .הם הביאו עימם גם לחם .נשארנו שם כיממה בבית
הכנסת ,שבו מצאנו כתובת" :יהודים נקמה" ,ולאחר מכן הועברנו למוגילב ,שם
עבדתי כסבל בשביל יהודים שהגיעו מאוחר יותר.
הקיום במוגילב היה קשה ,ואני חליתי בשחפת .רופא בשם דר' פינקלר מצ'רנוביץ
ארגן שם בית חולים ושם הצילו את חיי.
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דווידני  Davideniכ 100 -נפש
על העיירה
ישוב קטן הגובל עם בנילה ע"נ סירט .היי שוב מנה כ 1000 -תושבים :גרמנים,
אוקראינים ,רומנים ,פולנים ויהודים .הגרמנים היו בעלי מלאכה ובנאים;
הפולנים היוו את השכבה המעמדית הגבוהה ,רובם היו בעלי חוות חקלאיות
גדולות ובינוניות .האוקראינים והרומנים היו חקלאים זעירים ,ורובם הועסקו
בעבודות עונתיות בחוות של הפולנים.
היישוב היהודי מנה כ 100 -נפש .היהודים עסקו בעיקר במסחר בתוצרת חקלאית,
והיו בעלי חנויות ובעלי בתי מרזח .היישוב היהודי הזעיר היה מסונף לקהילת
בנילה ,בשבתות התפללו במקום ,ובחגים התארחו בבתי קרובים בבנילה והתפללו
שם בבתי הכנסת.
בדווידני היה "חדר" ,שבו למדו רוב הילדים הצעירים .בהתקרב הבנים לגיל בר
המצווה ,הם צורפו לבית הספר העברי "תרבות" בבנילה.
היישוב נודע ברבים הודות לזמר יוסף שמידט ,שכוכבו דרך במקום .את ראשית
צעדיו עשה שמידט כחזן בבתי הכנסת באיזור ,ובזכות זמרתו התפרסם איפוא
ישוב קטן זה בעולם כולו.

יוסף שמידט ,זמר בעל שם עולמי בדורנה
יוסף שמידט נולד בשנת  1904בכפר דווידני בבוקובינה ,שהיתה אז חלק
מאוסטרו-הונגריה.
הקונצרט הראשון שלו נערך ב 1924-בצ'רנוביץ; בשנת  1929הופיע לראשונה
ברדיו ברלין ב"האפריקנית" של מאירבר .הופעתו האחרונה ברדיו הגרמני היתה
ב 20 -בפברואר .1933
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בשנת  1934ערך שמידט סיבוב קונצרטים בארץ -ישראל ,בשנת  1936הופיע
בהולנד לפני קהל של  100,000איש ,ובשנת  1937הופיע בCarnegie Hall -
בניו-יורק.
בשנת  1938עזב את וינה ועבר לבריסל; לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה,
בנובמבר  ,1939הוא נמלט לצרפת; הופעתו האחרונה היתה ב,Avugnon -
בצרפת של וישי ,בחודש מאי .1942
באוקטובר של אותה שנה הוא נכנס באורח בלתי חוקי לשויצריה ונכלא
במחנה  Girenbadשליד ציריך; עוד באותו חודש אושפז בבית החולים
המחוזי של ציריך.
יוסף שמידט נפטר ב 16 -בנובמבר  1942במסעדה  Waldeggאשר בגירנבאד,
ונטמן בבית הקברות היהודי ב Friesenberg -התחתון.
מתוך "ספר הזיכרון של יהודי וטרה דורניי והסביבה"

דווידשט (184) Davideşti
הרומנים ירו ברוב יהודי היישוב
בכפר היו בית כנסת ו"חדר" ,וקהילת קוצמן סיפקה את השירותים הדתיים -
הקהילתיים ליהודים.
ב 1930-חיו בכפר  48יהודים ,ובין שתי מלחמות העולם כיהן יהודי בתפקיד סגן
ראש הכפר.
עם כניסת הצבא הרומני ,ביולי  ,1941גורשו כל יהודי הכפר לטרנסניסטריה.
בחצותם את הנהר ליד העיר אטאקי בבסרביה ,אילצו אותם הגרמנים לחזור.
בשובם נורו על ידי הרומנים ,ורבים טבעו בנהר.
אלה ששרדו ,נשלחו שוב לטרנסניסטריה ,ורק בודדים נשארו בחיים.
מתוך פנקס הקהילות -רומניה ,כרך ב' ,ע"מ 457 - 456
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דורושאוץ (85) Dorşăuţi
המעטים ,ששרדו מהרצח ,גורשו לטרנסניסטריה
היהודים עסקו במסחר ,בעיקר בסחר חליפין עם האיכרים האוקראינים .כן
התפרנסו מטחנת הקמח .יהודי אחד היה בעל בית חרושת לכוהל.
עם כניסת הרומנים ,ב ,1941-גורשו יהודי הכפר לאוקנה-בוקובינה )ראה
ואסילאו( ,שם ניספו כמעט כולם .המעטים ששרדו ,גורשו לטרנסניסטריה.
מתוך פנקס הקהילות -רומניה ,כרך ב' ,עמ' 457

שמואל יציב ורמפלש
רק בודדים שרדו ביישובים צ'ינקאו ,ווסילאו,
טאוטן ,דורשאוץ ,פוהורלאוץ ואוקנה
שלושה ימים השתוללו הפורעים האוקראינים בנפת זסטבנה ,בצפונה של רומניה
על גבול פולין.
זאת לאחר נסיגת הצבא הרוסי המובס בחודש יולי  ,1941שהיהודים משלושה
כפרים בקרבת הגשר על נהר הדנייסטר הצטרפו אליו ועברו אל חבל ארץ גליציה
)השואה השיגה אותם גם שם( .בשמונה כפרים נרצחו היהודים ע"י הפורעים,
ולא נשאר שריד ופליט .בשישה כפרים ובעיר זסטבנה לא פגעו ביהודים.
דאגתו הראשונה של המשטר החדש היתה מה ייעשה ביהודים שנותרו בחיים.
היהודים מהכפרים צ'ינקאו ,ווסיליב ,טאוטן ,דורושאוץ ,פוהורלאוץ ואוקנה
רוכזו במכלאה בכפר הגדול אוקנה .בעיר זסטבנה נכלאו כל הגברים במכלאה,
ואילו לנשים ולילדים הותר להישאר בבתיהם תחת משטר חמור של עוצר.
עם התחלפות השלטון יצאה מהמחתרת אטל סגל ,אישה אמיצה ,אשר נרדפה ע"י
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הנקוו"ד הסובייטי .היא התהלכה בקומה זקופה לנוכח הקלגסים הפשיסטיים,
באמרה להם" :אני יכולתי לקומוניסטים  -ואני לא יראה גם מפניכם" .יש לציין,
שהם התייחסו אליה ביראת כבוד .אחותה של אטל יחד עם משפחתה היתה
כלואה באוקנה .החושים החדים של אטל ניבאו לה טרגדיה .היא באה בדברים
עם קצין המינהל הצבאי ,ותמורת תשלום הגון הוא יצא לאוקנה וחילץ משם את
משפחת אחותה  -משפחת ויזניגר מפוהורלאוץ .למחרת יצא הקצין בשליחות
אחרת וחילץ משם את משפחת מנדל גרייף מווסיליב .בפעם השלישית יצא
וחילץ משם את משפחת מאיר גלטנר מטאוטן .כשיצא בפעם הרביעית ,הוא חזר
כלעומת שבא .המכלאה היתה ריקה מאדם .לא היו בה עוד יהודים.
גורל היהודים האלה הוכרע ע"י מפקד הז'נדרמריה מהכפר דורושאוץ .הוא היה
איש "משמרות הברזל" של רומניה וחזר אל מקום כהונתו שנטש רק לפני שנה
)מאי  ,(1940עם תפיסת האיזור ע"י הסובייטים .נודע לו ,כי יהודי הכפר נותרו
בחיים ,וכי הם כלואים באוקנה .הוא מיהר לשם ,הוציא את כל הכלואים והביאם
אל גדת הדנייסטר .הוא הניס את היהודים ,אנשים ,נשים ,זקנים וטף ,אל תוך
הנהר ,את המהססים זירז ע"י יריות בגבם ,ואז הטביעם .זרם המים גרף איתו את
הכל ,ולא נשאר סימן וזכר ליהודים.
על גודל הזוועה נודע רק למחרת בבוקר ,בהגיע העירה שבעה ניצולים )ניצול
שמיני לא הגיע לזסטבנה הקרובה ,אלא המשיך לעיר הרחוקה קוצמן( .הם סיפרו,
כי הפקירו עצמם לזרם המים ,וכאשר נעלמו מעיני התליינים ,יצאו את המים
ובחסות הלילה עשו את דרכם העירה .אבל כבד ירד על יהודי העיר ,תדהמה
ומפח נפש .הזהו הפרצוף האמיתי של השלטון ,שלו ייחלנו שיבוא וירסן את
כנופיות הפורעים?!
השמועה על הזוועה ,כפי שסופרה ע"י הניצולים ,פשטה חיש מהר כאש בשדה
קוצים והגיעה גם לאוזניו של התליין מדורשאוץ .הוא הגיע העירה ודרש
מהממשל הצבאי להסגיר לידיו את הניצולים .לא עזרו מחאות ,לא הואילו
תחנונים  -הממשל אולץ להסגיר לידיו את האומללים האלה .הוא הגיע העירה
בשתי עגלות וכיתת ז'נדרמים .את שתי הנשים הניצולות העלה על העגלה
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הראשונה ,כשהן ישובות גב אל גב וידיהן כפותות זו לזו מאחורי גבן .ארבעה
גברים הוא כפת בידיהם שניים-שניים וקשרם בחבל אל אחורי העגלה השנייה
)כפי שנהוג להוביל בהמות לשוק( .אורצ'ה ,נער בן  15נכה רגליים ,קרטע
מאחור .הז'נדרמים ,ברובים מכודנים ,הסתדרו משני צידי העגלות .רב המרצחים
נהג בסוסים בעצמו ,וכך הוביל את מצעד ההוצאה להורג ברחובה הראשי של
העיר .בצאתם את העיר הועלו הקורבנות על העגלות ,ובנסיעה מהירה הגיעו אל
גדת נהר הדנייסטר בכפר דורשאוץ ,מקום בו היו רק לפני ימים ספורים.
הפעם ,ברצותו להבטיח ביצוע מושלם ,הניס אותם אל זרם המים כאשר הם
נורים בעורפם ,כפי שהיו כפותים שניים-שניים .את אורצ'ה ,הנער החיגר מהכפר
טאוטן ,החטיאו כל הכדורים ,והוא הפקיר עצמו לזרם המים ,כפי שעשה בפעם
הקודמת.
כשנעלם מעיני התליינים ,יצא מהנהר והתחבא בשדה תירס.
חסקל שפיגל מהכפר ווסיליב נורה בעורפו ,והכדור פילח את פיו .תוך כדי הסחף
עלה בידו להתנתק מהגופה ,שאליה היה כפות ,וגם הוא מצא מחבוא באותו
שדה תירס .אורצ'ה נשאר ליד הפצוע כל הלילה ,ועם בוקר שניהם נתגלו ע"י
האיכר בעל השדה .האיכר חמל עליהם ,תרם להם שק לחבוש את הפצוע והעניק
להם מחסה במשך כל היום .בערב העלה אותם על עגלתו ,הביאם עד פאתי העיר
ושם עזב אותם לנפשם .לאחר חצות ,כאשר החיגר מוביל את הפצוע ,שכל ראשו
היה חבוש בשק ,הגיעו עד הבית היהודי הראשון.
בזהירות רבה הוכנסו שני האומללים הללו אל הבית ,שם קיבלו מים חמים לרכך
את הפצעים ואף קצת מזון לשבור את רעבונם .דבר הניצולים ,שנשמר בסוד
כמוס ביותר ,הובא לידיעתה של אטל סגל .היא אזרה עוז ,קיבלה את הפצוע
לביתה ואף הסתכנה בהפרת העוצר והזעיקה רופא.
לאורצ'ה הציעה שיתחבא מחוץ לעיר ,עד אשר ייוודע מה צפוי להם.
עם בוקר התייצבו אטל סגל ולצידה שני הרופאים היהודים ,שגרו מחוץ
למכלאה ,בפני המושל הצבאי .בצאת המשלחת מאת המושל היתה בשורה
בפיהם  -חנינה!
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חסקל שפיגל הועבר עוד באותו יום אל העיר הגדולה צ'רנוביץ לקבל טיפול
רפואי  -ושם ניצל.
לאורצ'ה הותר להיקלט אצל היהודים בעיר .בחודש אוקטובר של אותה שנה,
כאשר היהודים גורשו למחנות ההשמדה בטרנסניסטריה ,לא עמד אורצ'ה
בתלאות הדרך  -ואבד.
אורצ'ה הנער היהודי ,נכה הרגליים ,כשהועמד שוב אל נוכח פני המוות  -כשל
כוחו ,ובפעם השלישית לא ניצל.
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דיחטניץ (50) Dichtineţi
גירוש בגשם ובכפור דרך ערבות בסרביה
יהודי הכפר היו מסונפים לקהילת פוטילה.
הם התפרנסו מסחר עצים ובהמות ,ובמועצת הכפר כיהנו יהודי ,ולפעמים שניים.
היה בכפר בית כנסת ,והילדים התחנכו ב"חדר".
ביולי  ,1941עם כניסת הרומנים ,גורשו כל יהודי הכפר לטרנסניסטריה ברגל,
בשמש יוקדת ,בגשם ובכפור דרך ערבות בסרביה.
מן התופת חזרו  8משפחות.
מתוך פנקס הקהילות -רומניה ,כרך ב' ,עמ' 458

דרצ'ינץ (232) Dracineţi
 120יהודים נרצחים בידי פורעים אוקראינים ורומנים
כפר במחוז סטרוז'ינץ ,במרחק קילומטר מבאלאצ'ימה.
יהודי הכפר היו מסונפים לקהילת סטנשטי .רובם עסקו במסחר ,אחדים היו בעלי
אחוזות ,שאותן החכירו לנוצרים ,והדבר גרם לחידוד היחסים עם האוכלוסייה
המקומית ,רובה אוקראינית .בכפר היו שלושה בתי תפילה ושני "חדרים".
במועצת הכפר השתתפו שלושה חברים יהודים.
ב ,1940-תחת שלטון הסובייטים ,גורשו חמש משפחות יהודיות לסיביר.
ביולי  1941רצחו חיילים רומנים ,שהגיעו למקום 120 ,יהודים בעזרת האוקראינים
המקומיים ,ואת הנותרים גירשו לטרנסניסטריה דרך ידינץ.
כ 80% -מיהודי דרצ'ינץ ניספו בטבח ובגירוש.
מתוך פנקס הקהילות -רומניה ,כרך ב' ,עמ' 458
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מיצי ליפא
האספסוף מכה באבי
ב 28-ביוני  1940כבשו הרוסים את בוקובינה ,ובראשית יולי  1941חזרו לשם
הרומנים .יומיים לפני-כן הציע שכן טוב שלנו להוריי ,שביום שישי לא נישן
בבית ,אלא נלון בביתו ,כי הרומנים באים .אנו גרנו במרכז העיירה ,והוא בסמטה
קטנה לידינו.
מוקדם מאוד ביום ראשון הוא חזר ממרכז העיירה הביתה וקרא לנו בדחיפות
להימלט ,כי אם הרומנים ימצאו אותנו אצלו ,הוא יומת יחד איתנו .אבי הלך עם
אחי הקטן לבית הכנסת להתפלל ,ובדרך נתקלו בחיילים רומנים ובאספסוף .הם
הכו את אבא ,ואחי הצליח להימלט לשדה.
אבא רץ הביתה וראה כיצד ההמון בוזז את הבית .לפתע הבחין בו איכר אחד
שצעק" :יהודי!"
ליד ביתנו היתה טחנה ,לשם אבא נמלט ושם הסתתר שלושה ימים ללא מזון.
אימא ואנחנו ,שלוש אחיות ,נמלטנו לשדות ,שם פגשנו את אחינו הקטן .אימא
ביקשה מאיכרה מכרה שלנו ללכת לביתנו ולקחת משם ככל יכולתה .היא חזרה
ואמרה לנו ,כי אינה יכולה לעזור לנו פן תוצא להורג .חזרנו לשדות ,ואימי פנתה
לאיכרה זקנה אחרת ממכרותיה וביקשה ממנה ללכת לביתנו ולהביא מן הגן שק
ובו שתי ככרות לחם וסוכר.
שלושה ימים הסתתרנו בשדות ,בגשם וברוח ,עד ששמענו באחד הימים קריאה
ברמקולים ,כי נאסר להרוג יהודים .חזרנו לכפר ,אספו את כל היהודים באחד
האולמות ,ושם גם התברר מי מבני משפחתנו נרצח על-ידי הפורעים .סבי נתפס
על-ידי קבוצה של רומנים ואוקראינים ,נקשר לעגלה ונגרר שלושה ק"מ .את
גופתו המתה השליכו לנהר הפרוט .סבתי נשארה כל היום אצל שכנה ,לפנות ערב
ביקשה ללכת להתפלל ,וכששבה הביתה המתינה לה קבוצת רוצחים שהרגוה.
אותנו הוליכו )לסטרוז'ינץ( ) (Strojineţiולוואשקאוץ ) (Vaşcăuţiומשם לידינץ
).(Iedineţi
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הלכנו ברגל במשך כל הקיץ .בידינץ נשארנו זמן רב .המים היו בלתי ניתנים
לשימוש ,ונאסר עלינו ללכת לעיר ולהביא משם מים ראויים .אימי חלתה ולא
יכלה עוד ללכת .בסוף חג הסוכות נצטווינו לצאת משם .ביקשנו עגלה בשביל
אימא ,היא ישנה בה בלילה ,ואנחנו ישנו על הקרקע הלחה מן הערפל הכבד.
בבוקר היינו קמים רטובים עד לשד עצמותינו .לאחר צעידה של מספר ימים ,בלי
שבא אוכל לפינו ,התברר לנו שהעגלה עם אימא איננה .הסתבר שהעגלון סירב
להמשיך ,ואימא נרצחה .לאחר יומיים עברנו את הדנייסטר ,ושיכנו אותנו בדיר
חזירים פרוץ ,שרצפתו מכוסה בקש מטונף .בלילה ירד שלג ,והתעוררתי בבוקר
מכוסה בו כולי .הצלחתי להדליק אש בחבילת קש ,שהעלתה עשן כבד ,אשר
גרם לנו לכאב עיניים .את צרכיי נאלצתי לעשות בחוץ בשלג ,בלי נייר להתנקות,
ונרפאתי משלשול קשה עם דם הודות לכך ,שהתנקיתי היטב בשלג .נעליי התבלו
מן הצעידה הממושכת כל הקיץ ,רגליי קפאו מקור וסבלתי מכאבים נוראיים.
מצאנו חדר ,אך מהר מאוד הגיע הצבא והוחזרנו לדיר החזירים .אבי נשכב על
הקש ולא יכול עוד לקום .הוא מת ב 1942-מצער ,מרעב ומקור יחד עם אחת
מאחיותיי ואחי .אני ואחותי השנייה נותרנו בחיים.
מגרמנית :גד סובול
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הילצ'ה (81) Hilce
דר' מוריץ הורן
הבית שאבד
לאוכלוסייה היהודית של בוקובינה נועד גורל אכזרי ,שהביא לחיסולה השיטתי.
מי שניצלו מההרג ההמוני בשבועות הראשונים של הכיבוש הרומני-גרמני ,הוכנסו
לגטאות רבים ולאחר מכן גורשו בתנאים אכזריים לאזורים ,שנכבשו על-ידי הרומנים
באוקראינה .אחרי מתקפת הפתע של הצבא הגרמני ב 22.6.41-נסוג הצבא הסובייטי
מאוקראינה .בוקובינה נותקה ונכבשה על-ידי הרומנים .היהודים הרבים ,שגרו
בקרפטים ובכפרים הסמוכים  -ושלא נפגעו על-ידי הגירוש לסיביר  -הופתעו מכניסתם
המפתיעה של החיילים הרומנים .בכל זאת ,לאיש לא היה מושג על הגורל האכזרי
הצפוי להם בשעות ובימים הקרובים .משפחתי העתיקה את מגוריה לבנילה עוד לפני
הכיבוש .למחרת כניסת הצבא הרומני ליישוב הותקף ביתנו על-ידי כנופיות מקומיות
משתוללות ונבזז .בין השודדים היו גם מכרים של אימא ואפילו ידידים טובים של
המשפחה .הם פעלו ללא כל התחשבות ,כמו הבנדיטים האחרים .מהבית הוצא כל מה
שלא היה מחובר היטב לקרקע ,אבל זה לא נגמר בכך :כעבור מספר שעות ,מוקדם
בבוקר ,הגיע גל נוסף של פורעים ,ואלה גרשונו בברוטליות אל המועדון ,שבו כונסו
כבר יהודים אחרים מהילצה ומכפרי הסביבה הקרובה ,לאחר שגורשו מבתיהם .אימי
ושתי נשים נוספות הוכו קשות על ידי האספסוף המוסת ,וכ 20-איש נטבחו בבנילה ביום
ההוא .אחד הרופאים ,עמית של אחי ,נקרא לעזור בלידה בכפר קרוב ,אך הותקף ונפצע
קשה מירייה .אחי הציל את חייו בניתוח חירום ,לאחר שהצליחו להביאו למועדון.
גם בכפרים רבים אחרים נהרגו באכזריות כל היהודים .בכפר צ'יודין ) (Ciudeiהגדול,
לא רחוק מבנילה ,רוכזו כל היהודים  -כחמש מאות גברים ,נשים וילדים  -במרתף בית
המשפט ונורו למוות .רק רופא שיניים אחד ומספר מועט של נשים וילדים ,שהסתתרו
ביער ,הצילו עצמם מהטבח האכזרי.
שלושה ימים ישבנו כלואים במועדון .תחת משמר כבד של ז'נדרמים ,הובלנו לבירת
הנפה ,סטרוז'ינץ .ימים אחדים אחר כך החלה צעדת המוות לטרנסניסטריה ,שנמשכה
ארבעה חודשים ,דרך ערבות בסרביה ,בקור ובכפור ,תחת שמש יוקדת ובגשם שוטף.
רבים לא יכלו לשרוד את הנבזות הבלתי-אנושית ונותרו מתים בדרכים ,בלי שמישהו
יטפל בהם .אחי הבכור אליאס נותר עם אשתו ועם בתו בת השמונה בצידי הדרך,
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תשושים לחלוטין ,ללא יכולת לנוע ,והם נורו למוות על-ידי הרומנים .זה היה הגורל
הטרגי של כל יהודי בוקובינה ,שגורשו מהכפרים ומהעיירות אל הבלתי-נודע ,נכלאו
במחנות ריכוז באוקראינה הכבושה  -החבל שכונה טרנסניסטריה  -ומתו ברעב,
בקור ובמחלות .רק מעטים נשארו בחיים ,כשהאיזור שוחרר במארס  1944על-ידי
הסובייטים.
לאחי המבוגר ממני ,דוד ,ולאשתו סמי )סלמה( היה גורל איום :הם הגיעו אל מחנה
ריכוז גרמני ,ובתם בת השנתיים חוסלה מיד .אחי ואשתו עבדו שנה בחציבת אבנים,
ובמקרה הצליחו לברוח לכפר אוקראיני ,הובאו על-ידי פרטיזנים רוסים למקום מבטחים
וכך שרדו את הכיבוש הרומני.
בתחילת  1944יכולנו לחזור למה שקרוי "הבית" ,אבל המלחמה טרם הסתיימה ,ועוד
נכונו לנו זמנים קשים רבים .אני ואחי דוד הובאנו למחנה בדיקה סובייטי בסיביר
ובילינו שם חודשים רבים בעבודה קשה ובתזונה גרועה .הגענו עד קצה כוחותינו .סוף-
סוף ,אחרי חקירה של הנקוו"ד ,שוחררנו מהמחנה .אבל לא יכולנו להגיע הביתה ,כי
אישור הנקוו"ד ניתן אחרי מספר שנים בלבד ,ורק אז יכולנו לחזור לבוקובינה .לצערי,
יכולתי להגיע למקום הולדתי רק
אחרי שנים רבות נוספות.
בשנים הראשונות אחרי המלחמה,
ועד שנות ה ,60-היה האיזור תפוס
על-ידי כוחות הגרילה "בנדרה",
שנלחמו לשחרור מהסובייטים.
רק בסוף שנות ה 60-הובסו
הפרטיזנים הנאצים סופית ,ואלה
ששרדו הוגלו לסיביר .הקיץ היה
בעיצומו ,כשחזרתי ב,1968-
אחרי  25שנים ,למקום הולדתי.
תמצת ותרגם מגרמנית:
אלחנן שנון
הצבי השולט ביערות הילצ'ה )(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
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הליניצה (140) Hliniţa
השורדים מהרצח מוסגרים ומגורשים
יהודי הכפר היו מסונפים לקהילת סטנשטי והתפרנסו ממסחר בהמות ומהיותם
בעלי חנויות ,פונדקאים ובעלי מלאכה.
במועצת הכפר כיהנו שלושה יהודים.
היו בכפר סניפי "מזרחי"" ,ציונים כלליים"" ,בני עקיבא" ו"ביתר" ,וכן הוקמה
חוות הכשרה חקלאית באחוזתו של אחד התושבים הנוצרים.
ב ,1940-תחת השלטון הסובייטי ,גורשו עשר משפחות יהודיות לסיביר.
ביולי  ,1941עם כניסת הרומנים ,רצחו החיילים כ 50-יהודים ,בשעה
שהיהודים האחרים הוסתרו בעזרת האוקראינים ונשארו בחיים .עם תחילת
הגירושים לטרנסניסטריה הוסגרו גם יהודים אלה על ידי מציליהם ושולחו
לטרנסניסטריה.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ'  ,465תחת השם "חליניצה"
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הרצה וסביבתה

הרצה (1081) Herţa
גם על הרצה שבתחום מולדובה עלה הכורת

ב 28-ביוני  1940סופחה העיירה לבריה"מ ,ולמחרת היום הוחרמו כל חנויות
היהודים.
עשירי העיירה – יהודים ונוצרים כאחד – פונו מדירותיהם ונאלצו להצטופף יחד
עם אחרים בדירות קטנות.
ב 13-ביוני  1941נשלחו לסיביר  38משפחות יהודיות אמידות ,ובהן גם שני
רופאים ,ו 4-משפחות רומניות.
עם הצטרפות רומניה למלחמה בבריה"מ ,ביוני  ,1941הופגזה הרצה מתותחי
הרומנים ,ונפגע ביותר המרכז המסחרי ,שהיה מיושב רובו ביהודים.
הרומנים כבשו את העיירה מחדש בליל  5-4ביולי  .1941עם כיבוש העיירה מינו
השלטונות לראש הכפר את דראגומיר לאזארסקו ,שהיה ידוע עוד מנעוריו כפעיל
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ב"משמר הברזל" .הוא הרס את שני בתי העלמין היהודיים ובמצבות השדודות
השתמש לסלילת כביש מן העיירה לכפר הסמוך.
כל האוכלוסייה רוכזה באחת הכיכרות ,והיהודים הופרדו ,הופשטו ערומים בידי
החיילים הרומנים ,הוכו ועונו.
השלטונות האזרחיים הרומניים ,שהתבססו במקום ,הקימו משמר עם ,ואנשיו
יחד עם המשמרות הצבאיים ריכזו שוב את כל היהודים בבתי הכנסת ובאחד
המרתפים .בתי היהודים נשדדו ואחר כך נהרסו או הועלו באש .קציני הצבא
העמיסו את הרהיטים ואת חפצי הערך ,שנשדדו מבתי היהודים ,על מכוניות
משא ושלחו הכול למשפחותיהם.
בהתייעצות השלטונות הצבאיים והאזרחיים נתחברה רשימת היהודים החשודים
בקומוניזם או בנטייה אליו או ששימשו פקידים בימי המשטר הסובייטי ,ודינם
נחרץ למוות.
 132איש הוצאו להורג במכונות ירייה ובמקלעים ,מקצתם סמוך לתחנה של
קיסלינגר ומקצתם בתוך גינה שמאחורי בניין המשטרה .לפני הוצאתם להורג
נצטוו לכרות לעצמם קבר משותף .בין ההרוגים היו זקנים ,נכים ,ילדים ,נשים
ותינוקות בזרועותיהן .ילדה בת חמש ,מינה רוטארו ,נזרקה חיים לקבר המשותף.
מלבד הכלולים ברשימות נהרגו רבים אחרים בפרעות ,שפרעו ביהודי העיירה,
ובכללם רב הקהילה וכל בני ביתו.
נערות יהודיות נאספו ונמסרו לחיילים ,שהתעללו בהן לפי תור.
לאחר שנשדדו כל בתי היהודים ,שוחררו היהודים הנשארים מהמחנה הזמני
והורשו לחזור לבתיהם ההרוסים ,אך נאסר עליהם לעזוב את הבתים ,פרט לשעה
אחת ביום לצרכי קניות.
שלושה שבועות לאחר מכן הוגלו כולם ,כ 1600 -נפש ,לעיירה ידינץ שבבסרביה,
שם שהו כשישה שבועות ולאחר מכן הועברו למוגילב שבטרנסניסטריה.
מכאן חולקו לגטאות השונים :קופייגורוד ,לוצ'ינץ ,שארגורוד ,רומאנקי,
חרינובקה וגרוניבקה.
בשעת הגירוש נמצאו גברים רבים מיהודי הרצה במחנות של עבודות כפייה
ברומניה ,ונאסר עליהם להצטרף לנשיהם למקום גירושם .הנשים ,הילדים
והזקנים גורשו בלבושם לעורם ,ולא ניתן להם ליטול איתם דבר.
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לפי דין וחשבון של לגיון הז'נדרמים במוגילב מיום  19בספטמבר  ,1943היו אז
בחיים מתוך גולי הרצה  107נשים 88 ,ילדים ו 48-נכים – בסה"כ  243נפשות.
ב ,1944-כשניתנה למגורשי הרצה רשות לשוב מטרנסניסטריה לרומניה יחד עם
מגורשי מחוז דורוהוי ,לא נשאר מהם אפילו רבע.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך א' ,עמ' 119
הערת העורכים:
העיירה הרצה השתייכה עד יוני  1940לנפת דורוהוי ,צפון מולדובה ,ורוב התושבים
בה ובסביבתה היו רומנים.
ב 28-ביוני  ,1940עם כיבוש צפון בוקובינה ע"י הסובייטים ,חשקה נפש הכובשים
גם באיזור הרצה למרות תושביו הרומנים ,אם כי היה זה בניגוד להצהרת השליטים
הסובייטים ,שהם משחררים אך ורק את האוכלוסייה האוקראינית בצפון בוקובינה.
למרות שהעיירה היתה קטנה יחסית ,נמנתה בה קהילה יהודית גדולה -כ־ 2000נפש,
כמו מספר יהודי סטרוז'ינץ ,שהיתה השנייה בגודלה בצפון בוקובינה.
אף עיירה בצפון בוקובינה לא הגיעה למספר כה גדול של יהודים.
יהודי הרצה השתייכו לתרבות הרומנית ,לעולם לא היו תחת כיבוש אוסטרי ולא זכו
להתחנך בשפה ובתרבות הגרמנית.

יעקב יענקוביץ
אבא נושא את שני בניו המתים על כתפיו
הרצה ,עיירה בחבל מולדובה לפני מלחמת העולם השנייה ,שייכת למחוז דורוהוי
)רומניה( ונמצאת  26ק"מ צפונה מעיר המחוז ו 27-ק"מ מהעיר צ'רנוביץ ,בירת
חבל בוקובינה.
נהר הפרוט זורם במרחק  6ק"מ מהעיירה.
כיום נכללת העיירה במחוז צ'רנוביץ )ברוסית צ'רניבצי( שבאוקראינה.
הרצה נוסדה בידי יהודים מפולין בשנת .1760
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גיקה ,מושל המחוז ,קיבל את האחוזה כמתנת נישואין מידי הנסיך מיהאי רקוביצה,
אשר הזמין כמה משפחות יהודיות מפולין והתקשר עימן בחוזה על מנת לייסד
באחוזתו עיירה דוגמת עיירות רבות ,שנוסדו בימים ההם בפולין וברומניה.
היהודים הראשונים שהתיישבו במקום היו ברובם בעלי מלאכה ,כגון סנדלרים
וחייטים ,ולאחר מכן גם סוחרים.
בשנת  1805חיו כבר בהרצה כ 1200-יהודים ,ובשנת  1876מנתה אוכלוסיית הרצה
כ 2100-תושבים ,מתוכם  1600יהודים.
היהודים סבלו מהתנפלויות שודדים וגם מאנטישמים מהסביבה ,אך בשנת ,1907
כשהתנפלו האיכרים למטרת שוד ורצח ,התארגנו כבר להגנה עצמית והחזיקו
מעמד עד בוא הצבא.
בעיירה היו שני בתי ספר :יהודי וכללי ,שרוב תלמידיו נוצרים.
בשנת  1919כיהן בעיירה סגן ראש עירייה יהודי.
בשנת  1900מנתה האוכלוסייה היהודית כ 2000-נפש .ברחוב הראשי גרו רוב
הסוחרים היהודים ,וברחובות הצדדיים גרו בעלי המקצוע .הנוצרים גרו ברובם
בפרברים ,בכניסה לעיירה וביציאה ממנה .משהלכה הרצה והתפתחה ,הגיע מניין
יהודיה בשנת  1940ל 25%-מכלל האוכלוסייה ,והם הפכו למיעוט.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה מנתה הקהילה היהודית בהרצה למעלה מ2000-
איש ,והיו בה אז  4בתי כנסת 2 ,בתי ספר ,מקווה טהרה ובית עלמין.
בין היהודים האמידים לבין רוב הנוצרים היו הבדלים עצומים ברמת החיים ,לכן
היתה האוכלוסייה הנוצרית עוינת ,וברובה הגדול אנטישמית .גם בין היהודים היו
עניים ,בעיקר מקרב מעמד בעלי המלאכה ,ובין שתי אוכלוסיות היהודים לא היו
קשרים הדוקים במיוחד ,פרט לשבתות ולחגים בבתי הכנסת או בקשרי מסחר.
מדי פעם היו הנוצרים עורכים הפגנות ומצעדים מאורגנים ,ויוצאים עם סכינים ,עם
גרזנים ועם מקלות בידיהם המורמות למעלה ,צועדים ברחובות היהודיים בליווי
משטרה וצבא וצועקים מוות ליהודים או יהודים לפלסטינה.
באותם ימים היו היהודים סוגרים את החנויות ,מגיפים תריסים ומביטים דרך
חריצים במתרחש .הבעיה היתה שלא היה עם מי לדבר בשל רמתם הנמוכה של רוב
הנוצרים בעיירה ,דבר שנוצל ע"י מנהיגיהם ,שהשנאה העבירה אותם על דעתם.
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פעילות ציונית מצומצמת נרשמה בעיקר בקרב האוכלוסייה החלשה ,ובקרב אותה
אוכלוסייה נרשמה גם פעילות מסוימת של נוער קומוניסטי.
בהרצה לא היה בית קולנוע ,אך מדי פעם היו מגיעות הצגות ,שהתקיימו בד"כ
בבית הספר היהודי.
במצב דברים זה ,כאשר השנאה שוררת בין שתי האוכלוסיות )הרוב הרומני והמיעוט
היהודי( ,פלש "הצבא האדום" להרצה ביום  ,28.6.40ללא התנגדות צבא רומניה.
מיד עם הגיע הרוסים השתנה כל מהלך החיים – כל החנויות הוחרמו ,והסוחרים
נאלצו לצאת לעבוד עבודות כפיים.
בבתי הספר החלו ללמד רוסית ואוקראינית.
 38משפחות )כולל  4משפחות נוצריות( עשירות הוגלו לסיביר ,ובתי העשירים
נמסרו בחלקם לקציני "הצבא האדום" ובחלקם שימשו משרדים לשלטונות
הקומוניסטיים.
הרומנים חזרו וכבשו את הרצה בלילה שבין  5-4ליולי  ,1941לאחר שקודם לכן
פתחו עליה בהפגזה.
מיד עם הכיבוש הרומני )לא היו בהרצה גרמנים( רוכזה כל האוכלוסייה היהודית
ברחבת העירייה ,הנאספים הופרדו ,הופשטו ערומים ע"י החיילים בשיתוף נוצרים
מקומיים ,הוכו ,נשדדו מכסף ומתכשיטים ,שהיו עליהם ,עונו במשך מספר שעות,
ורק אח"כ שוחררו.
בינתיים כוננו הרומנים משמר-עם מקומי ,וכעבור יומיים רוכזו כל היהודים בבתי
כנסת ובכמה בתים נוספים ,כשכל האוכלוסייה הרומנית מהעיירה ומכפרי הסביבה
מקבלת יד חופשית לרוקן את בתיהם.
גם קציני הצבא הרומני השתתפו בביזה ,העמיסו משאיות ושלחו אותן לבתיהם עם
התכולה ,כולל רהיטים ובעלי חיים.
כשחזרנו הביתה כעבור שבוע ימים ,מצאנוהו ריק לחלוטין .נאלצנו לישון על
הרצפה.
באותו זמן רוכזו  132יהודים ,כולל זקנים ,נכים ,נשים וילדים ,והוצאו להורג.
ילדה בת  5בשם מינה רוטרו ,שלא נפגעה מהכדורים ,נזרקה בחיים לקבר
המשותף – המפקד אמר שחבל על כדור.
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בנוסף נכנסו חיילים לבתים ורצחו כמעט ללא הבחנה .נערות יהודיות נאספו ונאנסו
ע"י החיילים לפי התור.
הרב הראשי של העיירה נרצח בביתו יחד עם כל בני משפחתו ,ונודע לנו ,כי בכפר
סמוך נרצחו כל היהודים שגרו שם.
שתי משפחות ,שיצאו לכפר אחר להסתתר אצל "חברים" רומנים ,נרצחו ע"י
"החברים הטובים".
עוד לפני היציאה לדרך לכיוון טרנסניסטריה נרצחו כ 400-יהודים .השאר רוכזו
ברחבת העירייה ,ומשם בצעדה רגלית ,בליווי  15עגלות ,שנשכרו ע"י יהודים בעלי
ממון ,התחילה צעדת המוות ,מלווה במחיאות כפיים ובצהלות שמחה של השכנים
הרומנים.
השיירה לוותה ע"י חוליית ז'נדרמים ובראשם רב-סמל ,וכל מי שהתקשה ללכת
ונשאר מאחור ,נורה על ידם .גם מי שהתקשה לקום אחרי לינת לילה בשדה
פתוח ,נורה.
עברנו דרך כפרים ,ובצידי הדרך האוכלוסייה הרומנית עם סכינים ,גרזנים ומקלות
בידיהם צועקים "יהודים למוות" ,ומדי פעם מתנפלים וסוחבים דברי ערך השייכים
למגורשים ובורחים .מי שרץ אחריהם ,נורה ע"י הז'נדרמים.
מחזה בלתי רגיל ונורא היה לראות אב עם שני בניו המתים על הכתפיים צועד
בשיירה ,מפני שלא נתנו לו לקבור אותם ,והוא לא רצה להשאיר אותם בצד הדרך,
כפי שהורו לו הז'נדרמים.
בדרך פגשנו שיירות נוספות של יהודים ושל צוענים ,שצעדו לכיוון טרנסניסטריה,
כשכל הדרך מכים בהם ודוחקים בהם לצעוד.
הגענו לעיירה יידינץ ,שם נשארנו כחודש וחצי בבתי היהודים המקומיים ,שהיו
כבר ריקים ,ובכל מקום ,גם על הקירות ,נראו כתמי דם.
ושוב יצאנו לדרך .שוב התמונות המוכרות ,עוד שיירות ,עוד כפריים שמחים בצידי
הדרכים .ואז הגענו לעיירת הגבול על גדת הדנייסטר – אטאקי.
שארית הפליטה של יהודי הרצה ,שעברו את נהר הדנייסטר ,מנתה כ 1200-איש,
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לאחר שבמעבר על גבי דוברות נפלו רבים מהם או נדחפו ע"י החיילים לנהר.
לפי דו"ח לגיון הז'נדרמים מיום  19.9.43היו אז בחיים מתוך כל גולי הרצה בסה"כ
 243איש ) 107נשים 88 ,ילדים ו 48-גברים( ,חלקם נכים וחולים.

ברוריה שכטר )קלרה רדיאנו(
משהו רע עומד לקרות
זוכרת אני את הדרך ביציאה מן העיירה הרצה .נסענו בעגלות ,כשבעגלה שלנו
הוריי וקרובי משפחה נוספים שלי.
בדרך עצרו את העגלות ,הורידו חלק מן הגברים וירו בהם .גם את העגלה שלנו
עצרו ,וחייל רומני סימן לאבי לרדת ממנה.
אימי קפצה מיד אחריו ,אך לפני כן ביקשה מקרובי המשפחה ,שהיו איתנו
בעגלה ,לשמור עליי.
הקרובים התחילו לבכות וחיבקו אותי חזק ,אך אני לא הבנתי מה קורה .הרגשתי
רק שמשהו רע עומד לקרות ,ושאני נשארת בלי הוריי .ואז פרצתי בבכי.
כעבור שעה ראיתי את הוריי בעגלה אחרת – הם השיגו אותנו .השמחה היתה
רבה ,ואימי סיפרה ,כי ברגע שירדו מן העגלה ,היא הוציאה צרור מטבעות זהב,
נתנה לחייל הרומני ,וזה סימן להם להמשיך .כך ניצלו ממוות בטוח.
המבוגרים הורדו מן העגלות וצעדו בשיירה ,כשרבים מתמוטטים בדרך ונותרים
מוטלים בתעלות ,חלקם עדיין בחיים וחלקם מתים.
הצעדה נמשכה ימים רבים ,וכילדה ישובה בעגלה נדמה היה לי שנמשכה יובלות.
מזג האוויר היה גרוע ,ירדו גשמים ,ובלילות שרר קור עז.
הגענו למחנה ידינץ ,שם שהינו שבועות מספר ,ויצאנו שוב לדרך אחרי סוכות.
זוכרת אני את לילות הכפור ואת יבבות הילדים והזקנים ,שלא עמדו בתלאות
הדרך .ועוד אני זוכרת כיצד הגענו לנהר הדנייסטר ,שאותו חצינו בסירות ,כאשר
אני ישובה בזרועות אימי.
הגענו לארץ בלתי נודעת ,מחנה הכפייה טרנסניסטריה.
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ואסילאו (132) Vasileu
כבולים בזוגות ,נזרקים לדנייסטר ונורים
רוב היהודים בכפר היו בעלי חנויות או מסבאות והתפרנסו בקושי ,אך היו
ביניהם גם עשירים יותר ,בעלי טחנות קמח קטנות ,ואף עורך דין אחד.
בכפר היו בית כנסת ו"חדר" לילדים ,ואת הפעילות הציונית ייצגו סניף של "בני
עקיבא" וחוות הכשרה של "הפועל המזרחי".
עם סיפוח בוקובינה לבריה"מ נכנסו הרוסים לכפר .אומנם ,איש מיהודי המקום
לא גורש ,אולם לאחר הפינוי הרוסי נמצאה במשרד במועצת הכפר רשימה של
 32משפחות ציוניות ,שנועדו לגירוש לסיביר.
ביולי  ,1941כ 3-ימים לאחר צאת הרוסים מוואסילאו ,הגיעו הרומנים אל הכפר,
ואז החלו הרדיפות :נשים נאנסו ,וגברים הוכו ועונו דבר יום ביומו .רק כשחזר
המפקד לשעבר של הז'נדרמריה הרומנית ,הצליח להשיב את הסדר על כנו .ואז
רוכזו כל יהודי ואסילאו ,יחד עם יהודי הכפרים הסמוכים ,באוקנה-בוקוביניי,
נקודת גבול במרחק  20ק"מ מהכפר .הנשים וחלק מהגברים הועברו לצד השני
של הדנייסטר ונמסרו לידי הגרמנים .הנשארים ,כבולים שניים-שניים ,נדחפו
לנהר תוך כדי יריות ,רובם טבעו ,ורק אחדים ,שהצליחו להיאחז בכל מה שנקרה
בדרכם ,ניצלו על ידי איכרים שהסתירו אותם ,נמלטו לעיירת זסטבנה ,ומשם
שולחו לטרנסניסטריה.
לאחר המלחמה חזרו לוואסילאו שרידים בודדים ,ו 4-מהם נרצחו בידי אנשי
כנופיות "באנדרה" האוקראיניות.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 523
ראה דורשאוץ
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ויז'ניץ (6662) Vijniţa
יעקב )ביבי( יורן
המרכז החסידי הגדול בבוקובינה
על העיירה
 90%מאוכלוסיית ויז'ניץ היו יהודים ,והיא היתה מרכז דתי ורוחני יהודי .מדי שנה
ביקרו בה אלפי חסידים מכל רחבי בוקובינה ,מגליציה ,מהונגריה ומטרנסילבניה,
שבאו לקבל את ברכת האדמו"ר האגר בעל הניסים ולהתפלל יחד עימו.
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ויז'ניץ ידועה בחצר רבניה
שמה של העיירה החל ללכת לפניה ,משנשתקע בה האדמו"ר ,ר' מנחם מנדל
האגר מבית האדמו"ר קוסוב .בשנת  1885עלה על כס הרבנות בנו ,ר' ברוך האגר,
ואחרי פטירתו ישב על כסאו בנו ר' ישראל ) .(1936-1860היהודים ברובם היו
אורתודוקסים ,והמיעוט הלא דתי לא העז לשבור את היחסים עם המסורת וכיבד
את קרבת חצרות הרבנים .ר' אליעזר האגר ,בנו השלישי של ר' ברוך האגר,
השתקע בוויז'ניץ אחרי מלחמת העולם הראשונה ,וב 1918-יסד ישיבה בשם
"בית ישראל ודמשק אליעזר" .בישיבה היתה ספרייה ובה  5000ספר .ר' אליעזר
עודד עליית חסידיו לארץ-ישראל ,והוא עצמו עלה ארצה ב .1944-כוח המשיכה
של רבי מנדל האגר היה בתפילה שלו לפני הקהל ,ובית הכנסת היה תמיד מלא
עד אפס מקום לשמוע את זמרתו ואת דברי התורה שלו ,שהיו בשביל חסידיו
מאורע יוצא דופן .הם היו מאושרים למסור לו פתק ולקבל ממנו את ברכתו.
 52שנים שירת את אלוהים ואת יהדות ויז'ניץ והיה אהוד על-ידי ההמון וגם על-
ידי חבריו הרבנים .כאשר בגיל מתקדם חלה ,הזעיקו חסידיו את הרופא המפורסם
דר' נוטנאגל מווינה ,אך גם רופא מפורסם זה לא יכול היה להאריך את שנתו ה-
 95של הרבי .בהיסטוריה של החסידות הוא נקרא "צמח דוד".
הרבי השלישי של ויז'ניץ היה רבי ברוך האגר ,בנו של רבי מנדל .הוא היה
איש עניו וצנוע ,ונפשו לא נמשכה לחצר גדולה .בתחילת כהונתו סירב לקבל
מחסידיו כתבי-בקשה ולא רצה לשאת נאומי תורה ,אך לבסוף נאלץ להתנהג
בצורה המקובלת אצל הרבנים .הוא השתמש בדברי מוסר ובתורת האתיקה ,ולא
אהב שיהודי ידבר על אחר דברים רעים .הרבי השווה את האשמות השווא לכדור
שלג מתגלגל וטען ,כי ככל שמגלגלים אותו רחוק יותר ,כך הוא נעשה גדול
יותר ויותר ,והשקר מושך איתו עשרה אנשים אחרים .בגיל  48הלך לעולמו,
לאחר שכיהן בתפקיד רבה של ויז'ניץ במשך שמונה שנים בלבד .הוא השאיר
אחריו שמונה בנים ושלושה חתנים ,שהתיישבו במקומות שונים והפיצו ברבים
את רעיון החסידות.
הרבי ישראל ,הרביעי מוויז'ניץ ,היה בנו המבוגר של הרבי ברוך האגר ונערץ על-
ידי חסידי המקום .אצלו ביקרו המונים מבוקובינה ,מגליציה ,מרוסיה ,מהונגריה
ומרומניה .גם נוצרים ביקרו אצלו והגישו לו פתקים עם בקשותיהם .כאשר חיתן
את בנו הבכור ,שלח לו מושל בוקובינה בשם הקיסר פרנץ יוזף הראשון מברק בן
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ביתו המחודש של האדמו"ר מויז'ניץ

מאה מילים .בזמן מלחמת העולם הראשונה נאלץ ר' ישראל לברוח לאורדיה לפני
פלישת הקוזאקים ,ושם הפך לאישיות מפורסמת ולאחד האדמו"רים הגדולים
של רומניה .לא רק חסידים באו לבקרו אלא גם אנשים מפורסמים לא דתיים,
שחיפשו קשר עימו.

קורות העיירה
משסופחה בוקובינה לאוסטריה ,ב ,1774-התחילו בוויז'ניץ רדיפות יהודים.
בשנת  1789ציוו שלטונות אוסטריה לגרש מהעיירה את כל היהודים ,שאינם
עוסקים בחקלאות או במלאכה.
במחצית השנייה של המאה ה ,19-לאחר שהיהודים זכו לאמנסיפציה ,השתקעו
בעיירה יהודים רבים ,שהיגרו מרוסיה וממולדובה .בשנת  1890חיו בוויז'ניץ
 4247יהודים ,והם היוו רוב מאוכלוסיית העיר .יהודים אלה נהרו לעיר בעקבות
האדמו"רים לבית האגר .בימי שלטון אוסטריה היו כל פקידי הממשלה ,כולל
מנהלי הדואר ותחנת הרכבת ,יהודים ,וכך גם ראש העיירה וחברי המועצה.
בשנת  1888היו בוויז'ניץ שמונה בתי תפילה ,ובבית הכנסת הגדול התפללו אנשי
ויז'ניץ וסביבתה  -שער שלישי 167 -

התעשייה ,הסוחרים וראשי העדה .לסוחרי העצים היה בית תפילה שלהם ,ובבית
תפילה אחר התפללו עגלונים ,סבלים ושאר בעלי המלאכה.
רבים מיהודי ויז'ניץ עסקו במסחר במלאכה ,ואחרים עסקו בפיתוח תעשיית
עצים .עוד היו בהם פקידים ממשלתיים ,כורכי ספרים ויצרני שטריימלים.
היחסים בין היהודים לנוצרים היו טובים ,לפחות מעל פני השטח ,ולא היתה
אנטישמיות גלויה.
במלחמת העולם הראשונה נחרבה ויז'ניץ ונהרסה ,ויהודים רבים ברחו ממנה
לאוסטריה .העיירה חולקה לשניים :קוטי וקוסוב שבגליציה ,והנהר צ'רמוש
נקבע כגבול בין גליציה )פולין( לבין בוקובינה ,שסופחה לרומניה .העיירה,
אומנם ,נבנתה מחדש בעזרת הג'וינט ,אך בשל המינהל הרומני נשבו בה רוחות
של אנטישמיות ,שהביאו צעירים יהודים רבים להגר ממנה.
בשנים שבין שתי מלחמות העולם פעלו בוויז'ניץ סניפים של תנועות נוער
יהודיות ,כגון "הנוער הציוני"" ,גורדוניה"" ,הפועל המזרחי" ,בית"ר" ,אגודת-
ישראל" וקבוצה שמאלנית .סניף ההסתדרות הציונית השפיע על חיי הציבור
היהודי שבעיר ,והושמעו בו הרצאות ושיעורים לעברית ,לתולדות היהודים
ולציונות .היו גם ספרייה עשירה ואולם קריאה.
קבוצות שמאלניות של צעירים סוציאליסטים לחמו נגד הציונות ,אך ללא הצלחה,
וגם קבוצות של צעירים אורתודוקסים של "אגודת-ישראל" התקיפו את הציונים
בכל הזדמנות .אך המנהיגים הצעירים בתנועות הציוניות המשיכו בדרכם ופיתחו
פעילויות שונות ,כגון איסוף כספים למען הקרן הקיימת ,קיום של חגים וארגון
לימוד עברית.
בוויז'ניץ היה קיים בית-ספר עברי ,והצעירים למדו עברית ודיברו בה .הם ארגנו
את חיי החברה והתרבות של העיר בעזרת צוות פעולה של אינטלקטואלים
יהודים .רבים מהציונים הצעירים הלכו להכשרות והצטרפו ל"החלוץ" כדי לעלות
כחלוצים לארץ-ישראל ,ואישים ציונים רבים ביקרו בוויז'ניץ ועודדו את רוחם
של הצעירים הציונים .עד הקונגרס הציוני ה 18-התקיימו הפעילויות הציוניות
של כל התנועות בצורה סבירה ,ואחרי זה החלו ויכוחים שהביאו לפילוגים .עם
כיבוש ויז'ניץ על-ידי הסובייטים ,ביולי  ,1940הופסקה בה כל פעילות ציונית.
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בס"ד

מנחם הייט
ימים של פורענות
שמי מנחם הייט ,יליד  1930מוויז'ניץ ,ושם אשתי לאה ,לבית ברנשטיין ,ילידת
 1931מרדאוץ.
אני אב לבת ובן וסב לארבעה נכדים ,תושב נצרת עילית ,גמלאי משרד הבינוי
והשיכון והסוכנות היהודית ,פעיל כמתנדב בגופים ציבוריים.
אי ודאות ופחד שררו בראשית יולי  1941בקרב יהודי ויז'ניץ ,שהיתה מזה כשנה
תחת שלטון ברית המועצות.
זאת כתוצאה מן המלחמה ,שזה עתה פרצה בין ברית המועצות לבין גרמניה
הנאצית וגרורתה רומניה הפשיסטית והשפעתה על היהודים .החשש היה ממצב
של העדר שלטון ,שבו אוקראינים ,כדרכם ,יכלו את זעמם ביהודים.
הקצין הבכיר של "הצבא האדום" היה ממוצא יהודי ושימש כפוליטרוק ,והוא
ומשפחתו התגוררו בביתנו בחדר ,שהופקע ע"י השלטונות הסובייטיים עם
כניסתם לוויז'ניץ בקיץ  .1940כאשר אסף בבהלה את משפחתו ,נעל אחריו את
הדלת והסתלק – ידענו שזהו זה...
היה זה המצב ,שממנו חששנו .השלטון הסובייטי הסתלק ,והרומני הפשיסטי
עוד לא נכנס במקומו.
שמועות איוב על טבח נורא ,שביצעו איכרים אוקראינים ביהודי הכפרים
שבסביבת ויז'ניץ ,החלו להגיע ,ואחריהן – פליטי החרב המעטים ששרדו מן
הטבח.
בתחילת יולי  1941נכנס הצבא הרומני לוויז'ניץ .עוצר כבד הוטל על יהודי העיירה
תוך איום ,שכל מי שיפר אותו  -יירה .כמה ימים אחרי כניסתו ביצע הצבא פוגרום
והרג כ 30-מיהודי העיירה בתואנה של פעילות קומוניסטית .זכורני ,כי לעת ערב
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פתח אחד השכנים שמול ביתנו את החלק העליון של החלון )ה"אובערליכט"(
וקרא לאבי לבוא בלילה לבית העלמין ולעזור בקבורת המתים.
גזרות קשות הוטלו על יהודי העיירה ,והאיום בגזר דין מוות על כל מי שנגוע
כביכול בקומוניזם חזר ונישנה .חיפושים נערכו מבית לבית כדי למצוא משהו,
שבגינו אפשר יהיה להאשים את בעליו בתעמולה קומוניסטית.
החדר הנעול ,שהשאיר אחריו קצין "הצבא האדום" בעת בריחתו ,העיק עלינו.
חששנו מתכולתו והחלטנו לפרוץ את הדלת .פחד נפל עלינו ,כאשר נתגלתה
לפנינו ספרייה גדולה ,שכללה את כתבי מרקס ,אנגלס ,לנין ,סטלין ועוד כהנה
וכהנה...
לילה שלם עמדה אימי ליד התנור ,כאשר ביתנו סגור על מנעול ובריח ,ועמלה
בשריפת הספרים ,שאבי ואנוכי פינינו מהחדר .עד היום אני נחרד רק למחשבה
על גורלנו ,אילו חס ושלום היו הרומנים עורכים חיפוש ומוצאים את "האוצר"
הזה...
בחודש ספטמבר החל הגירוש ,וראשונים בו יהודים מכפרים שבסביבה אל תוך
ויז'ניץ.
אנחנו "קלטנו" בביתנו משפחה בת חמש נפשות ,כולם מבוגרים ,בשם ליבצלטר,
ומשפחה זו היתה לנו לעזר רב בעת שגורשנו יחד לטרנסניסטריה.
בבוקר יום סגרירי וגשום של אוקטובר  ,1941בהושענא רבה של שנת תש"ב,
עמד האוקראיני גבה הקומה איבן ,ששימש שנים רבות כרוז של השלטונות,
בכיכר העיר ותופף בתוף כדי להקהיל את התושבים לשם מסירת הודעה מטעם
השלטונות .אחרי שהקהל התאסף ,הקיפו אותו ז'נדרמים רומנים מצוידים ברובים
מכודנים.
או-אז ידענו ,שהרגע הנורא של הגירוש הגיע.
לשון ההודעה היתה ברורה – תוך  24שעות על כל יהודי העיר לעזוב אותה ,וכל
מי שיישאר אחרי מועד זה – יירה.
היה עלינו להגיע בכוחות עצמנו אל תחנת רכבת שבקרבת נהר פרוט כדי להישלח
משם לטרנסניסטריה-אוקראינה לשם "יישוב מחדש".
התפזרנו לבתינו כדי להתחיל באיסוף המיטלטלים .ארזנו כל מה שיכולנו,
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ולמחרת ,בחג שמיני עצרת ,שכרנו שתי עגלות עם סוסים ,נהוגים בידי איכרים
אוקראינים ,כדי שיובילו אותנו לתחנת האיסוף שעל גדת הפרוט.
בשתי העגלות העמסנו את מיטלטלינו ,כשעל אחת מהן משפחתנו  -אבי אברהם,
אימי פרידה ,אנוכי בן ה 11-ואחי חיים בן ה – 6-ועל השנייה משפחת ליבצלטר,
שהגיעה אלינו בחוסר כל וגורשה יחד איתנו .עזבנו בעיצומו של החג את ביתנו
כדי להצטרף לשיירת הגירוש.
לעולם לא תמוש מעיניי תמונת השיירה הארוכה של עגלות ,שעל רבות מהן
יהודים עטופים בטליתותיהם ,מתפללים את תפילת החג ,שיירה מלווה ע"י
ז'נדרמים רומנים ,עושה דרכה לעבר הגירוש בטרנסניסטריה ,ובצידי הדרך
עומדים איכרים אוקראינים צוהלים.
בכך הקיץ הקץ על הקהילה המפוארת של יהודי ויז'ניץ .מרביתם ניספו בגטאות
ובמחנות העבודה והריכוז של טרנסניסטריה ,ואלה ששרדו ,לא שבו אליה עוד.

יעקב )ביבי( יורן
האספסוף שודד ,מכה ורוצח בחסות הצבא
בשנת  1937עלתה לשלטון הרומני הממשלה האנטישמית של גוגה-קוזה.
באותם הימים התקיים בוויז'ניץ קונגרס האנטישמים של תנועת קוזה ,ובהזדמנות
"חגיגית" זאת שברו את חלונותיהם של הבתים היהודיים .במקומות רבים אולצו
בעלי עסקים יהודים לפתוח את חנויותיהם בשבתות ,דבר שפגע קשות ביהודים
מאמינים ובחסידים רבים.
ב ,1940-כאשר הרוסים כבשו את צפון בוקובינה ,האמינו היהודים ,כי השתחררו
מסכנת האנטישמיות הנוצרית ,אך לא לאורך זמן; הרומנים מכחישים ,אומנם,
את קיום השואה במדינתם ,אך מתעלמים ממעשי הרצח והגירוש מבוקובינה,
מבסרביה ומצפון מולדובה .ביוני  1941נסוגו הרוסים מוויז'ניץ .הרומנים
הצליחו לכבוש בחזרה את בוקובינה הצפונית ואת בסרביה ,בהאשימם את
היהודים באיזור הכבוש בקומוניזם .או אז החליטו ליפות את כוחם של אנשי
הפקידות המקומית ו"לנקות את השטח מהיהודים" ע"י רציחתם; את השורדים
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יש לגרש מביתם .כנופיות ,שהגיעו מקוטי )פולין( ,דרשו מהיהודים סכומי כסף
עצומים כתנאי שישאירום בחיים ,ומשלא יכלו היהודים לעמוד בדרישה זו ,החלו
כנופיות האוקראינים לשדוד את בתיהם.
עם כניסת הצבא הרומני ,ובסיוע הוורמאכט הגרמני ,חוסל הממשל הזמני
האוקראיני ,והוצב תחתיו ממשל רומני .חיילי הצבא הרומני ותושבים מקומיים
פרעו ביהודים :אנשים הוצאו מבתיהם ,רכושם נשדד ,הם הוכו עד זוב דם,
נשותיהם נאנסו ולבסוף הוגלו כולם .בוויז'ניץ רוכזו שורדי הפרעות מכפרי
הסביבה.
כעבור ימים אחדים גורשו יהודי הסביבה ברגל ,דרך ערבות בסרביה ,לכיוון הלא
נודע .קילומטרים רבים צעדו המפונים ,על זקניהם וטפם ,ומי שלא שמרו על
קצב ההליכה ,הוכו בקתות רובים .בחום הקיצי ובלילות הסתיו ,ללא מים וללא
מזון ,נמשכה הצעדה .מי שלא יכול היה להמשיך ,חיכו לו כדור בראש או טביעה
בגלי נהר הדנייסטר .גם איכרי האיזור ואספסוף ,ביניהם מכרים ושכנים ,קיבלו יד
חופשית לגזול את רכוש שכניהם היהודים ולהרגם .יהודי ,שהיה צריך להתפנות,
היה צריך לקבל רשות מחייל ששמר על האיזור – ואף פעם לא ידע אם לצפות
לאישור או למכה בקת הרובה על ראשו.
ב 5-ביולי  1941נכנסה לעיר חטיבת הצבא הרומני וחיסלה את כל מה שמצאה
עוד בבתי היהודים .לצבא ולאוכלוסייה הרומנית ניתנה יד חופשית ע"י השלטונות
הרומניים לעשות במשך  24שעות ככל העולה על רוחם באוכלוסייה היהודית,
והרומנים עשו זאת בנאמנות -במכות ,בשוד וברציחות .ביום הראשון נרצחו על
ידם  23יהודים.
לעומת הרוצחים והמדכאים נמצא שם גם קצין אנושי ,המאיור אופריה ,שהיה
חתנו של הכומר פטרוק ושירת בצבא הרומני בעת הפלישה לצפון בוקובינה
ובסרביה בסוף יוני  .1941בהגיע המאיור אופריה לעיר ,הוא עצר את ההרג ,חילק
ליהודים מזון ,שהצבא הסובייטי השאיר ,חילק כסף לאלמנות הנרצחים מן היום
הקודם וביקש את הרב ואת כל הקהילה שיתפללו למענו ,כי הוא ממשיך ויוצא
לחזית; כעבור  14יום נפל בקרבות.
משהתבססו הרומנים בעיירה ,הוטל על היהודים לענוד אות קלון ,נאסר למכור
להם מצרכי מזון ,והליכתם ברחובות העיירה הוגבלה לשעות ספורות ביום .יהודים
נתפסו לעבודות כפייה .בחודש יולי גורשו יהודי הכפרים שבסביבה לוויז'ניץ,
 - 172שער שלישי  -ויז'ניץ וסביבתה

ומכאן ברגל לטרנסניסטריה ,ואילו יהודי ויז'ניץ גורשו לשם באוקטובר .1941
חלקם הוסעו בעגלות ,וחלקם ברכבת; הם הובאו לתחנת נפולוקאוץ ,הועלו על
קרונות בקר 60-70 ,איש בקרון ,והוסעו לאטאקי .שם נשדדו ,כספם וחפצי הערך
וכל תעודותיהם הוחרמו והושמדו .מאטאקי הועברו למוגילב.
מבין  2800יהודי ויז'ניץ ,שגורשו לטרנסניסטריה ,נותרו רק  800איש .רובם עלו
לארץ-ישראל והקימו חצרות רבנים ,הנושאות את השם "חצר ויז'ניץ".
מתוך עבודת מחקר של המחבר.
ביבליוגרפיה:
מתוך העיתון ,DIE STIMME :מארס ,1980
”“Die Vier ZADDIKIM VON WIZNITZ
von: Ephraim Pistiner

פנקס הקהילות ,כרך ב' ,ע"מ 462-461
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קטה כהן
אווירת פוגרום
שמי קטה ) (Kaetheכהן לבית הניש ).(Henisch
עד תחילת הגירושים ,ב ,1941-חייתי עם הוריי ועם שתי אחיותיי בוויז'ניץ
) ,(Vijniţiעיירה ליד הצ'רמוש בצפון בוקובינה ,סמוך לגבול בין רומניה לפולין,
ש 90-אחוז מתושביה היו יהודים .שאר התושבים היו אוקראינים ,רומנים ,פולנים
וגרמנים.
ביוני  1941החלו הרוסים לסגת בבהלה מבוקובינה .באותם ימים שהיתי
בצ'רנוביץ ,ומחשבתי הראשונה היתה לנסוע להוריי בוויז'ניץ .אולם אמצעי
התחבורה ,כמו רכבות ואוטובוסים ,הושבתו .מכר נהג משאית הזמין אותי
להצטרף אליו למשאית ,שנשאה מטען לקואופרטיב בוויז'ניץ ,ולאחר נסיעה בת
עשרים שעות הגעתי לעיירה )נסיעה ברכבת אורכת כשעתיים(.
הרוסים כבר היו מחוץ לעיירה ,אך הפציצו בדרכם ,בין השאר ,את הגשר על נהר
הצ'רמוש.
יומיים לפני כניסת הצבא הרומני הורגשה אווירת פוגרום .במקום נמצאו ,כנראה,
באותה עת יחידות סיור רומניות ,ולקול צלצול פעמוני הכנסיות הצטרפו חיילים
רומנים מחיל החלוץ אל האספסוף האוקראיני )רותני(,שליווה אותם ,תקפו את
בתי היהודים ,התפרעו ,בזזו והשמידו הכל .לביתנו הגיעו חוליגנים כמה פעמים.
החיילים ,או יותר נכון מנהיגי הכנופיה ,נטלו לעצמם את דברי הערך ,בעיקר
בגדים .כלי מיטה ,כלי בית וכדומה נזרקו מבעד לחלון ,והפורעים נטלו אותם
והסתלקו .בין הפורעים היו רותנים רבים ,שעבדו אצל יהודים במשק הבית.
הפוגרום נמשך יומיים ופסק ,משהגיעו הגייסות הרומנים הסדירים לעיירה.
בזמן הפוגרום נורו למוות בוויז'ניץ עשרים וחמישה יהודים .הוצאה להורג של
קבוצה שנייה ,שמנתה שלושים יהודים ,נמנעה ברגע האחרון על-ידי מאיור
רומני ,כנראה גם מפקד הז'נדרמריה האזורית.
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במהלך החודשים הבאים סבלו יהודי ויז'ניץ מכל אמצעי הרדיפה הנאציונל-
סוציאליסטיים :איסור יציאה מן הבית ,הגבלות ביציאה לקניות ,נשיאת כוכב
זיהוי ועבודות  -כפייה .באותה עת היו בוויז'ניץ כחמשת אלפים יהודים ,כולל
יהודי הכפרים בסביבה ,וכמאה וחמישים רומנים.
עבודות הכפייה הבטיחו ,לפחות ,לכל אחד מנת לחם ,כי על האיכרים נאסר
למכור ליהודים מצרכי מזון ,כמו ירקות ,ביצים ,מוצרי חלב וכדומה .האיכרים
האוקראינים התייחסו לאיסור ברצינות ,אם כי היו גם יוצאים מן הכלל .למשל,
קליינטים של אבי הביאו לנו מצרכי מזון בחסות החשכה.
הקיץ חלף ,והאוכלוסייה היהודית החלה להכין עצמה לחורף .החליפו בגדים,
צלחות ,כלי אוכל וכלי בית בקמח ,תפוחי-אדמה ועצים להסקה .הפקידים
הרומנים של הרשות ,שהיו בעבר ביחסים טובים עם היהודים והתרחקו עכשיו,
התנהגו לרוב בהגינות .גם המאיור ,שכבר הוזכר ,התייחס בצורה אנושית ,עזר
לעיתים והרשה חלוקת סוכר וקמח ליהודים.
לאחר כניסת הרומנים לצפון בוקובינה גורשו לוויז'ניץ כל יהודי הכפרים
והיישובים הקטנים בסביבה ,שנותרו בחיים לאחר הפוגרום .עוד ביולי  1941הם
גורשו לידינץ ) (Edineţשבבסרביה.
בסוף אוקטובר  ,1941בחג סוכות ,הודיעו לנו לקול המולת תופים ,כי עומדים
לגרשנו לטרנסניסטריה .ויז'ניץ חייבת להתרוקן מיהודים תוך יומיים .כאמצעי
תחבורה לנפולוקאוץ ) (Nepolocauţ Grigore Ghica Vodaהוכנו עגלות,
ומנפולוקאוץ נמשיך ברכבת .הבהלה היתה גדולה .כמה יהודים קברו את מעט
הכסף והזהב שנותר להם ,אחרים לקחו הכל איתם בלי לתת דעתם ,שנאסר היה
להעביר כסף או זהב .כל היהודים ,בהם ישישים ,ילדים וחולים ,יצאו מיד בדרכם
ברגל ובעגלות לנפולוקאוץ .שם הוכנסנו בלילה לקרונות משא ויצאנו לכיוון
מזרח.
הנסיעה ארכה כל הלילה וכל היום שלמחרת ,ובערב הגענו לאטאקי ).(Atachi
בחשכה המוחלטת אולצנו בבהילות לעזוב את הרכבת עם מעט מיטלטלינו.
המלווים נתנו לנו רק כמה רגעים כדי לצאת מן הקרונות ולמהר למקום כינוס
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בשדה פתוח .ירד גשם ,האדמה החשופה היתה רטובה וחלקלקה ,ונטישת
הקרונות היתה מסכת של ייסורים .במקום הכינוס נמצאו כבר אלפי יהודים מכל
בוקובינה ,שהגיעו למקום בימים האחרונים והמתינו לתורם לעבור את הדנייסטר.
היה חושך מוחלט ,ואיש לא יכול היה לעזור לעצמו או לזולת .זעקות כאב ,בכי,
קולות מריבה ופרצי-זעם מילאו את המקום .רבים יצאו מדעתם .נשארנו בשדה
כל הלילה ,ובבוקר הובלנו בקבוצות לאטאקי .תוצאות המלחמה נכרו בסביבה –
לא נותר בית אחד שלם .שיכנו אותנו בחורבות ,כמה משפחות בחדר אחד ,והיה
עלינו להמתין עד שיגיע תורנו לחצות את הדנייסטר במעבורת .מספר המגורשים
היה כה גדול ,עד שתורנו הגיע רק לאחר שישה ימים.
קירות הבתים החרבים באטאקי היו מכוסים בכתובות ובשמות .המגורשים
האמינו ,שהשנאה כלפיהם תביא למותם בטרנסניסטריה ,ורצו להותיר מאחוריהם
את עקבותיהם .היה בכך מעין מסר לנשארים ,ונראו שם כתובות ,כמו" :כאן
נרצחו עשרה אנשים ,התפללו למעננו ,אימרו יזכור" ,ועוד כהנה וכהנה כתובות
דומות .לכולן היו מטרה דומה ואותן הבקשות.
למצוקה הכללית ולייאוש נוסף המאבק אחר אמצעי קיום ,נגד הרעב והצמא.
לא ניתנו לנו מים ,וכשאחרי שישה ימים הגיע תורנו לחצות את הדנייסטר ,היינו
מתים למחצה מתשישות ,מרעב ומצמא .כדי להוסיף עוד לסאת ייסורינו ,נדרשנו
למסור את כל מסמכינו האישיים ,דיפלומות ,תעודות מזהות וכדומה ,והם
הושמדו .במקרה נודע לי על התהליך לפני ביצועו ,התעלמתי מן התביעה למסור
את כל הניירות והשארתי בידי את המסמכים החשובים ,תוך סיכון רב.
חציית הנהר נעשתה בעיקר בלילה ,וכאשר הגענו לגדה השנייה ,נאלצנו להתארגן
למסע המשך .התברר שאין בשבילנו אמצעי תובלה.
מישהו ,אולי קצין רומני ,הציע לנו בשקט לא להצטרף למסע ,אלא להסתתר כמה
ימים ,וזאת עשינו .מצאנו מסתור בקסרקטין עזוב על גדת הנהר ,שם מצאו כבר
מקלט כמה מגורשים ,שביקשו כמונו לא להצטרף למסע ההמשך .מיום ליום גדל
מספר המסתתרים ,ולאחר ימים מספר היה הבניין מלא מפה לפה .הז'נדרמריה
התייחסה בסבלנות לפסק הזמן ,שהמגורשים נטלו לעצמם ,ומדי לילה שמענו
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קולות פחד וצעקות ייאוש ,כאב ובכי מבין המגורשים ,אשר שהו עדיין בגדה
שמנגד ,באטאקי ,והמתינו לתורם לעלות למעבורת.
במוגילב התרכזו המוני מגורשים ,ובשל התנאים הסניטריים הגרועים והרעב
פרצה מגיפת טיפוס הבהרות .הקור הנורא חדר לעצמות ,מאות חלו ומאות מתו.
באותו חורף  1941-1942מתו מדי יום כמאה וחמישים איש מטיפוס .המגורשים
ברובם פונו בכוח מן העיר ,אך היו גם קבוצות ,שעזבו את העיר מרצונן .אני
מצאתי עצמי עם קרוביי בקבוצה כזו ,והגענו לכפר בשם טרופובה ),(Tropova
שם שהינו במהלך החורף.
אך הטיפוס פגע בנו גם שם ,ומגורשים רבים מתו ואף איכרים מקומיים .אבי,
דר' ברל הניש ,היה בין הנפטרים .הוא מת בפברואר  1942מטיפוס ונקבר
בקבר אחים.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
מגרמנית :גד סובול

יהודית לקר )זינגר(
בהושענא רבה גורשו יהודי העיירה
שמי יהודית לקר ,בעבר אדית )  (Edithזינגר.
נולדתי בוויז'ניץ ,עיירה בצפון בוקובינה על גדות נהר הצ'רמוש ,כבת שנייה
להוריי ,פסח וברטה זינגר  .אחותי סילביה זינגר היא היום שולמית ליפשיץ.
אבי עסק במסחר בענף העצים ,ועד כניסת הרוסים לבוקובינה הצפונית ,בשנת
 ,1940היה מצבנו טוב מאוד .היה לנו בית יפה וגדול ,והכול התנהל על מי
מנוחות.
עם בוא הרוסים השתנה מהלך חיינו .הוציאו אותנו מהבית ,עברנו לגור בשכירות
בתנאים קשים ולא נוחים ,וחיינו בסכנה מתמדת להישלח לסיביר.
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בחודשים מאי  -יוני  ,1941הימים האחרונים של תקופת הכיבוש הרוסי ,שהינו
בבית סבי אב אימי ,אייזיק דרוקמן ,בכפר מיליה ) (Milieע"י ויז'ניץ ,שם
הסתתרנו כדי שלא נוגלה לסיביר .מיד לאחר שהרוסים עזבו את בוקובינה ,שבנו
לוויז'ניץ.
בבית סבא התגוררה גם אחות אימי ,אולגה נוימייר ,עם משפחתה :בעלה דוד
ושתי בנותיה ,רלי ובלה.
משפ' נוימייר חיה בדרזדן ) (Dresdenשבגרמניה ,אך עם התגברות רדיפת
היהודים ע"י הנאצים עזבו את דרזדן ובאו למיליה בתקווה ,שכאן יחיו בשקט
ויינצלו.
אחרי עזיבת הרוסים ועוד לפני שהרומנים נכנסו למיליה רצחו התושבים
האוקראינים באכזריות את כל יהודי הכפר ,וביניהם סבי ,סבתי וכל משפחת אחות
אימי מדרזדן ) .(Dresdenהנשים היהודיות הובלו ברחובות הכפר ,כשהן ערומות,
והוכו עד מוות; השוחט נקרע לגזרים בידי האספסוף .בתום מלאכת ההרג בדקו
הרוצחים ,שלא נשארו יהודים חיים בכפר ,והתחילו לבזוז את בתיהם.
גם בוויז'ניץ נרצחו יהודים ע"י אוקראינים וע"י החיילים הראשונים של הצבא
הגרמני-רומני ,שהגיעו לעיירה ,ובתיהם נבזזו.
לאחר שהרומנים התארגנו בעיירה ,הוטל עלינו לענוד טלאי צהוב ,ונאסר על
היהודים לעזוב את העיר.
בחודש אוקטובר  ,1941בהושענא רבה ,נשמעה בעיירה הלמות התופים ,והכרוז
הודיע על גירוש כל היהודים .אספנו את מיטלטלינו ועלינו לעגלה ,אשר הסיעה
אותנו לנפולוקאוץ ,שם הכניסו אותנו לקרונות בקר דחוסים והובלנו לאטאקי,
עיירה קטנה על הגדה המערבית של נהר הדנייסטר.
בתי העיירה ,חסרי חלונות ודלתות ,היו מלאי בוץ ורטיבות לאחר שיטפון ,שאירע
שם קודם לכן ,אך נשארנו שם כשתי יממות .החיילים הרומנים שדדו מאיתנו
כסף ,חפצי ערך ואת כל התעודות ,ומשם העבירו אותנו ברפסודות את הדנייסטר
למוגילב פודולסק.
לרוב היהודים לא איפשרו להישאר במוגילב ,וכעבור זמן קצר גירשו אותנו גם
משם .וכך הגענו לעיירה באוקראינה בשם דז'ורין .
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משה קלמן
היה היה מרכז חסידי ואיננו עוד
בוויז'ניץ חיו יהודים מזה דורות .סבי ,אבי ואני נולדנו בה .עם כניסת הצבא
הרומני ,ביולי  ,1941וגירוש כל היהודים לטרנסניסטריה התרוקנה העיירה
מתושביה היהודים .נפש יהודית לא נשארה בה עוד.
העיר ויז'ניץ שוכנת בצפון בוקובינה ,לרגלי הרי הקרפטים ,ורק נחל הצ'רמוש
מפריד בינה לבין קיטוב )גליציה( ,שנגלתה כל יום לנגד עיני בעד חלון ביתי.
עד מלחמת העולם הראשונה היו בוקובינה וגליציה תחת שלטון הקיסרות
האוסטרית ,והיהודים בשני המקומות היו משולבים ומחוברים ביניהם תרבותית,
כלכלית ובעיקר משפחתית.
איזור זה של ויז'ניץ ,קיטוב וקוסוב היה ערש החסידות .על ההרים האלה בין
קיטוב לקוסוב התבודד הבעש"ט ,טבל במימיו הקפואים של הנהר ועבד כעגלון
עד התגלותו כאיש קדוש ובעל מופתים.
העיר ויז'ניץ היתה איפוא עיר ואם בישראל ,עיר של תורה וחסידות ,ששמה הלך
לפניה בכל גלילות רומניה .שפת הדיבור של רוב תושבי העיירה היתה ,כמובן,
יידיש ,אך "המתקדמים" דיברו גם גרמנית.
רוב ילדי העיר למדו ב"חדר" ,ובלילות טבת הארוכים והקרים חזרו ממנו עם פנס
)"לטרנה"( ,שהאיר להם את הדרך.
גם חיי תרבות ערים ותוססים היו בעיר ,וכל תנועות הנוער הציוניות ,מבית"ר ועד
"השומר הצעיר" ,פעלו בה.
בעיר היתה ישיבה מפורסמת ,שמנתה כ 150-בחורים ,אשר באו מכל מחוזות
רומניה .בימים ההם אכלו בחורי הישיבות ,בדרך כלל ,יום "טייג"  -כל יום אצל
בעל בית אחר .אבל בוויז'ניץ היו "מנזה" )חדר אוכל( ופנימייה ברמה גבוהה .כל
אלה תחת ניהולו של הרב אליעזר האגר זצ"ל ובפיקוחו.

שושלת אדמו"רי ויז'ניץ
הרב מנחם מנדל האגר ,מייסד השושלת ,נתקבל כמרא דאתרא )כרב( ויז'ניץ עוד
בחיי אביו ,שהיה רבן בקוסוב .לאחר פטירתו של זה ,בשנת  ,1854נהיה האדמו"ר
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הראשון לחסידות ויז'ניץ ,על כל המשתמע מכך.
לאחר פטירת ה"צמח צדיק" )כך נקרא בפי חסידיו( ,בשנת תרמ"ה  ,1885ישב בנו
ברוך על כסאו ,והשלישי שעלה על כס האדמו"רות בוויזניץ היה בנו ,רבי ישראל
האגר )בעל "אהבת ישראל"( ,שאלפי חסידים נהרו ושיחרו לפתחו .במלחמת
העולם הראשונה נאלץ גם הרבן לברוח מאימת הקוזקים ,הגיע לגרוסוורדיין
) (Oradea Mareובה השתקע .הוא לא שב עוד לוויז'ניץ.
לאחר המלחמה ,בראות אנשי העיר ויז'ניץ ,כי אין בדעתו של הרב ישראל לשוב
ולהשתקע בה ,פנתה משלחת אל הרבי וביקשה ממנו לשלוח אחד מבניו כדי
לכהן שם כרב .וכך מגיע בנו אליעזר האגר ,מתמנה לרב העיר וממשיך את
שושלת אדמו"רי ויז'ניץ.
כאשר נכנסו הרוסים לבוקובינה הצפונית ,ב ,1941-שמחו יהודי העיירה וצהלו
לקראתם ,משום שמאסו בשלטון הרומני האנטישמי ,אשר הטיל גזירות על
היהודים חדשות לבקרים ,כגון חוק האזרחות )בירגרשפט( ,חוק השבת ,חוק
השפה הרומנית ועוד .לא העלינו בדעתנו ,שנשלם על כך ביוקר בעתיד .בין
החיילים הסובייטים שהגיעו היה גם קצין יהודי ,שראה את שמחת היהודים
והעיר בלעג" :לא באנו את העניים להעשיר ,אלא את העשירים לרושש".
ואכן ,גם במשטר הסובייטי לא "ליקקנו דבש" ,בלשון המעטה.
כחודש לפני נסיגתם החפוזה ערכו הרוסים בלילה אחד "טיהור" )צ'יסטקה(
בלשונם ,ושלחו עשרות משפחות חפות מפשע לסיביר .רק מתי מעט שרדו ושבו
משם לאחר גמר המלחמה.
כדי להקל מעט על הוריי ,שהיו בני מעמד הסוחרים ,ואני אז נער בן  ,17נסעתי
לצ'רנוביץ ומצאתי עבודה בבית החרושת לאריגה "פלושול" כמתלמד .כשפרצה
המלחמה בין בריה"מ לגרמניה ,שהיתי איפוא בצ'רנוביץ ,תקוע בלי יכולת לחזור
הביתה .יחד עם יהודי העיר הועברתי לגטו ומשם נשלחנו לטרנסניסטריה.
בדרכנו לטרנסניסטריה עצרה הרכבת לילה אחד לזמן ממושך באחד הצמתים
בבסרביה.
על הפסים המקבילים חנתה רכבת ,שממנה בקעו קולות ביידיש .לשאלתי מאין
הם ,השיבו" :מוויז'ניץ"" .הידוע לכם באיזה קרון נמצאת משפחת קלמן?"
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שאלתי ,והם הפנו אותי לקרון הסמוך לקטר .ואכן ,מצאתי שם את הוריי,
ובאישון ליל עברתי לקרונם עם ה"רוקזק" )תרמיל(  .מהם שמעתי מה שהתרחש
בעירי  -רצח יהודים עם כניסת הצבא הרומני ביולי  ,1941ביזה ,פרעות ,גזרות
דרקוניות ,עבודות כפייה ועוד כהנה וכהנה תלאות .בהושענא רבה ,כשאבי חזר
מבית הכנסת ,ובעוד האוכל על הכיריים לכבוד שמחת תורה ,נכנסו הז'נדרמים
וזרזו את בני העיירה לצאת מבתיהם אל הרכבת ,כשצרורותיהם בידיהם .איש לא
ידע לאן מובילים אותם ואנה פניהם מועדות.
וכך נסענו יחד עד אטאקי  ,Atachiומשם העבירו אותנו את הנהר דנייסטר
למוגילב ,טרנסניסטריה .כל העינויים ,שעברו על יהודי בוקובינה בטרנסניסטריה,
הלא הם מפורטים בספרי הזיכרון של ערי דרום בוקובינה.

בנילה  -שער שלישי 181 -

ויז'נקה )ויז'ניצ'יוארה( (722) Vijenicioara

גירוש היהודים מבתיהם
העיירה שימשה כמקום קייט ,ויהודים רבים בה היו בעלי בתי הארחה ומסעדות.
אחרים עסקו בסחר עצים ובסחר בהמות,והיו בהם גם בעלי מסבאות וחנוונים.
במקום היו שלושה בתי כנסת ושניים-שלושה "חדרים".
כמעט כל המפלגות הציוניות היו מיוצגות בין יהודי העיירה ,ששניים מיהודיה
היו חברים במועצה.
ב ,1940-תחת השלטון הסובייטי ,גורשו שתי משפחות יהודיות לסיביר.
ב ,1941-תחת השלטון הרומני ,גורשו כל היהודים לטרנסניסטריה.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 462

שדה פרחים בעיירת נופש )(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
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יעקב )ביבי(יורן
מרכז מרגוע לחסידי בוקובינה
ויז'נקה היתה עיירת מרפא ליד ויז'ניץ ,מקום זרימת הנהר ויצ'נקה  -בעצמו מקום
מרפא ידוע .היא היתה מרכז של מבריאים יהודים ,שבאו מכל קצות הארץ ומצאו
בה טבע מקסים ,יערות ,מים ורומנטיקה.
הבעל-שם-טוב ,שהיה מתבודד שם וביערות גליציה ,מצא על ההרים נימצ'ס
ופרטור ,הסמוכים לעיירה ,קילומטרים של שבילי-נחש רבי-הוד ,שבהם שוטט.
גם בחורף היה האיזור מלא קסם ,וכך מצא בו הבעש"ט את הנתיב שלו אל
אלוהיו .כאן נולד במחשבותיו הרעיון החסידי ,וכאן לימד את האיש העממי
היהודי לאהוב את אלוהיו ולעבדו בשמחה.

ויז'נקה  -שער שלישי 183 -

ורנצ'אנקה  60) Verniciancaמשפחות ,כ 240-נפש(
דוד שנהב
האוקראינים עושים שפטים בשכניהם היהודים
ורנצ'אנקה שוכנת כ 35 -ק"מ צפונית -מערבית לצ'רנוביץ.
בדרום  -מזרח לה נמצאת העיירה זסטבנה ,במרחק של  5ק"מ צפונית לה
הכפר קדובשטי ,ובצפון מערב לה – הכפרים קיסילב ובורובץ )בורובצי בפי
האוקראינים(.
ורנצ'אנקה משתרעת על שטח נרחב ומחולקת לוורנצ'אנקה הוותיקה )אלט
 ורנצ'אנקה( ולוורנצ'אנקה החדשה )נוי-ורנצ'אנקה(.ורנצ'אנקה הישנה נמצאת בעמק ,ואילו ורנצ'אנקה החדשה בנויה על רמה
רחבת ידיים.
התעשיות המובילות באיזור היו הספירט והסוכר ,תוצרים של גידול סלק הסוכר,
אשר היה העיקרי בין גידולי השדה .תחנת הרכבת הגדולה שירתה רבים מן
הכפרים בסביבה בכל הקשור להובלת התוצרת.
התחבורה לצ'רנוביץ היתה זמינה ביותר ומהירה בשל הכנסת ה"קרונוע" ,אשר
פעל בהנעה עצמית אלקטרו מוטורית .היתה זו רכבת פרברית ,אשר קיצרה את
משך הנסיעה לצ'רנוביץ לפחות משעה לעומת הרכבת הרגילה ,אשר נגררה
באמצעות קטר קיטור ,שעשה את דרכו במשך כשעה וחצי.
את ענייני הכפר ניהלה מועצה מקומית ,ובראשה עמד ראש  -מועצה; על שמירת
הסדר הציבורי הופקדה תחנת ז'נדרמים ,שבראשה עמדו רב-סמל וסגנו בדרגת סמל.
אוכלוסיית ורנצ'אנקה היתה מורכבת ברובה מאוקראינים  -רותנים ,מיהודים,
מגרמנים-שוואבים וממספר מועט של פולנים.
בעיירה חיו כ 60-משפחות יהודיות ,שכ 35-30 -אחוז מתוכן היגרו בין שתי
מלחמות העולם לארה"ב  .כמעט לא היתה איפוא משפחה בוורנצ'אנקה ,שלא
היה לה "נציג" בארה"ב.
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חיי הכלכלה של הכפר הותוו והובלו בידי היהודים .ברשותם היו חנויות
להספקת מוצרים כפריים ,בתי מרזח ,מחלבות ומעל לכל – שלוש חוות ענק
בבעלות משפחות יקליס ,האגר וברטפלד .חוות יקליס הצטיינה בעיקר בפיטום
בקר ובגידולו ,ובבעלות משפחת האגר היה אגם מלאכותי גדול ,אשר שימש
לשחייה ואף נוצל לגידול דגים.
סכר העץ ,שהורם ביציאה מהאגם ,והמים הניגרים ממנו שימשו להנעת טחנת
קמח ,ובבעלות משפחת האגר היה גם בית חרושת לספירט.
חוות ברטפלד שכנה בוורנצ'אנקה החדשה ועסקה בעיקר בגידולי שדה ,כמו סלק
סוכר ,תירס ,שיפון ,שעורה ועוד .ניהל אותה מנהל חווה יהודי בשם וקסר ,וגם
מנהל התחזוקה של מפעל הספירט היה יהודי.
חוות משפחת יקליס ייצאה בקר באלפי ראשים ,בין היתר לפלסטינה.
היהודים עסקו גם בפרוונות ,בסנדלרות ובחייטות ,והיו ביניהם גם בעלי משקים
חקלאיים.
תושבי צ'רנוביץ ,שהיו להם קרובים בוורנצ'אנקה ,נהגו לשלוח את ילדיהם לכפר
להבראה .את אלה ניתן היה לפגוש על הדשאים הצמודים לאגם של משפחת
האגר ,מצוידים בכריכים עתירי חמאה ,מקושטים במלפפונים ירוקים ובצנוניות,
אשר גדלו בשפע בעיירה.
נוסף לעיסוקם היו לרוב יהודי ורנצ'אנקה נחלות שדה .הוריי ,למשל ,ניהלו
חנות כפרית ,שבה נמכרו מצרכים בסיסיים ,כמו נפט ,כלי עבודה חקלאיים ,כלי
כתיבה לתלמידים ובדים לפי מטר ,אך כבר כזוג צעיר היו בעלי חלקת שדה בנוי
ורנצ'אנקה ,שבה גידלו לרוב סלק סוכר .זאת בנוסף ל 3-דונמים וחצי אדמהצמודים לבית ,שבהם גידלה אימי ירקות למיניהם ,תפוחי אדמה ועצי פרי.
תחביבו של אבי היה גידול דבורים.
מאידך גיסא ,נמצאו בעיירה גם מספר הולכי-בטל ,שהתפרנסו מ"לופט גשפטן" –
"עסקי אוויר" .אלה המתינו למכתב מאמריקה ,אשר לרוב הכיל מספר דולרים.
יחסית לגודל האוכלוסייה היה בעיירה בית כנסת גדול ,ובנוסף נמצאו בה "חדר"
ואטליז כשר .גם שוחט התגורר בה.
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כך התנהלו להם החיים עד שנת  ,1940עת פלשו הסובייטים לצפון-בוקובינה
ובסרביה .בהינף יד נסגרו החנויות ,ואבי נאלץ היה לקבל משרה ממשלתית.
למזלו ,הוא קיבל משרה בעלת סטטוס לא מבוטל – מנהל מחסנים אזורי של
שבעת מפעלי הספירט במחוז .הספירט "זרם" לתחנת הרכבת של ורנצ'אנקה
והועמס במכליות )ציסטרנות(.
ימי ההעמסה היו ימי "חגיגה" לאוקראינים – הם היו מטפסים על המכלים
עם דליים ,ממלאים אותם בספירט ובורחים הביתה .אבי ,אשר מתפקידו היה
להשגיח על תהליך ההעמסה ,נהג להסתובב כשגבו אל המכלים ,על מנת שעיניו
לא תיתקלנה באוקראינים "הסוחבים" ,כנאמר" :רואה ואינו נראה".
עם הכיבוש הגרמני-רומני-הונגרי )ראשונים נכנסו אלינו ההונגרים ,שיחידותיהם
כללו עובדי כפייה יהודים( נעלמו הרוסים במהירות .נוצר איפוא ואקום של
העדר שלטון ,שנמשך שלושה ימים .כפי שקרה במקומות רבים ,גם בוורנצ'אנקה
התארגנו צעירי הכפר האוקראינים על מנת לעשות שפטים ביהודים .תוך מכות
נמרצות ריכזו את מרביתם במרתף בניין המועצה המקומית ,ובינתיים נופצו
שמשות הבתים וחלק מהרכוש נבזז .הגיעה גם "משלחת" מהכפרים הסמוכים
קיסליב ובורובץ ,שם נרצחו כל היהודים ,למעט ילד בן  ,12שהצליח להימלט,
הגיע לוורנצ'אנקה וסיפר על הטבח.
חברי ה"משלחת" קראו לכנופיה המקומית לחסל מיד את כל הז'ידים ,באומרם:
"הגיע הזמן להעיף את המוץ מהחיטה" .ואז נפל דבר – כומר הכפר התייצב בפני
הפורעים וקרא להם להימנע משפיכת דמם של בני אברהם ,משום שיש אלוהים
הרואה הכל ועלול לשפוט לחומרה כל מי שיגע בהם לרעה .ואכן ,כמעט איש
מיהודי ורנצ'אנקה לא נרצח ע"י המקומיים ,למעט אישה אחת ,שנרצחה במכת
גרזן "על רקע רומנטי".
ההפקרות השלטונית נמשכה שלושה ימים ,ואז חזרו מפקדי הז'נדרמים הוותיקים,
אשר שירתו בתפקידם לפני הכיבוש הסובייטי ,בראשות רב-סמל אוגלה וסמל
מסרצ'וק .היהודים שוחררו לבתיהם ,אך לא לזמן רב .כעבור יומיים ניתנה הוראה
לארוז מה שניתן לשאת ולהצטייד במזון.
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אימי אפתה לחם לשבוע-שבועיים וכן סוגי מזון אחרים עמידים לאורך זמן.
מסרנו את הרכוש "למשמרת" בידי שכנים ,ובדאבון לב צפיתי בשכן שלנו נוטל
את המזחלת היפה שלי ,שכה הייתי גאה בה ,עמוסת חבילות ,כשהוא מושכה על
גבי רגבי האדמה החרושה כמו על פני שלג של חורף.
הועברנו כולנו לחוות יקליס ,היושבת ברמה וצופה על הכפר שלמטה .יהודי
קדובשטי צורפו אלינו ,ביניהם דודתי ,אחות אימי ,בעלה ושני ילדיהם ,בן-דודי
אברהם הקטן ובת דודתי חנה.
בחווה שוכנו באורוות רחבות הידיים ושהינו בהן כ 10-ימים ,עד שניתנה הוראה
לזוז ליעד בלתי ידוע .יצאנו לדרך :אימי ,סבי וסבתי )הורי אבי( ,דודי ,אח אבי
ואני .אבי לא היה עימנו – הוא ברח ,מכיוון שנחשד בקומוניזם .כמו כן יצאו
עימנו סבתי ,אם אימי ,ודודי ,אח אימי.
צעדנו ברגל .החום היה לוהט ,ובנוסף לבשנו כל אחד יותר משכבה אחת של
בגדים.
לאחר יומיים של הליכה הגענו לגבול גליציה ,לעיר סניאטין .היה זה יום
שבת ,ובכניסה לעיר המתינו לנו המוני יהודים עם סלים מלאי אוכל .המליציה
האוקראינית המקומית התייצבה מולנו על מנת לקבלנו מידי הז'נדרמים הרומנים,
ובשלב מסוים ניתן ליהודים המקומיים האות להגיש לנו אוכל .בעיניים דומעות
הסתערו עלינו להאכיל אותנו מרק חם ,לחם טרי וממליגה חמה עם גבינה וחמאה.
התברר ,כי הרב המקומי קרא לבני קהילתו לסור הביתה ,להדליק אש על מנת
"להאכיל את אחינו הסובלים" ,בהטעימו ,כי זהו פיקוח נפש דוחה שבת.
ואז גורשנו שוב ,בפקודת הגרמנים ,חזרה לבוקובינה והוצעדנו מזרחה לכיוון
הדנייסטר .נצטווינו להשאיר את כל המזוודות והצרורות במקום מרוכז ונותרנו
רק עם מה שעל גופינו .הרעב הכה בנו קשות ויותר ממנו הצימאון ,כי מנעו
מאיתנו מים .חיש מהר נשרו אנשים מחוסרי כוח להמשיך .אחרים תלשו עשב
מצידי הדרך ושתו את מי המדמנה והבוץ ,מי גשם מעורבים בשתן .כל מי שפיגר,
נורה ע"י הז'נדרמים הרומנים ללא רחמנות.
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הקורבן הראשון במשפחתנו היתה סבתי ,אם אימי ,אשר פשוט התמוטטה
מאפיסת כוחות ונפחה את נשמתה .כעבור מספר ימים ,בגבור הרעב ,ניסה דודי,
אח אימי ,לחמוק מהשיירה על מנת לנסות להביא קצת אוכל או מעט מים – הוא
לא חזר עוד .סופר לנו ,כי ראוהו נתפס ע"י הכפריים המקומיים ,אשר רצחוהו
במכות גרזן.
הגענו ראשונים למוגילב ,שבה שהינו מספר ימים ,אך שוב סברו הגרמנים אחרת
וציוו על הרומנים להחזירנו לבסרביה .הופנינו לכיוון יאמפול .במימי הדנייסטר
נראו צפות אין ספור גוויות של יהודים.
ואז הוצעדנו למקום הארור ששמו קסאוץ .לא היתה לרומנים תוכנית מגובשת
לגבינו ,והוצעדנו במעגל באיזור קסאוץ כשבוע ימים רק כדי להתיש אותנו.
המוני אנשים התמוטטו ,אין ספור תינוקות וילדים שכבו מתים בצידי הדרך .כל
מי שפיגר ,נורה במקום ללא שמץ של רחמים.
הימים היו ימי קיץ לוהטים והצימאון היה קשה מנשוא .במו עיניי ראיתי איש
שולף שעון כיס יקר מזהב בתוספת שרשרת ,גם היא מזהב ,ומציע אותם לאיכר
מקומי תמורת דלי מים ,רק כדי לרוות את צימאון משפחתו.
במחצית אוגוסט  1941אנו מובאים לעיירת הרפאים ורטיז'ן .העיירה מוקפת תיל,
ואין כל מגע עם האוכלוסייה הבסרבית.
הרעב נוראי .ליד הבקתה שבה שוכנו צמחו מספר עצי משמש אחרי עונת הפרי.
אימי נטלה את הענפים הצעירים על עליהם ובישלה מהם "תה" .גם עשבים
אחרים ,ככל שהיו בשטח ,בושלו עד שגם הם אזלו .תנאים סניטריים לא היו
כלל ,ותוך מספר ימים פרצה מגפת טיפוס הבהרות ,אשר קטלה מדי יום המוני
בני אדם .עגלות הגוויות העושות דרכן לכיוון הדנייסטר הפכו למראה שכיח.
כחודש ימים היינו בגיהנום הזה ,ובאמצע ספטמבר נצטווינו לזוז .שוב מאיצים
בנו במכות ,בקללות ובנאצות .כל מספר דקות מתמוטטים איש או אישה ,שזה
עתה הלכו איתך לאורך הדרך .ומה שלא עשו הז'נדרמים ,השלימו האיכרים
המקומיים ,בהכותם ובהורגם אנשים חלשי גוף ומותשים .לאחר תלאות רבות
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אנו מגיעים שוב למוגילב ,אך למחרת היום מגורשים שוב הלאה.
אנו מגיעים לבראשט .חלק מיהודי ורנצ'אנקה נשאר שם ,הרוב ממשיך הלאה,
לעיירה צ'יצ'לניק.
כבר היה סוף אוקטובר  ,1941והחורף הקדים .אנו משתכנים בבקתה עזובה ללא
שמשות בחלונות .העצים היחידים לחימום מגיעים מפירוק בקתות אחרות לא
מאוישות .אין כל מזון ,מים יש משלג מומס .אימי עובדת עבודת כפייה בבית
חרושת לסוכר ,שם היא מקבלת צלחת מרק דלוח ליום בתוספת פרוסת לחם.
את הלחם היא מסתירה ומביאה אותו על מנת להאכיל את אחותי ואותי .סבי מת
מספר ימים אחר הגיענו לצ'יצ'לניק ,וכעבור שבוע הלכה גם סבתי לעולמה .מכת
הטיפוס השתוללה והפילה המונים.
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ושקאוץ וסביבתה
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ואשקאוץ ) Vaşcăuţiכ(750-
דר' א' לשם-ליפשיץ
הגירוש מכלה קהילה פורחת
ושקאוץ שוכנת בעמק הצ'רמוש ,עיירה משופעת גנים של עצי פרי ושדות תבואה
למיניה.
האוכלוסייה המקומית היתה ברובה רותנית-אוקראינית ,וחיו בעיירה גם מיעוטים
מולדובנים ופולנים.
בקרב האוכלוסייה היו בעלי אחוזות ,אשר שלטו על רוב אדמות העיירה וסביבתה.
רובם ככולם היו ממוצא פולני.
בראשית המאה ה 18-החלה הגירת יהודים מגליציה ,שהשתלבו במערך הכלכלי
של העיירה .הם היוו גורם מתסיס בתעשייה ובחקלאות ,שהלכו והתפתחו במהלך
המאה ה :19 -בתי החרושת לסוכר תבעו הרחבה של גידול סלק הסוכר ,משרפות
היי"ש וטחנות הקמח תבעו גידולי תבואה ותפוחי אדמה.
בנוסף עסקו היהודים בגידול בקר ליצוא ופיתחו את תעשיית העץ .גם מלאכות,
כמו ספרות וחייטות ,היו כולן בידיהם.
בני הדור השני של המהגרים למדו במוסדות להשכלה גבוהה ותפסו מקום נכבד
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בקרב רופאים ,עורכי דין ,מהנדסים ,פקידי ממשלה ומקצועות אינטלקטואליים
אחרים.
האוכלוסייה היהודית מנתה כ 1,000-נפש מתוך  8000תושבים ,וביניהן משפחות
פרוסטק ,ליפשיץ וויז'ניצר.
משפחות ליפשיץ ,שאור ,הלרייך ובירנבאום היו לחוכרי אחוזות ,והשפעתן
בקרב הקהילה היתה רבה.
בעיירה היו  3בתי כנסת ,וגם התנועה החסידית קנתה בה אחיזה נרחבת .החסידים
המקומיים היו מארחים את רבני ויז'ניץ השכנה ואף את רבני צ'ורטקוב הרחוקה
יותר.
תנועת "ציון" קמה ביישוב עוד לפני תקופת הרצל ,ובראשה עמד משה גסטר.
סיפוח בוקובינה לרומניה עורר אנטישמיות בקרב האוכלוסייה האוקראינית
והפולנית ,וההסתה נגד היהודים לבשה לעיתים ביטויים אלימים .במקביל הלכה
והתרחבה התנועה החלוצית הציונית ,ורבים מצעירי הקהילה עלו לפלסטינה של
אותם הימים .אחרים היגרו לארה"ב ולדרום אמריקה.
עם סיפוח צפון בוקובינה לבריה"מ פסקה כל פעילות ציונית ויהודית בכלל,
התנועות הציוניות חוסלו ,חברי התנועה הציונית נרדפו ,וב 13-ביוני  1940הוגלו
כ 150-יהודים ,מעשירי המקום ופעילים ציונים ,לסיביר .רובם מצאו שם את
מותם.
ביולי  1941כבשו צבאות רומניה את היישוב 750 ,היהודים נכלאו בגטו,
ובאוקטובר של אותה שנה גורשו לטרנסניסטריה.
זו היתה קמילת היישוב היהודי הפורח של ושקאוץ על נהר הצ'רמוש.
מתוך הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958

מגרמנית :זיגי טויטלר ודב שי
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ביאנקה רודיך
דם ורכוש של יהודים  -הפקר!
נולדתי בוואשקוץ שעל גדות הצ'רמוש ,ומשפחתי התפרנסה שם מחנות לממכר
עורות.
בבית הספר היהודי שבעיירה למדתי גם עברית ,אך גימנסיה היתה רק בצ'רנוביץ,
לשם נסעתי כדי להמשיך בלימודיי.
עם כניסת הסובייטים הולאם כל רכושנו ,והוכרחנו לעזוב את הבית .הפכנו להיות
משפחה "בורגנית" חשודה.
ב 13-ביוני  1941התחילו הסובייטים לגרש יהודים לסיביר ,וביניהם גם כל משפחת
אבי ,שניספו שם.
ב 22-ביוני ,עם פרוץ המלחמה ,חזרתי מצ'רנוביץ לוואשקוץ ,ובסוף יוני נסוגו
הסובייטים .חלק מיהודי הקהילה ברח יחד עם הסובייטים.
לאוכלוסייה האוקראינית ניתנו שלושה ימי "חסד" ,כלומר דם ורכוש יהודי הופקרו.
הם צעדו עם בנדרולים ועם דגלי תכלת וצהוב ,חמושים בחרבות ,מצוידים בשקים,
בהשמיעם את המנון אוקראינה העצמאית "הי טם נהורה" .כך גם נכנסו קבוצות
קבוצות לבתי יהודים ,בזזו ,היכו והשפילו.
אני הצלחתי להסתתר בבית השכן ,לאחר שחייל רומני רדף אחרי כדי להרגני ,אך רוב
יהודי העיירה רוכזו בבניין בית המשפט ,שם עברו מסכת של התעללויות ,וביניהן
מכות אכזריות ,אונס ,ביזה והשפלות .הטיחו בפניהם את כל חטאי עם ישראל,
החל מהריגת ישו וכלה בסגידה לסטלין .לבסוף רצחו  23מתושבי העיירה.
היה לילה סוער ,גשם זלעפות ירד ,ברקים ורעמים ,כמו כועסים גם השמיים .ורק
מאיור רומני אחד ,שעבר בעיירה וראה את הזוועה ,שחרר מיד את הנשים ואת
הילדים ולסירוגין גם את הגברים.
הצבא הרומני הגיע ,ומכאן והלאה התבסס השלטון ועימו התמסדו הגזרות.
מדי פעם יצא המתופף גלטה והכה בתוף כדי לרכז סביבו את הקהל ,ואז היינו
יודעים  -נוחתות גזרות חדשות .ענידת מגן דוד צהוב ,ריכוז היהודים בתוך גטו
סגור ברחובות אחוריים ,איסור הימצאות מחוץ לגטו ועוד כהנה וכהנה גזרות
חדשות לבקרים.
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זמן קצר לאחר מכן החל ציד אחר אלה ששיתפו פעולה עם המשטר הסובייטי,
ורבים מהם נרצחו .הגיעו גם פליטים בודדים מן הכפרים בסביבה ,ובפיהם סיפורי
התעללות ורציחות דומות.
כשלושה חודשים נמשכו החיים בגטו ,כולנו אחוזי חרדה בין גזרה לגזרה ,ורק הרב
חיים פנקס "דער-בארמדיקער" ,רב הקהילה ,דואג וכואב ומנסה לייעץ בימים אפלים
שכאלה .בליל יום הכיפורים ,עם תפילת "כל נדרי" ,נכתבו רשימות כל היהודים,
ובהושענא רבה יצאה הגזרה  -תוך מספר שעות על כל הקהילה להתאסף בכיכר
העיר ,למסור כסף וחפצי ערך ,לקחת את ההכרחי ביותר ולדרך – למחנות .עגלות
הסיעו את כל הציבור ,על מיטלטליו הדלים ,אל תחנת הרכבת שמעבר לנהר פרוט.
עברנו בשלום על פני גשר רעוע ,גברים ,זקנים נשים וטף ,עוורים ופיסחים .ניסינו
לפרש זאת כסימן טוב ,אך התבדינו – הרע היה עוד לפנינו.מעבר לפרוט הועמסנו
על רכבת והגענו לאטאקי שעל חוף הדנייסטר.
עיירת רפאים קיבלה את פנינו בכתובות זעקה על הבתים העזובים  -שמות של
אנשים ,שבטרם נרצחו הצליחו לכתוב את שמם ,מספרים מה קרה ומבקשים נקמה.
באטאקי נפטר רבי היינך וסרמן  -קורבן ראשון בדרך.
כעבור כמה שעות הועברנו למוגילב ,רוכזנו שם בקסרקטין ,ולאחר ימים מספר
יצאנו שוב לדרך ,עד קופייגורוד.

חורף אופייני במורדות ההרים )(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
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חיים שחורי
מעשה גבורה ראוי לציון
 30.6.41היה לילה אפל וסוער .כבר אחרי חצות .אנו ,אימי ושלושת ילדיה,
מובלים בידי שלושה בריונים מזוינים למרכז העיירה.
רק הברקים העירו באפלה ואיפשרו להבחין ,כי יהודים מובלים ,חלקם בלבוש
תחתון ,כשהם מדורבנים במכות איומות ואכזריות.
בדרך הבחנו בשכננו שמואל ברטלר ,שהגויים לא הצליחו להזיזו מפתח ביתו,
והוא נלחם בהם באגרופים ,כשכל גופו מוכה מלפנים ומאחור באלות.
אותנו דחפו קדימה ,והשאלה לא היתה אם יהרגו אותנו ,אלא באיזה אופן.
בפתח בניין בית המשפט חיכו לנו הבריונים ,ובמכות ובדחיפות הפנו אותנו אל
מרתף הבניין .בידי אימי היתה אחותי סילביה בת החמש ,שנמנמה בזרועותיה.
בפתח המרתף נתלשה אחותי מידי אימי ונזרקה אל המרתף ,שם שוכנו כבר נשים
בחושך מוחלט .הילדה נפלה לזרועות אחת הנשים ,ותוך כדי כך קיבלה אימי
אגרוף ,אשר עקר את שיניה בצידה השמאלי של הלסת ופניה בצד ימין השחירו
 זאת ראינו רק בבוקר.דחפו אותנו פנימה ,וכל אותה עת הדהדו באוזנינו צעקות כאב איומות של אלה,
שהובאו אל הבניין והוכו קשות בידי הפורעים .בחור צעיר ,זליג ריינשטיין ,שעבד
בזמן הרוסים במסעדה "הרס" ,הוכה קשות במיוחד בטענה שהעדיף לשרת קודם
את הקצינים הרוסים ואחר כך את המקומיים.
לפנות בוקר הופסקו המכות ,והשתרר ,לזמן מה ,שקט מאיים .לתאנו נכנסה
פמליה של קצינים ,אחד מהם איש גבוה )כך אני זוכר אותו בעיני ילד( עם אקדח
מאוזר בנרתיק עץ ,דבר שהפחיד במיוחד .נימת דבריו היתה מרגיעה ,והוא הורה
לשחרר מיד את הנשים ואת הילדים.
הגברים ,לדבריו ,ישוחררו על ידי השלטונות האזרחיים ,שיתארגנו בימים
הקרובים.
יצאנו איפוא מן הבניין ,והספקנו לראות את הבריונים האוקראינים מועלים על
משאיות ,תוך שהרומנים צועקים" :אנו הרומנים נלחמים ושופכים את דמנו,
ואתם רוצים פה אוקראינה חופשית?"
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ומיד ניתנה גם הוראה להוריד את הדגל הכחול-צהוב מצריח הכנסייה
הפרובוסלבית ביריות מקלעים.
בדרך הביתה נודע לנו פשר הנס ,שקרה לנו ,ומעשה שהיה ,כך היה:
הבריונים האוקראינים לא היו בטוחים ,שאומנם כל "הצבא האדום" נסוג ,והם
חששו ממתקפה עליהם .בידיהם היו הרשאות גרמניות לפרוע ביהודים ולשדוד
אותם במשך שלושה ימים רצופים .על כן התקשרו עם מפקדת הצבא הרומני,
שחנה בסטרוזי'נץ ,והודיעו ,כי  500יהודים ו 500-רוסים מתכננים התקפה נגד
הצבא הרומני.
המאיור )רב-סרן( ,שקיבל את ההודעה ,יצא עם כמה משאיות ,פרשים ומקלעים
לבחון את המצב; השיירה עברה דרך ויז'ניץ וכל הכפרים בדרך והגיעה לוואשקוץ
ב 11-בלילה לערך.
הם עצרו לחניית מנוחה בחצרו של רוטבאום ,שהיתה שוממה ופרוצה .החיילים
הכניסו את הסוסים לאורווה והתחילו להוריד תבן מעליית הגג לאבוס .לפתע
נשמע קולו של לאופולד ,בנו של רוטבאום .החצר התעוררה מיד לחיים ,החיילים
הקיפו את הבית ואת האורווה ופקדו על הנמצאים בו לצאת בידיים מורמות.
ואז נדהמו לראות שני זקנים ,כתונות לילה לעורם ,יחד עם לאופולד יורדים
מהעלייה.
רוטבאום הזקן הסביר לקצינים מה מתרחש בעיירה ותיאר את הגויים שודדים
ופורעים בכל היהודים ללא הבחנה .באותו מעמד הגיע שמואל ברטלר ,פצוע
קשה בראשו ובכל חלקי גופו ,לחצר הרוטבאומים ,לאחר שהצליח להימלט מידי
הגויים .מכיוון שהיה משוכנע ,כי המקום הבטוח ביותר למסתור יהיה הבית
המרוחק ביותר מהעיירה ,ברח לשם.
החיילים חבשו אותו ,והמאיור נתן למרכז הכפר הוראה להפסיק את ההתעללות
ביהודים .כך באו לסיומן השפלות ורציחות נוספות ,שתוכננו על ידי הפורעים
לאותו יום.
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ז'אדובה וסביבתה
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ז'אדובה (864) Jadova
מנחם קמיל
קהילה יהודית שנחרבה בצוק העיתים
אי שם בין קווי האורך והרוחב  4812/2531היתה פעם קהילה יהודית חמה
ומשגשגת בעיירה בשם ז'אדובה ,שבחבל ארץ בוקובינה 38 ,ק"מ מדרום מערב
של בירת החבל  -צ'רנוביץ.
תחילת התיישבות היהודים בז'אדובה היתה במחצית השנייה של המאה ה,19-
כשבוקובינה היתה אז מחוז )ארץ כתר( של אוסטריה .רובם באו מגליציה השכנה
ועסקו במסחר בהמות ,עצים ותבואה .מיעוטם היו בעלי מלאכה.
קהילה יהודית עצמאית נוסדה במקום בשנת  ,1890עם בואו של הרב ישראל
גינצברג לעיירה .עד אז היה בה רק שוחט ,שמילא כמה מתפקידי הרב וכונה בשם
"מאיר דער רב".
לקהילה בז'אדובה היו מסונפים גם היהודים ,שישבו בכפרים הסמוכים :נוי-
ז'אדובה ,אובר-ז'אדובה,קומרשט וסלובוזיה.
בז'אדובה היו בית כנסת גדול )גרויסע שיל( וארבעה בתי תפילה ,מקווה טהרה,
"תלמוד תורה" ,כמה "חדרים" לילדים וכן בית עלמין .בשנת  1913יסדה קבוצת
הורים בית ספר עממי עברי ,שהיה פעיל עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה.
עוד לפני כן נוסדה בז'אדובה אגודה ציונית .הוקם מועדון ציוני ,שבו נערכו
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שיעורים לעברית לבני הנעורים ואף למבוגרים ,במוצאי שבתות התקיימו הרצאות
בנושאים ציוניים ,וכן נוסד גן ילדים עברי.
ב 1880 -חיו בז'אדובה  246יהודים ,וב 1913 -חיו  713יהודים.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ) (1918-1914גויסו הגברים להגן על המולדת.
בהתקרב האויב הרוסי לשערי בוקובינה ,פונו ילדים ,נשים וזקנים לעורף והפכו
לפליטים .אבי נלחם בצבאו של הקיסר האוסטרי )קיר"ה( נגד האיטלקים ,ודודי
נלחם נגד האנגלים וגם נפל בשבי .אימי ומשפחתה היו פליטים בצ'כיה.
בתום המלחמה ,ועם קריסתה של האימפריה האוסטרו-הונגרית ,סופחה בוקובינה
כמחוז לרומניה .היתה זאת תקופה קשה ליהודי בוקובינה .הם לא הכירו את
השפה הרומנית ואת תרבותה והמשיכו לדבר ביניהם ביידיש ו/או בגרמנית .גם
אלה שנולדו תחת השלטון הרומני ולמדו בבתי ספר רומנים ובאוניברסיטאות,
המשיכו לדבר גרמנית או יידיש ,ורק עם אנשי השלטון ועם הרומנים נאלצו
לדבר רומנית .יהודי ז'אדובה קראו את העיתונים הגרמניים MORGENBLATT
)הבוקר( ו) ALLGEMEINE ZEITUNG-עיתון כללי( והמשיכו לקרוא ספרים
בגרמנית וביידיש או בספרי הקודש .בעיירה היתה גם ספרייה ובה ספרים בשתי
השפות.
בסופו של דבר ,נאלצו יהודי בוקובינה ,ויהודי ז'אדובה ביניהם ,להתרגל ל"בעל
הבית החדש" .העם היהודי בגולה נאלץ לעיתים קרובות להסתגל לשפות
ולתרבויות חדשות.
מספר היהודים בז'אדובה הלך וקטן עקב מעבר לערים גדולות והגירה לאמריקה
הצפונית והדרומית ,ובשנת  1930היו בה רק  468יהודים.
העיירה ז'אדובה כונתה ברומנית ) Jadova p/Sז'אדובה על הנהר סירט( או
) Jadova Tărgז'אדובה-שוק( על שום היריד הקבוע ,שנערך בה פעם בשבוע.
היהודים בעיירה נחשבו לבעלי מעמד בינוני .משפחות עניות היו בודדות ,וגם
עשירים מופלגים היו מעטים .הם עסקו במסחר בהמות ,פירות ותבואות וכן
היו פרוונים .רבים ביניהם היו בעלי חנויות ,כמו מכולת ,בגדים ,אריגים ,כלים
לחקלאות ולמשק בית ועוד ,ובעלי  4בתי מרזח .כן היו שני רופאים כלליים,
רופא שיניים ,רוקחים ובעלי מלאכה :חייטים ,תופרות ,סנדלרים ,נגרים ,פחחים,
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שענים ,זגגים" ,בעלי עגלות" ועוד .רק הנפחות היתה בידיים לא יהודיות.
תושבי העיירה ברובם היו יהודים ,פרט לפקידי השלטון :הז'נדרמריה ,מנהל
תחנת הרכבת ,מנהל הדואר והמורים בבית הספר .כמה משפחות גרמניות
ואוקראיניות התגוררו שם אף הן.
בכפרים מסביב לה חיו אוקראינים )רותנים( וגרמנים ,שעסקו בעיקר בחקלאות ואת
כל מצרכיהם רכשו בעיירה.
ביום היריד היו באים הכפריות והכפריים עם מרכלותיהם :ירקות ,עופות ,ביצים,
תוצרת חלב ,בהמות וסוסים ,וקונים את מצרכיהם בחנויות או בדוכנים הרבים ביריד,
שהקימו סוחרים יהודים מהעיר סטרוז'ינץ .בסוף היום היו חוגגים בבתי המרזח וכך
גם בימי ראשון .לשם משא ומתן איתם למדו היהודים את השפה האוקראינית .
תעשייה גדולה לא התפתחה בז'אדובה ,והיו בה רק שתי טחנות קמח גדולות,
מנסרה לעיבוד העץ ,מפעל קטן להכנת מי סודה וגלידות ומאפייה גדולה .בנוסף
היו בה מכונות ותנור לאפיית מצות ,וחודש לפני פסח היו אופים מצות ליהודי
העיירה והסביבה.
היהודים היו ברובם מסורתיים  -דתיים ,ומיעוטם ,בעיקר מהצעירים  -חילוניים.
ביום שישי אחר הצהריים היו היהודים ברובם הולכים לבית המרחץ ,ועם כניסת
השבת  -לבית הכנסת .בשבת ובחגים הכול היה סגור .גם החנות לטבק ,שהיתה
מונופול ממשלתי ולפיכך היה עליה להיות פתוחה בשבת  -היתה נסגרת באותו יום.
באחת השבתות הופיע מפקח ממשלתי ,והחנות ,כמובן ,היתה סגורה .לקחה אותו
בעלת החנות למטבח ,האכילה אותו בארוחה טובה ,כשרה למהדרין ,והכול עבר
בשלום.
שני יהודים בעיירה היו חסידים של הרבי מוויז'ניץ והיו נוסעים כל שנה לשבת
חנוכה אל הרבי .הרב גינצברג ,רב הקהילה ,היה אדם משכיל ,מודרני ואהוב על
הבריות ,שביקר בארץ ישראל והביא את ברכת הארץ לצאן מרעיתו.
בתנועות הציוניות ,בית"ר וגורדוניה ,היו אנשים מעטים ,והן לא היו מאורגנות.
כן היה קיים בעיירה תא קומוניסטי ,ובו היו פעילים כמה יהודים צעירים.
באחד המפגשים הסודיים שלהם הקיפו הז'נדרמים את הבית ,אך כולם הצליחו
להימלט ,פרט לאחד שנתפס ונעצר .לאחר דין ודברים ,ובעזרת שוחד שמן,
הסכימו השלטונות לשחרר אותו ,בתנאי שיעזוב את הארץ .הוא ,אכן ,עזב את
רומניה והיגר לצ'ילה .עם קום המדינה היה לציוני ועלה ארצה.
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מייסדת התא ,פריווה בת השוחט* ,צעירה בשנות העשרים ,נמלטה לווינה ,שם
המשיכה לפעול בשורות המפלגה הקומוניסטית .לפני פרוץ המלחמה עברה
למוסקבה ,שם למדה באוניברסיטה וסיימה אותה בהצטיינות .לאחר מכן נישאה,
נולד לה בן ,ובתום המלחמה חזרה לווינה להמשך פעילותה המפלגתית.
בגיל  87ביקרה בשנייה בישראל ,אצל אחייניתה היחידה ,ששרדה את מחנות
טרנסניסטריה ,ומכאן המשיכה לז'אדובה ,עיירת הולדתה ,ועלתה לקבר אבות.
בראותה את בית הקברות הרוס ופרוץ ,פנתה לראש המועצה המקומית בבקשה
לגדר את שרידי בית הקברות – על חשבונה .ראש המועצה האוקראיני הבטיח
לעשות זאת על חשבון המועצה המקומית .בספרה מתארת פריווה בחיוב את
העיירה ז'אדובה ,את משפחתה ,את השבת ואת החגים היהודיים :פסח והימים
הנוראים ,כפי שזכרה מילדותה .על אף אדיקותה הקומוניסטית מדגישה פריווה
בספרה את יהדותה ואת געגועיה לחגי ישראל ולמאכלים של בית אימה.
אבל תפארתה של הקהילה היתה על "הנוער הציוני" ,ובעיקר על הקן שלו ,שבו
עשו ילדים מגיל הגן עד התיכון .שם למדו עברית ,שמעו סיפורים על ארץ ישראל,
שרו שירי הארץ ,הציגו מחזות עבריים ועוד עוד.

קן "הנוער הציוני" בז'אדובה בחגיגת הקבלה של ילדי הגן1937 ,

*פריווה פרידיונג "רצינו רק את גן העדן עלי אדמות" ,זכרונות של קומוניסטית יהודייה
מבוקובינה )Prive Friedjung "Wir wollten nur das Paradies auf Erden" .(1991
die Erinnerungen einer judischen Kommunistin aus der Bukowina. (1991
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קן "הנוער הציוני" בסיום מופע ל"ג בעומר1938 ,

הבנים למדו ב"חדרים" מגיל שלוש ,והבנות – "בבית יעקב" .מגיל שבע התחילו
ללמוד בבית הספר הרומני ,עד הצהריים .אחרי הצהריים – ב"חדר" .כמה ערבים
בשבוע למדו גרמנית אצל מורה פרטי וכך גם יידיש ספרותית .את שאר הערבים
וכן את החופשות עשו בקן "הנוער הציוני".
בית הספר הרומני בז'אדובה היה בן שבע כיתות )א-ז( .זה היה חוק חינוך חובה
ברומניה .כדי ללמוד בכיתות המשך ובתיכון נאלצו התלמידים לעבור אחרי כיתה
ד' לעיר סטרוז'ינץ וללמוד בגימנסיה .המורות בכיתות הנמוכות בבית הספר
בז'אדובה היו גרמניות ,אשר לפני שהתחילו ללמד היו צריכות ללמוד בעצמן
את השפה הרומנית.
האוכלוסייה הלא יהודית בז'אדובה והכפריים מהסביבה לא היו ,אומנם,
אוהבי ישראל ,אבל על פי רוב גם לא היו אנטישמיים במובן הקלאסי .למרות
זאת התייחסו המורים הרומנים בבית הספר בעוינות כלפי תלמידיהם היהודים
והתבטאו נגדם בביטויים אנטישמיים.
משנת  1930ועד עלייתה של המפלגה הנוצרית-לאומית )גוגה-קוזה( לשלטון,
בשלהי  ,1937השתתפו כמה יהודים במועצת העיירה .עלייתה של הממשלה
האנטישמית שמה קץ לייחסים הנוחים לכאורה של היהודים עם הסביבה הנוכרית,
התחילה "רוויזיה" של זכות האזרחות שלהם ,שמשמעותה היתה שלילת זכותם
האזרחית והזכות לעבוד .כמו כן הוטל עליהם מס מיוחד.
בז'אדובה התחילו רדיפות יהודים .אנשי מפלגת קוזה -גוגה ערכו יום אחד עצרת
 - 200שער שלישי  -ז'אדובה וסביבתה

עם ,הקימו במה גדולה במגרשי היריד והביאו כמה צעירים ,שברחו ,כביכול,
מברית המועצות .בשאגות ,כי בברית המועצות שולטים היהודים והם כולם
קומוניסטים בכירים ,על כן צריכים לחסל אותם,הלהיבו את הקהל ,שהחרה-
החזיק אחריהם בדברי השמצה ומילות הסתה פרועות .הקהל שהתאסף מסביב
לבמה ,כפריים צעירים בעיקר ,שבאו או שהביאו אותם ,הריע בקריאות הידד
ובצעקות עידוד ,ולבסוף עברו בחוצות העיירה ,תוך שהם מקללים את היהודים
ומנפצים שמשות של חלונות ראווה ושל בתים יהודיים .ואז נעלמו.
לאחר זמן מה נודע בעיירה ,שהם הכינו עצמם לפרוע פרעות ביהודי ז'אדובה,
אולם במועד שנקבע לכך נפלה הממשלה ,וניצלו היהודים.
גם לאחר נפילת ממשלת קוזה-גוגה לא הוטב מצבם של יהודי בוקובינה; ברומניה
קמו ממשלות לאומניות -אנטישמיות ,אשר לא היטיבו עם היהודים – בלשון
המעטה.
בפרוץ מלחמת העולם השנייה ,עם פלישת גרמניה לפולין ב 1 -בספטמבר ,1939
גדלה החרדה בלב יהודי בוקובינה .כשפולין נכנעה ,התחילה בריחת פקידי
הממשלה ,אנשי הצבא ואנשי השלטון ,ודרך העיירה עברו שיירות רבות .בשני
צידי הרחוב עמדו צעירים יהודים עם לחם ,מים וחלב ,מוכנים לחלק לשיירות
ולהקל את מצוקתן .אבל רבים מהם סירבו לקבל את העזרה המוצעת ,משנודע
להם שאלה יהודים .הם רק קיללו וצעקו :מארש ז'יז'י ! )עופו מכאן ,יהודונים(.
רומניה הכריזה על גיוס מילואים .מז'אדובה ,אומנם ,גויסו יהודים ,אך הצבא
התייחס אליהם בעוינות מוצהרת .אחד מדודיי גויס עם סוסו ,ובאימונים נפל
או הופל מהסוס ,נחבל בראשו ולאחר כחודשיים נפטר .שני צעירים מז'אדובה,
אוהדי הקומוניזם ,חצו את הגבול לשטח הכבוש על ידי הסובייטים בפולניה,
נעצרו שם ונשלחו לסיביר ,ורק כשבוקובינה הצפונית סופחה לברית המועצות,
שוחררו וחזרו הביתה על-פי סעיף "לא מהימן".
ב 28-ביוני  ,1940עם סיפוחה של צפון בוקובינה לברית המועצות )אוקראינה
הסובייטית( ,קיבלו היהודים "בעל בית חדש" ,שלא היה מוכר כל כך .התחיל
מחסור במזון ,בדברי לבוש ובמצרכים חיוניים אחרים .הולאמו טחנות הקמח,
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המנסרה ,חנויות גדולות וכן אחוזות ועוד .רק בעלי המלאכה יכלו לעבוד
כעצמאים .אבל היו גם כאלה שהתאגדו לקואופרטיב ,כמנהג הסדר החדש.
הופסקו פעולות ציוניות ,וקן "הנוער הציוני" נסגר .אין יוצא מעבר לגבול
החדש ואין בא .ורק צעירה יהודייה מז'אדובה ,שהתחתנה עם יהודי ,אזרח פרו,
שבמקרה היה בצ'רנוביץ ,בביקור אצל הוריו ,הורשתה לצאת לפרו עם בעלה,
אחרי עיכובים רבים .מובן ,שלא היתה עוד עלייה ארצה מן העיירה ,אף כי גם
לפני כן ,תחת השלטון הרומני ,זכורה לי עלייה של בודדים בלבד :נגר אחד,
חלוץ מההכשרה ,טכנאי שיניים ותלמיד ,שגמר ללמוד ,סיים בחינות בגרות
ונסע ב 1939-לארץ ישראל ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים .בארץ
התנדב לבריגדה ,ומאוחר יותר שימש כאב בית דין לעבודה עד פטירתו .פעולות
קהילתיות בעיירה צומצמו למינימום ,ורק פעולות סוציאליות ,בעיקר בוררות,
נמשכו .לעומת זאת ,מספר יהודים ,צעירים בעיקר ,שהפכו לקומוניסטים בין
לילה ,תפסו משרות שלטוניות ובכירות בעיירה :ראש המועצה המקומית ,מנהל
הדואר ועוד .אישה יהודייה אף נבחרה כצירה לפרלמנט המחוז .צעירים אחרים
קיבלו משרות ,ואפילו בכירות ,בבנקים ,במשרדים או במפעלים ממשלתיים
בעיירה ,בסטרוז'ינץ או בצ'רנוביץ .בעלי החנויות הגדולות ,שהולאמו ,הורשו
לעבוד בהן .בחנויות אחרות יכלו הבעלים להמשיך ולהחזיק .לאחר כמה חודשים
יצאו משפחות הגרמנים לגרמניה ,או לרומניה ,על-פי הסכם בין גרמניה לברית
המועצות .יהודי העיירה ,וגם האוקראינים ,קנו מהם את כל הנכסים ,שלא יכלו
לקחת איתם ,פרט לנדל"ן שלהם ,שהמדינה הלאימה.
הילדים ובני הנוער בעיירה הרגישו נוח בבית הספר האוקראיני ולמדו במהירות
רוסית ואוקראינית .גם הפעילויות החינוכיות והספורטיביות של אחרי הצהריים
לא היו בגדר חובה ,וכך אלה שרצו להמשיך ללמוד ב"חדרים" ,יכלו לעשות זאת.
המורים היו טובים וידידותיים ,התייחסו לתלמידים באהדה רבה והיו מוכנים
לעזור גם אחרי שעות הלימוד ,בביתם .מגיל שש עשרה ניסו השלטונות לשכנע
להצטרף ל"קומסומול")נוער קומוניסטי( ,אבל לא הכריחו.
אחרי כעשרה חודשים עצרו הסובייטים יהודי אחד ,שניהל את אחוזת המאיור
הרומני סידורוביץ' ,מייסד תנועת ה) Strajeri -כעין צופים( של תלמידים
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בבתי הספר .בז'אדובה כן עצרו איש שלטון רומני ,שנשאר במקום ולא נסוג
עם הרומנים לרומניה עם כניסת הסובייטים ,ושלחו אותו לסיביר .גם את מנהל
האחוזה היהודי שלחו לסיביר ל"רה-חינוך" יחד עם משפחתו.
לא עברה שנה לשלטון הסובייטי בצפון בוקובינה ,וגרמניה הנאצית התקיפה
את ברית המועצות יחד עם שותפיה הרומנים .היהודים בז'אדובה ,שמצאו את
מקומם בקרב הפקידות השלטונית הסובייטית ,וצעירים נוספים נמלטו לעומקה
של ברית המועצות ,ורובם הצילו בכך את חייהם.
כאשר נכנסו הגרמנים והרומנים לז'אדובה ,אספו את כל היהודים מבתיהם,
 543נפש ,וגירשו אותם למחנות ,ידענו שזו תחילת הסוף של הקהילה היהודית
בעיירה .גם ניצולי השואה ,אודים עשנים ,שרידים מאש ,אשר שרדו את הרציחות
בעיירה ובדרך ואת המוות במחנות ,לא חזרו עוד לז'אדובה.
ומאז ייאמר" :היתה קהילה יהודית בז'אדובה ,ואיננה עוד".

בעיירה הזאת ,ז'אדובה ,נולדנו אני ,מנחם קמיל )מנדי( ,אחותי הבכירה לאה
)לייקו( ואחי הצעיר ישראל )שרולי( להורינו שמעון )דורנפלד( קמיל וטובה
)טוני( לבית גרטנר .לפחות שלושה-ארבעה דורות של משפחות קמיל וגרטנר
נולדו וחיו בז'אדובה .הוריו של אבא ,אחיו ,אחותו ומשפחותיהם וכן שלוש
משפחות מקרובי המשפחה של אמא התגוררו בעיירה .היו לנו חנות לכלים
חקלאיים ולכלי בית וזיכיון לטבק לפרנסתנו .הבנים למדו ב"חדר" ובבתי הספר
הרומניים בז'אדובה ובסטרוז'ינץ ,ואחותנו  -ב"בית יעקב" ובבית הספר הרומני
כמונו .כן היה לנו מורה פרטי לשפה ולתרבות גרמנית וליידיש .כולנו היינו
פעילים בקן "הנוער הציוני" ,שבו למדנו עברית.
בתקופת שלטון הסובייטים לא נזוקונו קשות .אבא המשיך בחנות ,וכולנו למדנו
תוך זמן קצר רוסית ואוקראינית ,קרוא וכתוב .אחותי קיבלה משרה במשרד
ראשי בסטרוז'ינץ ,אחי נשאר בבית ועבר קורסים שונים ,ואני המשכתי ללמוד
בסטרוז'ינץ .בכל מוצאי שבת היינו חוזרים הביתה לסוף שבוע ,עד יום שני
בבוקר .רק את הפעילויות הציוניות נאלצנו להפסיק ,לדאבוננו .כל זאת עד היום
המר והנמהר ,כפי שיסופר להלן.
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ב 22-ביוני  1941הצטרפה רומניה לגרמניה הנאצית בהתקפה בוגדנית על ברית
המועצות .השלטונות הסובייטיים התרברבו ,כי בהגנתם על המולדת ישמידו את
הרייך ה 3-ואת שותפיהם להתקפה .אולם למרבית הצער ,כבר בימים הראשונים
כבשו האויבים שטחים עצומים של ברית המועצות והתקדמו לצפון בוקובינה.
השלטונות הסובייטיים החלו לעזוב בבהלה ,וכך יתר הרוסים עם משפחותיהם.
"הצבא האדום" התחיל לסגת.
וכשהמנהלים הרוסים והצוות הבכיר של המשרד בסטרוז'ינץ ,שבו עבדה אחותי
לאה ,נסוגו לעורף ,והמנהלים וצוות המורים הרוסים בבית הספר שבו למדתי
עזבו  -ידענו שעלינו לשוב הביתה ,לז'אדובה .כל הדרך מסטרוז'ינץ לז'אדובה
שמענו את רעמי ההפצצות והקרב מחרישים אוזניים וידענו ,שהגרמנים הנאצים
עם הרומנים הפאשיסטים יהיו כאן ,לדאבוננו ,בקרוב.
בבית מצאנו את הורינו ואת אחי הצעיר ישראל אובדי עצות .מה יהיה? שאלנו
זה את זה ,ומענה אין .שיירה של חיילים רוסים מתנהלת לאט בנסיגה מהחזית.
ככה נראה "הצבא האדום"?! קבוצה של צעירים יהודים ואוקראינים מתארגנת
למשמר אזרחי ,שמסתובב בלילות ברחובות העיירה באין שלטון במקום.
האוקראינים שמו לעצמם סרט צהוב  -כחול על השרוול ,סמל של אוקראינה
הלאומית .כך כמה ימים .וביום חמישי 3 ,ביולי ,הופיעו שלושה קצינים רוסים,
שרפו את מחסן האספקה של הצבא והסתלקו .בלילה שמענו הפצצות כבדות
קרובות מאוד .בבוקר יום שישי 4 ,ביולי ,שקט מפחיד .פתאום נכנס איכר
אוקראיני מאחד הכפרים בסביבה לחנות שלנו ופונה לאבי" :שימקו ,תברחו,
בכפר שלי שחטו את כל היהודים!" ויצא במהירות .אבא סגר את החנות וסיפר
לנו בהתרגשות מה שמע מן האיכר הידידותי .מה לעשות? לאן נברח ,כשבכפרים
בסביבה רוצחים יהודים? אף על פי שלא נאמר מי הם הרוצחים ,ידענו שאלה
הם בוודאי הכפריים האוקראינים; כשרק ניתן להם האות ,הריהם מנצלים את
המצב .לא יכולנו אפילו להעלות בדעתנו ,שדווקא הגרמנים או הרומנים הם אלה
שרוצחים יהודים מיד עם כניסתם למקום.
שקט השתרר בעיירה ,ואיש לא נראה ברחובות ,פרט לשתי עשרות של צעירים
יהודים ואוקראינים ,אנשי המשמר האזרחי ,אשר סיירו בחוצות.
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אחרי הצהריים לא הלכו היהודים לבית המרחץ כמנהגם מימים ימימה בערב
שבת ,אבל לפני כניסת השבת הלכו לבית הכנסת ,כשהמשמר האזרחי האוקראיני
מלווה אותם ומבטיח לשמור עליהם .אחדים מהם היו מצוידים כבר ברובים.
איפה השיגו נשק? ראש הקבוצה גילה בסוד לראש הקהל ,כי רוב שטחה של
צפון בוקובינה ,שבה מהווים האוקראינים רוב באוכלוסייה ,יצורף לאוקראינה
הלאומית ,אשר תקום בסוף המלחמה הזאת .מכאן מובן היה פשר הסרט
האוקראיני על שרוולם .מאוחר יותר סיפרו לנו מה קרה לאוקראינים עם הסרט
הכחול -צהוב ,אשר הבטיחו לשמור עלינו אחרי נסיגת הרוסים מהעיירה.
ומעשה שהיה ,כך היה .כשנכנס ה"פטרול" הרומני לז'אדובה ,התייצבו לפניו
שני אוקראינים מראשי הקבוצה לברך אותו .הקצינים הרומנים ירדו מהסוסים,
קרעו את הסרטים משרוולם ,סטרו להם ,בעטו בישבניהם וצעקו":לכו לעזאזל,
תחי רומניה ,כאן לא אוקראינה עוד" .לא ידוע מה קרה לכל הקבוצה הזאת  -אם
נאסרו או שיתפו פעולה עם הרומנים בהתעללות ביהודים וברציחתם.
בלילה אין עוצמים עיניים ,איש אינו יכול לישון .יריות נשמעות מקרוב ,מתח
וחרדה ,מה יילד יום? אומנם ,תחילת חודש יולי ,אבל הלילה נראה ארוך,
כמעט אין סופי .וכשהאיר השחר ,שבת בבוקר  5ביולי  ,1941כולם עצבנים.
אלא שעוד לא תיארנו לעצמנו ,שזה יהיה יום מר ונמהר כל כך ,השבת השחורה
והתחלת הסוף.
צהריים ,השעה שתים עשרה וחצי .ופתאום יריות ורעש נורא בחוץ .צעקות ,ובבת
אחת דפיקות חזקות בדלת" :יהודונים ,החוצה!" JUDEN RAUS- JIDANI
! .AFARAנבהלתי כל כך ,עד שלא ידעתי את נפשי .תפסתי מעיל ביד ועליתי
חיש מהר לעליית הגג ,שם נעמדתי דום ליד הארובה .הצעקות והרעש מבחוץ
נמשכו ,ואני נשארתי על עומדי ,בלי יכולת לזוז .אחרי זמן מה אזרתי עוז ,ניגשתי
אל האשנב והצצתי החוצה .מאות כפריים הוציאו מביתנו ומבתים יהודיים
סמוכים כל מה שיכלו לשאת.
נוצות מכסתות פורחות באוויר .שתי איכרות רבות על כסת גדולה" :על השחיטה"
של חיים נחמן ביאליק .מאין באו כל הכפריים האלה כל כך מהר? התיישבתי על
הרצפה ,עצמתי עיניים ואטמתי את אוזניי .ישבתי רועד ,איני יודע מה לעשות.
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כשהרעש והצעקות בחוץ פסקו ,ניגשתי אל האשנב ,והנה אין איש ברחוב,
והשמש עומדת לשקוע .החלטתי לרדת ולהצטרף לכולם .מה שיהיה איתם ,יהיה
גם איתי.
אני הולך ברחוב ,כשבשני צידיו פרוצים כל הבתים היהודיים והחנויות .איך
הצליחו בכמה שעות לרוקן את הכול ,ואולי ניתנה הוראה מהצבא להסתפק במה
ששדדו? ככה חושב אני ,כשפתאום צץ מאחד הבתים אוקראיני צעיר ,אקדח ביד
ימינו ,מכוון אליי ,תרמיל ביד שמאלו ועל שרוולו סרט טריקולור :אדום ,צהוב,
כחול  -הסמל של הרומנים .בצעקה ) !MAI JIDANI MARS :יהודון ,צעד
קדימה!( הוביל אותי לבית גדול ,שבו רוכזו יהודי העיירה ,ודחף אותי פנימה.
בחזית הבית עמד חייל רומני ליד מכונת ירייה ,ושלושה אוקראינים צעירים
מכוונים רובים לדלת הראשית ולחלונות .בפנים צפיפות גדולה ,אי אפשר לעבור
או לשבת .אני נדחק פנימה ומוצא את אבי ואת אחי" .איפה אמא ולאה אחותי?"
אני שואל בחרדה .אבי ממתיק איתי סוד ומספר לי ,כי אמא ואחותי הובאו לכאן
יחד עם יתר היהודים ,אך אחד השומרים האוקראינים יעץ להן לברוח – וכך
עשו .נראה ,כי הצליחו להגיע לכפרו של האוקראיני ,המוכר להן .נחה דעתי.
ועוד סיפרו לי ,כי לבניין הובאו כל היהודים הגברים וכמה נערות ונשים .נשים
עם ילדים קטנים הובלו לבניין אחר .בלילה ,אחרי חצות ,נכנסו שלושה קצינים
רומנים זוטרים עם שקים ריקים ,ירו בתקרה ,קיללו וצעקו" :יהודונים מסריחים,
הורידו את השעונים ,הטבעות ,התכשיטים וכל דברי הערך וכסף מעליכם ,וזרקו
אותם לשקים הריקים שלנו .ושלא יתחכם אף אחד מכם ,ראו הזהרנו אתכם!"
מובן שכולם התרוקנו מכל מה שהיה להם .אחד הקצינים ניגש לרב העיירה
והתחיל לתלוש את זקנו .שכנו של הרב התחנן לפניו ,שירפה .בתשובה ירה בו
הקצין ויצא .למזלו של היהודי ,פגע הכדור בידו ויצא בצד שני .דודי קרע את
חולצתו ,חבש לו את היד וכך ניצל .שני הקצינים האחרים הוציאו שתי בנות
צעירות החוצה ,אבל הן חזרו אחרי כמה דקות .נראה כי היה בחוץ קצין בכיר,
שציווה להחזירן.
למחרת יום ראשון 6 ,ביולי .יממה תמימה לא אכלנו דבר .ואז הרשו לאוקראינים
הידידים ולמשרתות להביא לנו לחם וחלב .אני חושב שמים סיפקו לנו במשורה.
כל היום עברו שיירות צבא רומני וגרמני ,אבל לא ניגשו למרכזי האיסוף של
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היהודים .בלילה הגיעה הז'נדרמריה המקומית ,שהיתה כאן לפני שנה ,ותקווה
נסתרת התגנבה ללב – אולי ישחררו אותנו אחרי כמה ימים ,אומנם לבתים
הריקים ,אבל נישאר בחיים .למחרת היום נגוזה התקווה .הודיעו לנו ,כי בעוד יום
נצא מז'אדובה .לא הוזכר כל יעד ,והשאלות בנדון אינן זוכות למענה .עוד לילה
בז'אדובה .בבוקר מסדרים אותנו לשיירה ,חיילים חמושים לצידנו ,וקדימה צעד,
המשלוח הראשון יוצא לדרך .כשעברנו ליד הבניין ,שבו היו מרוכזים הנשים
והילדים ,שמענו צעקות אבל ,שהרעידו את אמות הסיפים בעיירה – הן חשבו
שמובילים אותנו לשחיטה ,כך סיפרו לנו כשנפגשנו איתן.
הלכנו יום שלם ובלילה הגענו לסטרוז'ינץ ,שם הכניסו את כולנו לבית הכנסת
הגדול בעיר .פגשנו גם יהודים מעיירות ומכפרים אחרים ,שהובאו לעיירה.
למחרת בלילה הצטרפו אלינו גם הנשים והילדים ,ביניהן גם אימי ואחותי .הן
הגיעו ,אומנם ,לבית האוקראיני ,אך זה חשש להשאירן אצלו ,נתן להן שתי
ככרות לחם ,שני בקבוקי חלב ושני בקבוקי מים ובירך אותן לשלום .והאיכר הזה
עבד אצלנו והרגיש את עצמו בן בית בביתנו...
בבוקר הוציאו אותנו לעבודה :קבוצה אחת קיבלה משימה לאסוף מן החפירות
את היהודים שנרצחו ושכבו שם ערומים – ולקבור אותם; אחרים נלקחו להעביר
חבילות בנהר סירט מגדה לגדה ,לאחר שהגשר הופצץ; קבוצה אחרת נלקחה
לנקות משרדים ,בתים של פקידים רומנים ,רחובות בעיירה ועוד .אוכל לא נתנו
לנו .התגנבנו איפוא לבתים היהודיים הנטושים והוצאנו משם כל מה שמצאנו:
שאריות אוכל ,סובין ,קצת קמח ,תפוחי אדמה )אפילו רקובים קצת(וכדו' .מצאנו
גם קופסת פח גדולה וסיר ישן .את כל זה הבאנו לבית הכנסת ,בית המעצר שלנו,
ובישלנו את כל "המצרכים" למרק .אני עבדתי בגן ירק והבאתי כל ערב קצת
ירקות "הביתה" ,וכך כל זמן שהותנו בסטרוז'ינץ .בוקר אחד ,במפקד בוקר לפני
צאתנו לעבודה ,קרא לי המפקד אליו ,סטר לי שתי סטירות מצלצלות ,ומשקפיי
עשו שמיניות באוויר ונפלו על רצפת הבטון .המפקד התגלגל מצחוק" :אתה
מפוטר מהאוניברסיטה ,פרופסור!" צעק .למה? ככה! בא לו להשתעשע בנער
יהודי ממושקף.
לאחר כמה ימים מתחילים להעביר למקום אחר את היהודים מעיירות אחרות.
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אחדים אומרים לעיר וושקוביץ ,להושיב אותם שם כדי שיעבדו בחקלאות;
אחרים אומרים ,שמעבירים אותם את נהר צ'רמוש לגליציה ,הכבושה על ידי
הגרמנים .גם שמועות אחרות פורחות באוויר .אנחנו ,יהודי ז'אדובה וכמה כפרים
מסביבנו ,נשארים בסטרוז'ינץ וממשיכים בסבלותינו עוד מספר ימים.
בוקר אחד מעירים אותנו מוקדם .במפקד הבוקר מודיע לנו המפקד ,כי בעוד
שעה יוצאים לדרך" .חיזרו ל"טמפל" )בית הכנסת( ,קחו את מיטלטליכם ושובו
הנה בעוד חצי שעה" .עשינו כמצוותו .לקחנו את החבילות המסכנות שלנו ,עם
קצת מזון שצברנו )מזל ,שבערב בישלנו את כל עודפי קמח התירס ,השעורה,
הסובין ותפוחי אדמה בקליפותיהם – כנראה ניבא לנו הלב ,שצריכים להיות
מוכנים ל"מצעד" הלאה(.יצאנו והתחלנו להסתדר בשורות :צעירים,זקנים ,נשים
עם ילדים קטנים ועם תינוקות בזרועותיהן ,חולים וחלשים ,משפחות שלמות.
ראינו כבר חיילים חמושים .ידענו ,שאלה "המלווים" שלנו .לאן הולכים? תראו
כבר! והשיירה יוצאת לדרך .משלוח היהודים מז'אדובה יצא מסטרוז'ינץ.
השיירה מתנהלת בכבדות ,רעבים וצמאים ,והחיילים השומרים עלינו דוחפים
ומזהירים ,שלא יעז מישהו להישאר מאחור! ככה יום שלם .וכשמתחיל להחשיך
קמעא ,מתקרב חייל אחד אל אבי ,מושך אותו מהשורה החוצה .נבהלנו ,עצרנו
והתחלנו לצעוק ולבכות .והוא מצווה ,קדימה צעד! ראינו שהוא פוקד על אבי
לחלוץ את נעליו וגם הוא חלץ את שלו .נרגענו קצת ,אבל לא המשכנו לצעוד,
אלא יצאנו מהשורה ,כשכל יתר הצועדים ממשיכים ללכת .אבי עשה כמצוותו,
החייל נתן לו בעיטה ,ואבי הצטרף אלינו יחף" .ברוך השם" ,אמרנו" ,העיקר
שאתה חי ,אבא" .ובהליכה מהירה יותר השתלבנו בשיירה ונבלענו בה" .החייל
המטומטם הזה ,יכול היה לפחות לתת לאבא את הנעליים המצומקות שלו,
מנוול!" אמרתי בשקט לאימי .אמא השתיקה אותי ולא אמרה דבר.
הלילה ירד .חושך ,ואנחנו ממשיכים ללכת .החיילים מדרבנים אותנו ,ופתאום
אנחנו רואים אור הולך ומתעצם .הבנו שאנחנו מתקרבים לעיר צ'רנוביץ" .אולי
נוכל להתחמק באחד מחוצות העיר ונצא מהשורה ,נתחבא עד הבוקר ,ואז נראה
מה נעשה" ,אני אומר בשקט לאבי .אבל באותו רגע מופיעה כיתת חיילים לצידי
השיירה ומתגברת את השמירה .ידענו ,שעכשיו אין כל סיכוי לצאת מהשורה
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ולהישאר בחיים .עוברים את העיר וממשיכים ללכת ,עד שהגענו לשדה ריק.
עצרו אותנו ,ומפקד השיירה מכריז ":הנה לכם חדר שינה מודרני ,שיכבו לישון.
בבוקר השכם נמשיך לצעוד ,לילה טוב לכם!"
התפזרנו בשדה ,משפחות משפחות ,שכבנו על האדמה ,והמעילים משמשים לנו
לשמיכות .מזל שכל אחד מאיתנו הצליח לקחת מעיל כשהוציאו אותנו מביתנו.
היה שקט .האנשים דיברו בלחש ,ושמענו בעיקר רק את בכי התינוקות ואת אנחות
הזקנים ,החולים והחלשים .בשיירה שלנו לא היו תינוקות רבים ,על כן לא שמענו
כמעט בכי בהליכה .כשהסתדרנו ,הצענו ,אחי הצעיר ואנוכי ,את הנעליים שלנו
לאבא .אבל הוא סירב ובצחקוק מר הפטיר ":מה אעשה בנעליים מספר  ,41האם
יעלו על רגליים  ,43ועוד נפוחות?"
בוקר יום שני ל"מצעד" .תגבורת הצבא ,שהצטרפה עם כניסתנו בלילה לעיר,
נעלמה ,ונשארו איתנו רק החיילים שיצאו איתנו מסטרוז'ינץ .אבל גם רבים
מהמשלוח שלנו נעלמו יחד עם החיילים .רק אז הבנו ,שחילקו את השיירה
הגדולה לשתיים ,וכיתת החיילים לקחה חלק מן האנשים בהמשיכה ללכת ,בלי
שנרגיש .כעבור שעה פקודה ":להסתדר מהר בשורות!" בלי שאלות מסתדרים
ומתחילים ללכת .הולכים והולכים עד שמגיעים לכפר כלשהו באמצע היום.
בשני צידי הרחוב הראשי עומדים נשים וגברים מן הכפר ,בתלבושתם הלאומית,
ובידיהם ככרות לחם שחור ,כדים עם חלב ובקבוקים עם מים .יום ראשון היה זה,
וכנראה חזרו מהכנסייה ,הצטיידו בסחורה והתייצבו למכור ל) Jidani-יהודונים(.
נראה ,שעברו כבר כאן שיירות כמו שלנו ,והם למדו שאפשר להרוויח מאסוננו.
אבל מניין ידעו שביום זה ובשעה זאת יעבור כאן משלוח ,כפי שנקראה השיירה?
נראה כי הודיעו לז'נדרמריה במקום על זמן הגעתנו ,הכרוז של הז'נדרמריה הודיע
על כך ליושבי הכפר באמצעות תיפוף על תוף גדול במרכז הכפר ,והתושבים
התאספו.
משנכנסנו וראינו את ה"תערוכה" הזאת ,הבנו שאין מקבלים אותנו בלחם ובמלח,
גם אין מוכנים להקל על אסוננו .הראשונים הושיטו ידיים וביקשו משהו לאכול
או לשתות ,אך בתשובה נאמר להם ברומנית ,כי ישלמו או שיתנו פריטי לבוש
או דברי ערך אחרים תמורת לחם ,חלב או אפילו מים .כשלא היה להם דבר לתת,
היו הכפריים צועקים ":קדימה ,מהר!" בראות מפקד השיירה ,שכמה יהודים
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פשטו את חולצותיהם או הוציאו מהתרמיל זוג מכנסיים וקיבלו תמורתם כיכר
לחם ו/או בקבוק חלב ,עצר את השיירה .בעבור מים דרשו סבון ,מסרק 3 ,ליי
)כסף רומני( וכדו' .לפעמים נתנה כפרית קצת מים או חלב ללא תמורה לתינוק
או לאישה זקנה .אני הוצאתי מהשקית חולצה טובה ,והציעו לי בעבורה כיכר
לחם ובקבוק חלב .דרשתי בנוסף בקבוק מים ושק .הכפרי צחק ואמר ":מים
אתן לך ,אבל שק אין לי ,ובשביל מה לך שק?" הראיתי לו את הרגליים היחפות
של אבא ,והוא הבין ואמר ":תן לי את החולצה ,קח לחם ,חלב ומים ,ואני ארוץ
הביתה למצוא שק ולהביא לך" .האמנתי לו )האם היתה לי ברירה?( והסכמתי.
עשינו עסק .למזלנו ,הוא,אכן ,רץ הביתה ,ואחרי כעשר דקות הופיע עם שק ישן
וקרוע ,קצת חוטים חזקים וסכין חלודה" .תצטרך את הסכין ואת החוטים כדי
לפרוס את הלחם ולהכין נעליים לאבא שלך .אנחנו ,הרומנים ,אנשים טובים
וחכמים"" .יברך אותך אלוהים" ,אני אומר לו .הוא הצטלב והלך .אחרי כחצי
שעה התחילה השיירה לנוע .הולכים והולכים בצעדים כבדים עד הערב .ושוב,
בשדה ריק עוצרים כדי להעביר את הלילה.
התיישבנו וחילקנו את הלחם לארבעה חלקים ,כל רבע לשבע חתיכות ,כך שכל
אחד מאיתנו קיבל לחם לשבוע .שתינו חצי כמות מן החלב והתחלנו להכין לאבא
נעליים מהשק .צדק הגוי ,והסכין החלודה,אכן ,היתה יעילה מאוד .כולם נרדמו,
ורק כמה תינוקות בוכים ואחדים נאנחים ונושמים בכבדות .רק האיר השחר,
הופיעו החיילים בצעקות ":קומו ,מתחילים לזוז!" קמים בקושי ,עדיין קר.
גמרנו את החלב מהבקבוק ,והחיילים מזרזים אותנו להסתדר בשורות .מתחילים
ללכת ,אבל שומעים צעקות אימים מהשדה .היינו בין השורות האחרונות,
הסתובבנו לאחור וחשכו עינינו – שלושה אנשים שוכבים ,אינם מסוגלים לקום.
בני משפחותיהם מנסים להקים אותם ,אבל אין אפשרות .חייל אחד רץ אליהם
ומכוון את הרובה לגבם ":הצטרפו לשיירה ,או שתושכבו יחד עם הזקנים שלכם".
וכך הוביל את כולם אל השיירה ,כשהם בוכים חרישית .הכרנו את אחד הזקנים
שנשארו בשדה .הלא זה לזל אנגל ז"ל .אבא סיפר ,שהוא היה אדם בריא וחזק,
ואיך נפל חלל? ורק אחרי יומיים של הליכה...
ואנחנו ממשיכים ללכת ביום ,ובלילה ישנים בשדה פתוח .בכל בוקר אנחנו
משאירים בשדה כמה אנשים ישנים מנוחת עולמים ,וחוזר חלילה .ובאחד הימים
נכנסים לאחד הכפרים בשעות הצהריים ,וכמה איכרים ואיכרות לא רבים ,עם
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מרכלותיהם בצידי הרחוב .עוצרים את השיירה ,אבל רק מעטים ,שיש להם עוד
דברי ביגוד או סידקית מחליפים תמורת מזון ו/או חלב .אחרים רק מתחננים
לחתיכת לחם ,למעט חלב או מים .רק בודדים נענים .אמא קוראת לאיכר זקן,
מוציאה טבעת נישואין מכיס סתר בחצאיתה ,מראה לו בסתר ואומרת לו ברומנית
רצוצה ,שתמורת זוג נעליים מספר  ,43אפילו בלויות ,היא תיתן לו את הטבעת.
האיכר נרעד ,נפשו חשקה מאוד בטבעת ,והוא אומר":גברת ,מאיפה אקח
נעליים? אני נותן לך את ה Opinci-שלי )כעין מוקסין עלוב ,שהאיכרים ברומניה
היו נועלים לרגליהם( ,הם גדולים וטובים" ,ומתחיל לחלצם מרגליו .אמא לא
ויתרה ואומרת לו בשקט ,שירוץ לכפר וישיג נעליים .הוא לא חשב הרבה והתחיל
לרוץ; לאחר רבע שעה חזר עם זוג נעליים בשקית" .זה של הז'נדרם בכפר ,הוא
אינו יכול לעזוב את המשמרת שלו ומאוד רוצה טבעת זהב" ,אמר ונתן לאמא
את השקית .היא נתנה לו את הטבעת ,והוא התחיל לברוח במהירות הבזק .אחד
החיילים ראה זאת וצעק לעברו":היי ,זקנצ'יק ,למה אתה רץ? עצור!" האיכר רק
הפנה את ראשו ,צעק" :יש לי דיזנטריה!" והמשיך לרוץ .ועם קללה עסיסית,
שברך אותו החייל ,נעלם מעינינו .כשפתחנו את השקית ,מצאנו זוג נעליים
גדולות מאוד ,בלויות וקרועות ,אבל בכל זאת נעליים .אבא לקח את הנעליים,
הוריד מרגליו את "נעלי השק" ,הפך אותן לגרביים ,נעל את הנעליים  -ומתחילים
ללכת ,כמצוות יומיום.
לפנות ערב אחד ,אחרי הליכה של יום שלם ,הגענו לגבעה ונצטווינו להתמקם
עליה למנוחת לילה .לפני שהתחיל להחשיך ,נדלקו עשרות נרות ,וידענו שליל
שבת עכשיו .התפללנו בשקט בלבנו ,שכל הגיהינום הזה ייגמר בקרוב .לא ידענו
דבר ממה שמתרחש בחזיתות המלחמה .מפקד השיירה סיפר לאחד מאנשינו,
לאחר שזה שיחד אותו ,שהגרמנים והרומנים כבשו את מוסקבה ,והמלחמה
תיגמר בקרוב .אבל אסר עליו לספר זאת לאיש עד אחרי המלחמה .והאיש ,אכן,
סיפר לנו על כך רק שבועות רבים אחרי שמפקד השיירה והחיילים הוחלפו .אחרי
המלחמה נודע לנו ,כי בתאריך של אותו יום עמדו צבאות גרמניה לפני שערי
מוסקבה.
לאחר יומיים שוב נכנסים לכפר באמצע היום .יושביו ,בתלבושתם הלאומית,
מקבלים את פנינו בתהלוכה ,תוך שהם קוראים קריאות גנאי לעברנו ,ובראשם
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שניים מכים בתופים ושרים שירי לעג ודברי שטנה על היהודים; אחריהם מובילים
חזיר עטוף בטלית ומקללים את היהודונים .גם את זה עברנו .וכך ממשיכים ללכת
ביום ולישון בלילה בשדה ,וכל הזוועות חוזרות על עצמן .המזון ,שעוד היה
ברשותנו ,הלך ואזל ,והתחלנו לסחוב מהשדות שבצידי הדרך שבולים ,סלק,
תפוחי אדמה וכל מה שנמצא בדרך .אינני זוכר מה שאכלנו במשך כל הימים
הללו ,אבל מה שקרה לנו בכל פעם ,אני עדיין זוכר .בוקר אחד נשארו בשדה
הדוד של אימי ,יצחק שאואר ,ואשתו חיה .באמצע יום אחר יצאה אחת הנשים
ותינוק בזרועותיה מהשורה אל שדה התירס שבצידי הדרך ,וחזרה בלעדיו .באחד
הימים ,בהתקרבנו אל חורשה ,הרגשנו ריח של שריפה; כשהתקרבנו ,ראינו
באמצע הדרך ערמת קש ,עדיין מהבהב ,וריח של בני אדם שרופים עולה ממנה.
שיערנו בנפשנו ,שהאחרונים במשלוח שלפנינו נורו ונזרקו למדורת אש ,ואחר
כך סילקו את עצמותיהם אל פינה בחורשה .לא היה לנו הסבר אחר ,והחיילים
ממש הריצו אותנו לצידי המדורה הדועכת.
ממשיכים ללכת עד הלילה ולנים בשדה .כשקמנו בבוקר ,מצאנו קופסת פח
גדולה וקופסת גפרורים – ממש יקרות המציאות .החלטנו להקים לנו מטבח שדה
בחניית לילה ולבשל את תוצרת הארץ הזאת ,שנאסוף מהשדות בצידי הנתיב
שלנו .לדאבוננו ,אנחנו משאירים כל בוקר יותר ויותר אנשים בשדה לאחר לינת
הלילה .באחד הימים אספנו במהלך הצעידה חמציצים ומילאנו חצי קופסה;
בדרך ראינו באר מים גדולה ,ומפקד השיירה הרשה לכולם לגשת אליה .חנינו
שם ,והחיילים בכבודם ובעצמם הוציאו דליי מים מן הבאר והשקו את כולם,
לאחר שהורשו לצאת מהשורה ארבעה ארבעה בכפות ידיים מקוערות .ואלה
שהיו להם כלים ,מילאו אותם במים .לנו הכניסו מים לתוך החמציצים בקופסה.
מה קרה למפקד ולחיילים? אולי "חוזרים בתשובה"? אולי חלמו חלום אזהרה?
או סתם כבר התעייפו לסחוב אותנו ימים על גבי ימים ברגל?
בלילה בשדה הדלקנו אש ובישלנו את החמציצים .אכלנו ושבענו  -ובבוקר קמנו
עם כאבי בטן והחזרנו את הארוחה באמצעות המעיים שלנו לאדמה ,שממנה
לקחנו את החמציצים .וממשיכים ללכת ,עד שפוגשים את הדוד שלי ,יושב
בצידי הדרך ובוכה .הוא קם והצטרף אלינו,ובזמן ההליכה סיפר לנו ,שאימא
שלו – סבתא רבקה שלנו – קרסה ומתה .החיילים לא ראו והמשיכו להצעיד את
השיירה .הוא נשאר לידה ,ואחר כך הלך לכפר הקרוב וביקש מאחד האיכרים
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את חפירה ,ואז חזר וקבר את סבתא בצידי הדרך .איזה אומץ לדוד הנכה הזה,
וכוח?! בימים נורמליים לא הייתי מאמין ,שהוא מסוגל למעשה כזה.
כמה ימים אנחנו הולכים כבר מסטרוז'ינץ ,אינני זוכר ,אבל נראה לי ,שלפחות
שבועיים.
מתחיל להחשיך .מעבירים אותנו לשדה ריק ללינת לילה ,כרגיל .פתאום אנחנו
רואים מרחוק אורות רבים נדלקים .יודעי דבר שבינינו אומרים ,כי אנחנו לפני
העיר אטאקי; וחכמי הדור מוסיפים ,שהעיר הזאת היא על שפת הנהר הדנייסטר,
ומעבר לנהר – העיר מוגילב באוקראינה ,הכבושה בידי הגרמנים .כנראה ,יעבירו
אותנו את הנהר וימסרו אותנו לידי הגרמנים .אין תגובה! רק איש זקן אחד
אומר":יהיה מה שיהיה ,אם נגזר עלי למות ,מוטב שאמות שם ולא בדרכים".
בבוקר השכם מתחילים ללכת לכיוון העיר ,אולם לא נכנסנו אליה ,אלא עברנו
בקרבתה בדרך לנהר .ככל שהתקרבנו ,ראינו יותר אנשים יושבים או שוכבים,
וכשהגענו ,שמענו קינה ובכי מר .הכרנו את האנשים – הלא זה המשלוח ,שהוציאו
אותו מהשיירה שלנו לפני היכנסנו לבסרביה .רבים אחרים מז'אדובה ,מהמשלוח
שלפנינו .ראינו את בת דודתה של אימי ,דבורה ווגנר,עם בתה ייטי ועם שני בניה,
בוכים בכי מר .הם סיפרו לנו מה שקרה :כשהגיעו אתמול לשפת הנהר ,דחפו
החיילים בעיקר את הגברים לדנייסטר וציוו עליהם בצעקות לשחות .אנשים
החלו לטבוע ,והחיילים ירו בהם" .אבא שלי ,אברהם ,נשאר בנהר" ,אומרת
ייטי ,פורצת בבכי ,ושני אחיה ואימה מצטרפים לבכיה .האם נוכל לנחם אותם?
באלו מילים? אז גם נודע לנו על יהודים נוספים מז'אדובה ,שהוטבעו ונורו שם.
ועוד סיפרו לנו ,שאחרי המעשה הברברי הזה הופיע קצין רומני גבוה וצעק על
החיילים ":מי נתן לכם פקודה להרוג אנשים? אתם תישפטו בבית משפט צבאי,
בתקופת מלחמה ,ותשלמו על פשעיכם ביוקר!" "מה יקרה עכשיו?" שאלנו את
עצמנו",איך יעבירו אותנו לצד שני של הנהר"? ולא היה מענה.
החיילים מסתובבים סביבנו ,עד שמגיע אחד הקצינים ונותן פקודה ":משלוחים,
הסתדרו בשורות לפי השיירות ,שבהן באתם הנה!" אנחנו מסתדרים ,כפי
שעשינו כל יום לפני ה"מרש")צעדה( ,וכך עושים גם אלה שנשארו מהמשלוח
האחר .נדמה לי ,שהחיילים ומפקד השיירה שלנו הוחלפו .יש להניח ,כי גם
החיילים ,שהשליכו את האנשים בשיירה שלפנינו לנהר ,הוחלפו .מתחילים
ללכת; מתרחקים מהדנייסטר? "לאן הולכים" ,שאלנו" .נודיע לכם כשנגיע",
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ענה המפקד .ייתכן ,שגם הוא לא ידע בדיוק .ללב התגנב זיק של תקווה ,שאולי
מחזירים אותנו הביתה .אבל ראינו שאין הולכים בדרך שבה הגענו עד הנה,
והכול חוזר כמקודם – הולכים ביום ולנים בלילה בשדות .בבוקר קמים ורואים,
כמה מאיתנו נשארו שם ,לא ממשיכים עוד ללכת .
הגענו לעיר בריצ'ן ,שם הכניסו אותנו לבתים הנטושים של היהודים .זאת הפעם
הראשונה ,מאז שיצאנו מסטרוז'ינץ ,שאנו לנים תחת קורת גג .אך לא לאורך זמן,
ושוב אנו צועדים .אינני זוכר מה אכלנו בדרכים .אני מניח ,שהשדות שבצידי
הדרך ריחמו עלינו .הולכים והולכים ומגיעים לעיר סקורני .מכניסים את כולנו
לבתים היהודיים הנטושים ,וכאן מוצאים במחסן כמות גדולה של חמניות ושל
קליפות חמניות ,שגרעיניהן הוצאו לתעשיית השמן .הם היו קשה כמו אבן ,אך
אנחנו פוררנו את הגוש לחתיכות קטנטנות ואכלנו .זה היה מזוננו לכמה ימים ,עד
שהגענו ליידינץ .שם הכניסו את כולנו למגרש עצום ומגודר מחוץ לעיר .ידענו,
שהגענו למחנה ריכוז .מה יהיה איתנו כאן? אולי יוציאו אותנו לעבודה כל יום
מחוץ למחנה? לפחות ,שיתנו לנו אוכל .מובן ,כי אין מחזירים אותנו הביתה ,כפי
שרצינו לחשוב ,כשהוחזרנו משפת הדנייסטר .גם אין צריפים כמו במחנה עבודה.
השמיים הם הגג ,והאדמה – הרצפה .האנשים התכרבלו על האדמה החמה עם
מי שנשאר עדיין ממשפחתם הקרובה .אנחנו מצאנו שיח קטן והתמקמנו לידו.
מישהו אמר :היום  10באוגוסט .אם זה נכון ,אנחנו כחמישה שבועות מהבית.
רעבים ותשושים ,אבל ,לפחות ,אין קמים כל בוקר והולכים יום שלם.
רק מים סיפקו לנו .כל בוקר היתה נכנסת עגלה עם חביות מים ,ואנחנו רצנו עם
מה שהיה בידינו -פחית,קערת חרס שבורה וכדומה – הסתדרנו בתור ונדחקנו,
צמאים ,עד שהגענו לעגלה ,וכל דאלים גבר .כבר ביום הראשון נשארו האחרונים
בתור בלי מים .למחרת הגיעו חיילים ושמרו כביכול על התור; לפתע זז אחד
האנשים ויצא אך מעט מהתור .חייל ירה מיד בראשו ,והוא נפל ,ושטף דם יחד
עם שיניו התותבות נפלטו מפיו .הכרתי את האיש ,שמו היה אקרמן מסטרוז'ינץ -
הקורבן הראשון במחנה ביידינץ אבל לא האחרון .אוכל לא ניתן לנו ,ומי שהצליח
לצבור משהו ,שמצא בשדות בצידי הדרך ,או שהיה לו עוד לבוש או זהב לתת
לאיכרים תמורת מזון ,הציל את נפשו ואת נפש משפחתו לעת עתה .אולם יחד עם
כל זה התחילו למות זקנים ,חולים ,חלשים ,מותשים מהדרך .מניין השגנו אנחנו,
משפחתי בת חמש נפשות ,משהו לאכול ,אין לי מושג ,פשוט אינני זוכר.
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אבל פגשנו את דודתי האלמנה עם בתה בת החמש .היא הצטרפה אלינו ,והיה
לה כסף זר ,שתמורתו יכלה לקנות מזון אצל האיכרים ,אשר באו לשווק את
תוצרתם מאחורי הגדר .את כל תכשיטיה ואת הזהב ,שהיה ברשותה ,הצליחה
לקחת איתה ,כשהוציאו אותה מביתה בז'אדובה; היא גם לא היתה איתנו בלילה
הראשון ,שבו ריכזו אותנו ונצטווינו לפרוק מעלינו את כל דברי הערך .נחמה
פורתא ,ונהנינו מכמה פירורים ,שהיא הועידה לנו.
בינתיים קם ועד יהודי לכל עיירה ,וממני ביקשו לערוך מפקד ולהכין רשימת
אוכלוסין .בעבור העבודה הזאת קיבלתי כיכר לחם ,מצרך יקר המציאות ,וברוך
השם ,יש לנו מה לאכול שבוע ימים.
באחד הימים פנה אלינו מפקד הצבא ,באמצעות הוועד ,כדי שאנו ,יושבי חושך
וצלמוות בגילאי שמונה עשרה עד ארבעים ושמונה ,כדי שנתנדב לצאת לעבודה
בעיר ידינץ – לנקות את הבתים היהודיים הנטושים ולהכינם למגורים בשבילנו,
משום שעומדים להעביר את כל יושבי המחנה לבתים הללו .אבא שלנו התנדב
בין הראשונים ,ואף על פי שהיה בן חמישים ,אמר להם שהוא בן ארבעים ושש.
זה היה אופייני לאבא  -אם יש עניין לעזור למישהו ,ובמיוחד למשפחתו ,יעשה
הכול ,יאמץ את כוחותיו המותשים ,לא יגלה את גילו האמיתי ואת יכולתו הפיזית
ויתנדב .אך יצאו "המתנדבים בעם" ,התחלתי להצטער ,שגם אני לא הצטרפתי
אליהם .יכולתי לטעון ,שאני כבר בן שמונה עשרה ,אף כי בוודאי נראיתי פחות
מחמש עשרה אחרי שישה שבועות של הליכה ברגל בדרכים ,רעב ,מושפל
ומותש.
קיווינו איפוא ,שבקרוב נעבור לבתים ביידינץ .עברו כמה ימים ,וכשנודע לאמא
שגיסתה מרכלת בין מכרינו ,שהיא כביכול מפרנסת אותנו ,כעסה מאוד ואמרה
להיפרד ממנה .ניסינו לרכך את העניין ,אבל אמא שלנו היתה אישה גאה ,שלא
אהבה לשמוע רכילות על בני משפחתה ואפוטרופסות כביכול עלינו .נפרדנו.
איך? פשוט עברנו לפינה אחרת במחנה ,הפתוח לשמש היוקדת ביום ולקור
בלילה וגם לגשם ולרוח .כעבור כמה ימים העבירו אותנו לבתים הנטושים של
היהודים ביידינץ ,מסודרים על פי עיירות המגורים .דחפו אותנו עם עוד שתי
משפחות מז'אדובה לבית אחד .אחי ואני התחלנו מיד בחיפוש אחרי שאריות
מזון .עלינו על עליית הגג ומצאנו שאריות של גרעיני חמניות ,על קליפותיהן,
שיצאו כמו ככרות מאפה מבית הבד לאחר סחיטת השמן .עכשיו יהיה לנו מה
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לאכול כמה ימים טובים .ירדנו ,התחלנו לשבור חתיכות מהגליל וכיבדנו את
שכנינו החדשים .אבל איפה אבא? חיש מהר נודע לנו על הרמייה הגדולה .לא
ליידינץ נשלחו ,לנקות את הבתים המיועדים לאכסן אותנו ,אלא לעבודת כפייה
בסלילת כביש ,צועדים ברגל כארבעים קילומטר מכאן .רתחנו מכעס ,בעיקר
על שיתוף הפעולה של חברי הוועד היהודי לרמייה הפושעת הזאת .ביניהם היה
עורך דין בובי אנגל ,שהזמין אותי לערוך את רשימת הנמצאים במחנה יהודי
ז'אדובה ,ונחשב לידיד .אבל גם התנחמנו ,שלפחות אבא יחזור מהעבודה אלינו
ל"בית" ביידינץ.
עבר שבוע ,ואין שום ידיעה מאבא ומיתר האנשים שיצאו לעבודה .באחד הימים
הגיע אלינו שליח מהוועד היהודי המרכזי ביידינץ והביא לנו סכום כסף ,שהעביר
קצין רומני בשבילנו .השליח היהודי לא ידע מי שלח לנו את הכסף ,ומאיזה
מקום .האיש נתן לנו חבילה קטנה עם ליי והלך .אינני זוכר כמה כסף היה שם,
אבל סכום גדול דיו כדי לקנות מזון לשבועיים-שלושה .לא ידענו מי שלח לנו
את הכסף הזה – אולי הדוד גרטנר מצ'רנוביץ או הדוד של אמא ,שאואר? אם כך,
יש להניח ,שהם נשארו בבתיהם ולא גורשו כמונו .לא נתנו לעצמנו הרבה זמן
להתלבט בעניין .אחי ואני רצנו לפאתי העיירה ,שם עמדו האיכרים עם תוצרתם
ומכרו בכסף או תמורת בגדים ושאר חפצים .קנינו קמח תירס ,קמח חיטה ,תפוחי
אדמה ,חלב וגם קצת גבינה .חזרנו "הביתה" ,בישלנו ממליגה גדולה והכנו מרק
תפוחי אדמה .זאת היתה הפעם הראשונה ,מאז שהוציאו אותנו מביתנו ,שאכלנו
ארוחה הגונה לשובע .כיבדנו גם את שכנינו בבית .אמא אפתה כמה ככרות לחם
קטנות מקמח החיטה ושמנו אותם על אדן החלון .כשקמנו בבוקר ,לא מצאנו זכר
ללחם .ידענו מי "ריחם" עליהם :חבר טוב שלי ,בגילי ,שהיה איתנו בבית יחד עם
אחיו ועם הוריו .לא האשמנו אותו ולא אמרנו לו דבר .חשבתי בלבי ,שלו היה
המצב הפוך ,הייתי עושה אותו דבר! וככה עוברים ימים ,מה לאכול כבר היה
לנו ,אבל דאגתנו היתה לאבא שלנו ,מתי כבר ישחררו אותו מהעבודה ויחזור
אלינו .עברו כששה שבועות מאז יצא לעבודה.
ובאחד הימים נשמעים קולות מהרחוב":באים ,חוזרים!" יצאנו החוצה ,אחדים
מן השבים כבר התרחקו ,ומשפחותיהם יצאו לקראתם לחבק אותם .אבל שניים
שלושה התנהלו בכבדות" .איפה אבא שלנו? איפה אבא?" קראנו בקול .שלושתם
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נעצרו והורידו את ראשיהם .ליבנו ניבא רעות ,עד שפנחס ,הרווק מביניהם ,אמר
בפשטות":הם רצחו אותו ,הרגו אותו והכריחו אותנו לשאת אותו עד לז'נדרמריה
ביידינץ" .איך ,מי ,למה?" שאלנו מבוהלים ובוכים ,אבל פנחס לא רצה לדבר
והלך .אדם אחר מהשלושה ,שלא הכרנו ,סיפר ,כי אבא הלך לאט ,התקשה
לצעוד ,והחיילים היכו אותו וכל הזמן דירבנוהו.
לבסוף רצחו אותו ובחרו שלושה מבין העובדים לשאת אותו עד לז'נדרמריה
ביידינץ .אנחנו מצטערים ,הוסיף המספר ,והלך לדרכו .המשכנו לבכות
בשקט .אני ,שלא התפללתי מאז הבר מצווה שלי ,הרמתי את ידיי כלפי מעלה
ואמרתי":שמיים ,שמיים ,אם יש בכם אלוהים ,שיאמר לי ,מדוע לאבא שלי ,אדם
ירא שמיים ,טוב לב ,ישר ,עוזר לכל דיצריך ,התנדב לעזור למשפחתו ,מדוע נועד
לו גורל כזה של מוות על קידוש השם? "מאוחר יותר הורו לנו ללכת לז'נדרמריה
כדי לקחת את גופתו של אבא לקבורה .אחי ,דודי דוד ואני הלכנו לשם .מפקד
הז'נדרמריה הפנה אותנו למחסן ואמר":היכנסו לשם וקחו את היהודון שלכם
משם מהר ,שלא יסריח לנו את משרדינו" .כשנכנסנו ,מצאנו את אבא על סולם,
שהונח על הרצפה ,כפוף ,פצוע כולו ממכות ,דם קרוש על בגדיו .מיהרנו להרים
אותו עם הסולם ויצאנו לדרך .הבאנו אותו "הביתה" ,השכבנו אותו על הרצפה
והדלקנו למראשותיו נר .כל הלילה ישבנו סביבו לבכותו בשקט ,ולמחרת בבוקר
הבאנו אותו לקבורה בבית הקברות היהודי ביידינץ .אנשים מעטים ליוו אותו
בדרכו האחרונה .בבית הקברות חפרנו קבר וקברנו בו את אבא ,מסמנים קרבה
לעצי דובדבנים; תקענו חתיכת קרש למצבה ורשמנו עליו "שמעון קמיל ז"ל".
ידענו ,שאחרי כמה ימים ,או שבועות ,לא יהיה זכר למקום ,אבל מה יכולנו
לעשות? אחי ישראל רק אמר ,שלפחות זכה אבא להיקבר בקבר ישראל .וחזרנו.
אינני זוכר אם ישבנו "שבעה" או לא ,אבל אמרנו ,שהלוואי היה אבא חוזר בחיים,
אפילו פצוע וחולה ,ולא היינו מקבלים את סכום הכסף ,שהגיע אלינו – היינו
מסתדרים איכשהו .למחרת הגיע אלינו הדוד דודל ,אחיו של אבא ,ואמר ":הבן
לקח את אבא שלו איתו ,סבא מרדכי קרס ומת" .לא ידענו מה יילד יום המחר;
ידענו רק ,שמאז צאתנו את הבית ועד עתה נשארנו בלי אבא ,בלי סבתא וסבא
שלנו ,בלי דוד ודודה של אמא .ומי יודע כמה עוד מקרובי המשפחה שלנו ,שלא
היו איתנו במשלוחים ,כבר אינם בחיים.
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שנה חדשה מתקרבת ,ויהודים מעטים בלבד הולכים לבית הכנסת ל"סליחות".
האם אנחנו צריכים לבקש סליחה? אולי מישהו אחר צריך לבקש סליחות
מאיתנו?! בראש השנה היה בית הכנסת במקום מלא וגדוש .אמרנו "קדיש" יחד
עם רוב רובם הגדול של המתפללים על אובדן יקיריהם בידי הצורר הפשיסטי
ועוזריו ,בבית ובמצעד המוות עד כאן .גם יום הכיפורים הגיע .אני צם והולך
לבית הכנסת ,בעיקר כדי להגיד "קדיש" לזכר אבי .את המזון אנחנו מחלקים,
בדחילו ורחימו ,למנות קטנטנות ,כדי שיישאר לנו לזמן ממושך .סוכות הגיע אף
הוא ,ואנו אומרים" :הלוואי שהיו לנו סוכות בדרך בלילות הקרים והגשומים,
בשכבנו על האדמה הקרה בשדות" .הצטמצמנו ככל שעלה בידנו ,אך הכסף
והמזון הלכו ואזלו .ובאחד הימים הודיעונו ,כי בעוד יומיים-שלושה מתחילים
שוב לזוז ,וכי הילדים והזקנים מבית החולים יוסעו בעגלות אחרי השיירות .לאן
הולכים עכשיו? השערות ושמועות אמרו ":כנראה ,לעבר הדנייסטר ,ואז יעבירו
אותנו לצד השני ,לידי הגרמנים ,והם יחסלו אותנו" .מישהו אמר ,כי אולי מסרו
הגרמנים חבל ארץ של אוקראינה ,מעבר לנהר הדנייסטר ,לידי הרומנים ,אשר
יקימו שם מחנות ריכוז בשביל היהודים "שלהם" )ניבא ולא ידע מה הוא מנבא,
ואולי מישהו מה "מלווים שלנו" גילה לו את הסוד(.
בערב שמחת תורה מכינים את ה"פקלאות" ואת מה שנשאר מהמזון :חצי גליל
גרעיני חמניות ,ששמרנו לאחר שיאזל המזון ,שברי כלים ,שקים ,עלים מעץ
הדובדבן לתה ועוד .למחרת בבוקר השכם ,מצוידים "ברכוש גדול" ,יוצאים
לדרך .שיירות שיירות  -מחנה אחד גדול .ויסעו ויחנו.
כשהגענו לפאתי העיר ,לא הרחק מבית החולים ,נראו במקום עשרות עגלות
רתומות לסוסים ,וחיילים מתחילים להוציא מבית החולים ילדים וזקנים חולים
ולהעלותם על העגלות .פתאום עוזבים שני זקנים את העגלות ומצטרפים לאחת
השיירות" .אנחנו יכולים ללכת ברגל" ,אומרים לחיילים ,שהניאו אותם מלעשות
כך .הזקנים לא שמעו בקולם והלכו .אנחנו מתקדמים ,כמעט צהריים ,והמשפחות,
שהשאירו את הילדים ואת הזקנים החולים בעגלות ,התחילו לדאוג" .איפה
הילדים שלנו ,והאבות והאמהות החולים והזקנים עם העגלות?" שאלו בחרדה.
והמפקד צועק" :יבואו ,הם נוסעים לאט!"מישהו העז לשאול ":מה היו היריות
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החזקות ,שנשמעו אחרי שיצאנו"? בתשובה צעק עליו המפקד" :שכחת שאנחנו
במלחמה ,שאותה התחילו היהודונים האדומים? הצבא שלנו צריך להתאמן כל
הזמן ,וזה מה ששמעתם ,ועוד תשמעו".
מאוחר יותר נודע לנו ,ש"האימונים" האלה היו היריות שחיסלו את כל הילדים
והזקנים החולים ,אשר עמדו להיות מוסעים בעגלות אחרינו ,ביניהם ילדי דודן
של אמא )ייטי וזוניו שאואר מבנילה( ואשתו.
ימח שמם וזכרם של הרוצחים הרומנים !!!
וה"מצעד" נמשך ,אלא שקר יותר וגשמים עזים יורדים .ובשדות ,בלילה ,נשארים
יותר ויותר אנשים .בלי לקבור אותם .היה לי עוד מעיל הגשם החדש ,שהסתרתי
מעין אויב בחבילה משק קרוע .בלילות הקרים הייתי נותן אותו לאמא להתכסות,
ובבקרים הייתי מכניס אותו לחבילת השק ,להסתירו מעיני החיילים החמדנים.
כשהתחזקו הגשמים ,אמרתי לאמא ללבוש אותו גם ביום גשום וקר .באחד
הבקרים קידם את פנינו גשם זלעפות קר .כשהתחלנו ללכת ,אמרתי לאימא ללבוש
את המעיל .היא לקחה אותו ,הפכה אותו ,קרעה ממנו פיסת בד מן הביטנה ,ואז
לבשה אותו ובמקום חגורה קשרה חתיכת חבל .אמא היתה כבר חלשה מאוד
ובקושי הלכה ,ואנו תמכנו בה כל זמן ההליכה .אולם מה שיגורנו בא לנו גם בא
 גשם חזק ירד ,ובעודנו צועדים ,התקרב אחד החיילים לאמא ,קרע בכוח אתהחבל ,הוריד ממנה בגסות את המעיל ולבש אותו על שלו .ניסינו להתחנן לפניו
 אישה חולה וזקנה ,אך הוא כיוון את הרובה אלינו ואמר":בכפר הקרוב ניקחבשבילה עגלה" ,חרק שיניים וצחק .כבר הבנו את דבריו המרושעים והשתתקנו.
אמא אמרה":לפחות נשארה לי החגורה מהמעיל היפה" ,ואני חשבתי בלבי ,איך
היא מסוגלת עוד להתבדח מעט במצב הזה.
ואנחנו הולכים .השדות כבר אחרי האסיף ,ובכל זאת מוצאים מדי פעם תפוח
אדמה או סלק ,על האדמה או בתוכה.
אנחנו מתקרבים לאטאקי ,הקרובה לנהר הדנייסטר .כאן אני מקבל את שוק חיי:
מאות אנשים יורדים מהרכבת ,בריאים ולבושים חליפות יקרות ,ובידיהם מזוודות
גדולות .אנחנו ,לעומת זאת ,נראים כבר כחבר קבצנים מרודים ,שנשלחים
לארץ גזרה" .מי הם אלה? תיירים? מה עושים כאן תיירים? יהודים? איך
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נשארו עוד יהודים בבוקובינה ,בבסרביה ובכלל ברומניה ,שלא גורשו מביתם
כמונו?" אין נותנים לנו לגשת אליהם ,ובכל זאת נפתרה החידה לאחר זמן מה,
כשכמה צעירים אמיצים התקרבו אליהם וחזרו עם המידע :אלה יהודים מדרום
בוקובינה ומצ'רנוביץ ,שהושארו בביתם עד לגזרה החדשה  -גירוש אל מעבר
לנהר הדנייסטר ,אל חבל ארץ הנקרא עתה טרנסניסטריה ,בין הדנייסטר לבוג,
אשר הגרמנים מסרו אותו לשליטת הרומנים .וכבר הועברו לשם יהודים מדרום
בוקובינה ומצ'רנוביץ.
"הבשורה" הזאת בלבלה אותי לגמרי :מצד אחד ,קנאה – איך נראים הם ואיך
נראים אנחנו ,ומה עבר עלינו בארבעת החודשים האחרונים ,מורעבים ,מושפלים,
לבושי סמרטוטים ,כמה מאיתנו נרצחו ,וכמה ניספו בדרכים ,מותשים וחולים,
בשעה שהם ישבו בביתם וכמעט לא קרה להם דבר .ומצד שני ,הלא גם הם יגיעו
למצבנו ,ואולי גם נוכל אנחנו להיעזר בהם במקצת.
היום אני מתבייש במחשבות ,שהתרוצצו אז במוחי.
לאחר שהתארגנו ,התחילו להעביר אותם במעבורת את הנהר .אותנו ,אנשי
המשלוחים יוצאי ידינץ ,העבירו באמצע הלילה למוגילב ,ובבוקר שיכנו אותנו
בקסרקטין עצום ,שנשאר מימי הצבא הסובייטי .היו שם המוני אנשים ,רובם
מותשים ,ואחרים ישנים על סמרטוטים ,שהניחו על הרצפה .אימי ואחותי שכבו
גם הן על הרצפה ,מותשות וחולות .בקבוצה אחרת משוחחים בעירנות ומתכננים,
כיצד להסתדר במצב שנוצר .המזוודות והתרמילים המלאים שלהם מעוררים
קנאה ומעידים על מקום מוצאם .פתאום ראה אותי מישהו מהקבוצה ההיא
והתחיל להתקרב אלינו בזהירות רבה .היה זה ארקדי )שמעיקו( בינר ,חבר שלי
מגורה הומורה .פלא שהכיר אותי" .מה קרה לכם?" שאל .סיפרתי לו בשניים-
שלושה משפטים .הוא רץ להוריו ,הוציא מאחת המזוודות חולצה ,מעיל קצר,
זוג גרביים וקצת סבון והביא לנו.
תם ולא נשלם .תמה פרשה אחת ,של גירוש מהבית ושל הליכות ימים על גבי ימים
בשיירות-משלוחים ברחבי בסרביה ,במשך ארבעה חודשים לנהר הדנייסטר,
וחזרה למחנה ידינץ ,ומשם שוב לנהר הדנייסטר ,כדי להעבירנו לצד השני שלו,
למה שהיתה אוקראינה וכעת היא טרנסניסטריה .והכול תחת משמר של חיילים
רומנים .רבים מאיתנו לא הגיעו עד הלום :נורו ,נרצחו בדרך או קרסו מתשישות
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ומרעב ונשארו גוססים או נורו בידי החיילים .אחרים קפאו בלילות בשדות בעת
שישנו .מספרם מי ימנה?
ומתחילה פרשה חדשה של שנתיים וחצי עד שחרורנו על ידי "הצבא האדום"
 טרנסניסטריה .על כל הסבל ,המוות מרעב ,ממחלת הטיפוס וממיתות שונות ומשונות עוד יסופר.
אימי ואחותי ז"ל ניספו שם ,אבי נרצח עוד ביידינץ ,ורק אחי ואנוכי שרדנו את
הגיהינום הזה.

פנינה איתן
תלאות הגירוש
שמי פינה וידמן .נולדתי בעיירה ז'אדובה ,בשנת  ,1919לאבי יצחק ולאימי
)לבית הרציג( וידמן .אחי הרופא ,מרקוס )מקס( ,המבוגר ממני ב 14 -שנה ,היגר
לארה"ב ,ואחי גוסטב )גיזיו( ,המבוגר ממני ב 11-שנה ,היה טכנאי שיניים ועלה
ארצה ב.1933-
אבי לא היה דתי ,אבל הבית היה כשר ,לבקשת אימי .אבי הסוציאליסט היה
פעיל בתנועה הציונית "ציונים כלליים" ועבד כפקיד ממשלתי .כשקמה ברומניה
ממשלת קוזה-גוגה ,הודחו היהודים ממשרותיהם הממשלתיות ,ואבי נשאר
מחוסר עבודה.
עם כניסת הרוסים לז'אדובה ,לאחר סיפוחה של צפון בוקובינה לברית המועצות,
היה אבי מועמד להישלח לסיביר עקב היותו פקיד ממשלתי ברומניה; אולם
מכיוון שאני ,בתו היחידה ,קיבלתי משרת הוראה בבית הספר האוקראיני
בז'אדובה ובסטנשטי  -הוא ניצל מגזרת הגירוש.
בתום שנת הלימודים בבית הספר ,בחופשת הקיץ ,נשלחתי לצ'רנוביץ
להשתלמות .אך המלחמה פרצה ,היריות וההפצצות התקרבו לעיר והתגברו,
ואני החלטתי לשוב הביתה ,לאבי בז'אדובה .אימי כבר לא היתה בחיים.
העיירה היתה משותקת .אין יוצא ואין בא .בשבת 5 ,ביולי  ,1941בשעת הצהריים,
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נכנסו לביתנו בצעקות שלושה חיילים רומנים .לקחתי את כל הזהב ,שהכנתי
מראש בשקית על כל צרה שלא תבוא ,ויצאתי בדלת האחורית.
קברתי את השקית באחת הפינות של החצר ,ורק שרשרת זהב אחת לקחתי איתי.
חזרתי לבית רועדת כולי .אחד החיילים ,שהכיר את אבא ,סטר לו וצעק33" :
שנים נעלת את הנעליים שלנו ,זה מספיק!" ואז הסיר את הנעליים בכוח מעל
רגלי אבא ,ואבא נשאר יחף .בידיים מורמות יצאנו אחרי החיילים מן הבית,
מובלים אל בית גדול ,שם ריכזו את יהודי העיירה .בחזית הבית עמד חייל עם
מכונת ירייה .בפנים עמדו יהודים ,גברים ,נשים וילדים צפופים ומפוחדים .מה
יקרה לנו? בכיתי על כתפו של אבי .אבי ,אופטימיסט מושבע ,מרגיע את בת
הזקונים שלו" :מחר יחזירו אותנו הביתה ,הלא הייתי ביחסים טובים מאוד עם
הרומנים ,שירתי אותם  33שנים ,וגם עם האוקראינים הייתי ביחסים מצוינים,
כולם אהבו אותי .לכל היותר לא יחזירו אותי לתפקידי הקודם .ולזה אנחנו כבר
רגילים"" .הלוואי ותצדק ,אבי" ,אני מהרהרת בלבי ,אבל איני אומרת דבר .איני
זוכרת מאומה מאותו לילה אלא את הצעקות האיומות ואת הבכי הבלתי פוסק.
בוקר יום ראשון .לא אכלנו ולא שתינו דבר כמעט עשרים וארבע שעות .לפתע
נקודת אור קטנה  -הגיעה המשרתת האוקראינית הנאמנה שלנו והביאה מעט אוכל
ונעלי בית של אבא ,באומרה" :אדון וידמן רגיל ללכת בבית רק בנעלי בית" .כמו
כן סיפרה ,שהגויים מהכפרים נכנסו לבתים היהודיים ובזזו ככל שיכלו לשאת.
וגם בעגלות באו והעמיסו עליהן כל מה שיכלו .היא נכנסה לבית שלנו כאילו
לסחוב ,אבל לקחה רק את נעלי הבית וכמה סדינים והביאה אותם לאדון וידמן.
את האוכל ,אמרה ,הביאה מן הבית שלה :לחם ,חלב וירקות -הכול כשר.
ביום רביעי סידרו אותנו בשיירה ,והתחלנו לצעוד .גשם וקר ,ואנו צועדים כך עד
סטרוז'ינץ .הגענו בלילה ,והכניסו את כולנו לבית הכנסת הגדול בעיר.
למחרת הוציאו אותנו לעבודה .אני עבדתי בניקיון דירות של אנשי הממשל,
ובתמורה קיבלתי רבע כיכר לחם שחור יבש ,שחלקתי עם אבי .וכך יום אחרי
יום .איני זוכרת כמה ימים היינו בסטרוז'ינץ ,נראה לי שעברו שבועיים .וביום
בהיר אחד מוציאים אותנו – ומתחיל ה"מרש" הגדול .הולכים ימים שלמים,
ובלילה ישנים בשדה .נראה כי היינו המשלוח הגדול ביותר  13500 -איש בעת
היציאה ,מלווים בחיילים מעטים .אוכל לא נתנו לנו ,ומים רק פעם או פעמיים
במהלך הדרך.
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עברנו בכפרים בבסרביה ,ובאחד מהם נתתי לאחד האיכרים ,שעמד בצידי הדרך,
סדין ,והוא נתן לי תמורתו כיכר לחם גדולה .חילקנו את הלחם לחתיכות קטנות,
מנה ליום לאבא ומנה לי ,וכך החיינו את נפשנו.
הדרך היתה איומה ,חם מאוד ,רעבים וצמאים .רבים רבים נפלו ונשארו מאחור
עד שמתו או נורו.
אחת מידידות המשפחה נפלה ונשארה מאחור ,כשהיא עודנה בחיים .בעלה עזב
אותה והמשיך ללכת ,כי לו היה נשאר איתה ,היו הורגים גם אותו.
כך הלכנו כששה שבועות ,עד ליידינץ.
ידינץ ,מחנה עצום בקרבת העיר ,מגודר בגדר תיל .אנשים ,שנשארו בחיים מצעדת
המוות ,שוכבים על האדמה בשמש לוהטת או בגשם שוטף .מים היו מספקים
לנו מחביות ,והאנשים ,רעבים וצמאים ,היו נלחמים זה בזה כדי להשיג מעט
מהם .רבים נשארו בידיים ריקות .האיכרים באו אל מחוץ לגדר עם קמח ,תפוחי
אדמה ,לחם וירקות ,ולמי שהיה כסף או דברי לבוש ,יכול היה לקבל תמורתם
מהמזון הזה .אחרים נשארו רעבים ,נברו בפחי אשפה או התחננו לפרוסת לחם
או לתפוח אדמה .אחרי זמן מה הועברנו לבתים היהודיים הנטושים בעיר ,לאחר
שהיהודים המקומיים גורשו משם למחנות ,ומשאריות המזון שמצאנו בבתים
התקיימנו זמן מה.
בסוכות התחיל המסע מיידינץ .לא ידענו לאן ,אבל הרגשנו שמובילים אותנו
לכיוון נהר הדנייסטר ,המפריד בין בסרביה )שהיתה אז רומניה( לבין אוקראינה.
היו כבר ימים קרים ,ורבים מתו בדרך מקור או נורו .כשהגענו לדנייסטר ,מצאנו
על שפתו יהודים יחפים וערומים .הז'נדרם פנה לידיד שלנו ,מר שטרייט ,והורה
לו לאסוף את דברי הזהב מהאנשים ,ואז יתן להם לעבור לצד השני )וזאת לדעת,
לא היה עוד גשר ,משום שהרוסים פוצצוהו( .מר שטרייט מילא את ההוראה
בתקווה להקל על המעבר .אולם אחרי שאסף את שארית הזהב מהאנשים ונתן
לו ,הורה המנוול לכולנו להיכנס לנהר ולשחות לצידו השני .מר שטרייט הבין
כי הוליכו אותו שלל ועל ידי כך רומו האנשים ,וביקש מן הז'נדרם לירות בו.
הז'נדרם לא היסס והרגו.
מאוחר יותר הגיעו קצינים רומנים והעבירו אותנו במעבורת את הדנייסטר,
למוגילב .שם נודע לנו ,שאת השטח האוקראיני שבין נהר הדנייסטר לנהר הבוג
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מסרו הגרמנים לשלטון רומני ,והוא ייקרא בשם טרנסניסטריה .אלא שדאגתנו
היתה נתונה למציאת קורת גג ומעט מזון להחיות את נפשנו .שיכנו אותנו בחדר
עזוב .בטענה ,שאני אחרי מחלת טיפוס ,הצלחתי להיכנס לבית החולים ,שם
קיבלתי כל יום כף מרק חם בפחית ,שיכולתי לחלוק גם עם אבא .מאוחר יותר
חלה אבא ואושפז בבית החולים ,ואני התחלתי לעבוד בו .באחד הימים הגיע
לידי סכום כסף גדול מצ'רנוביץ ,שנשלח אלינו מידיד המשפחה .מיהרתי לאבי,
לבית החולים ,סיפרתי לו ואמרתי" :עכשיו תחיה ,אבא ,יהיה לנו מה לאכול".
אבי ביקש ממני ממליגה גדולה ,אך כשמילאתי את בקשתו ושבתי אליו עם
התבשיל ,הוא כבר לא יכול היה לאכול .ואז בכה מר וציווה עלי לאכול ולהישאר
בחיים ,כדי שאוכל לספר לאחיי ולעולם כולו מה עבר עליי .אחרי כמה ימים נפח
אבא את נשמתו .שמתי חתיכת קרש למצבה ,אך נראה לי כי אין כבר זכר למקום
קבורתו.
נשארתי בודדה ,ולאחר שאזל הכסף – גם זה שקיבלתי בתמורה לשרשרת
שמכרתי – הסתובבתי בין ידידים ובין חברות מבית הספר כדי לקבל קצת מרק
ו/או פרוסת לחם.
ואז החלו הגרמנים לסגת .בעת הנסיגה נתקעה רכבת שלהם ,מלאת מזון ,לפני
גשר הדנייסטר; הם ירדו ממנה ,הפציצו את הגשר כדי לעכב את התקדמות
הרוסים ואז ברחו .היהודים התנפלו על הרכבת וסחבו כל דבר שאפשר לאכול;
אני לקחתי רק שק מלח במשקל  16ק"ג ,מצרך יקר המציאות .נפלא בעיניי איך
יכולתי לסחוב זאת רזה ומורעבת?! אבל השק הציל את חיי .חילקתי את המלח
לכוסות ומכרתי אותו; כך היה בידי די כסף לקנות מזון.
הרוסים לקחו אותי כאחות צבאית והציעו לי לבוא עימם לרוסיה; אך בהזדמנות
הראשונה ,כשהגעתי איתם על טנק לצ'רנוביץ ,הסתלקתי.
תלאותיי לא תמו ,ועברו עליי עוד כהנה וכהנה צרות והתלבטויות ,עד שבסופו
של דבר הגעתי ארצה ,לאחי .הקמתי משפחה ישראלית מאושרת ,אך זכרון
"השנים ההן" אינו מש ממני ולא יישכח לעולם.
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פני בינשטוק
מסע רגלי למחנות המוות
ככל שעוברות השנים ,ולמרות הציפיות שלי לשכחה ולהקלה ,כאב האובדן
וזכרון תלאות השואה צרובים עדיין במוחי .הזמן ,מסתבר ,לא כל כך מרפה או
משכיח.
היינו משפחה מאושרת בז'אדובה :אבי מרדכי )מקס( לאופר ,אמי ברטה )לבית
לרר-קליין( ,אחי משה )מוזס( ,אחותי הקטנה יהודית ,ואני  -פני .אבא היה מנהל
חשבונות בעיירה.
בתחילת חודש יולי  ,1941כאשר מלחמת הגרמנים והרומנים בברית המועצות
התקרבה אלינו ,נפל פחד על כל היהודים בעיירה .הצבא הסובייטי כבר נסוג,
וכל אנשי השלטון הרוסי עזבו מזמן .ביום שנכנסו החיילים הרומנים הראשונים
לעיירה ,התפרצו פרחחים אוקראינים לביתנו ,התחילו להכות אותנו ולחמוס מכל
הבא ליד .אחריהם נכנסו שני אוקראינים עם סרט טריקולור על שרוולם ,הוציאו
אותנו בכוח מהבית והובילו אותנו לבניין ,שבו ריכזו את שאר תושביה היהודים
של ז'אדובה.
לא עברו ימים רבים ,והחלה דרך היסורים שלנו ברגל .משלוחים  .צעדנו דרך
סטרוז'ינץ ,לכיוון בסרביה .הולכים ביום ובלילה מלינים אותנו בשדות ,לצידי
הדרך .סבתי ,שהיתה אז כבת שבעים" ,זכתה" להסעה בעגלה עד לנקודה מסוימת
בדרך .שם הורידו אותה מהעגלה ,אך מאחר שלא היתה מסוגלת עוד ללכת,
נאלצנו לנטוש אותה ,לאחר שזירזו אותנו במכות נמרצות .מה היה גורלה של
סבתא שלי ,ניתן רק לשער...
נשארנו רק אמא ,אבא ,אחי ואחותי בת השנתיים ,שאותה נשאתי אני בזרועותיי.
צעדנו דרך יערות בגשם ובבוץ טובעני ,עד כלות הכוחות .אינני זוכרת כמה זמן
הלכנו ,עד שהגענו ליידינץ .בפאתי העיר כינסו אותנו בשדה גדול ומגודר ,שבו
שהו כבר יהודים רבים ,ביניהם גם מיהודי ז'אדובה .אחותי הקטנה לא שרדה
ונפטרה מיד; איני יודעת אפילו את מקום קבורתה.
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אחרי ימים אחדים העבירו אותנו לתוך העיר ידינץ והכניסו אותנו לבתים הנטושים
של היהודים  -כמה משפחות יחד בכל בית .עברו כמה שבועות .הרעב היה גדול,
ומחלות החלו להתפשט ,ביניהן גם טיפוס המעיים .אחי ,אבי ואני חלינו .לא היו
תרופות או כל אמצעים אחרים להקל על המחלה ,ובצהרי יום הכיפורים נפטר
גם אבי .גם את מקום קבורתו אינני יודעת ,שכבתי חולה ולא יכולתי להשתתף
בהלווייתו .האדם היחיד ,שעמד עדיין על הרגליים במשפחתנו המצומקת ,היה
אימי.
גורשנו גם מיידינץ ,ברגל ,לכיוון הדנייסטר .אנשים ,שהגיעו לנהר בלילה ,פשוט
הושלכו המימה מהגשר ,ורבים מהם טבעו – כך סיפרו לנו אחר-כך .אנחנו עברנו
את הנהר למוגילב ,שם כינסו אותנו בקסרקטין גדול .אחי חלה בדיזנטריה ונפטר
שם ,במוגילב .ראיתי מרחוק את העגלה עם המתים ,מובילה אותם לקבר אחים.
את בגדיו של אחי היו צריכים לגזור מעליו ,כי הוא היה נפוח מרעב .נשארנו רק
שתינו מהמשפחה – אימי ואנוכי ,בלי אמצעים כלשהם ,בלי בגדים ובלי נעליים,
והחורף מתקרב.
ואז העבירו אותנו לכפר בשם טרופובה.
איך שרדנו את כל הזוועות בטרנסניסטריה,שנתיים וחצי ,אין זה אלא נס.

עו"ד יעקב הלר
" אל תהיה צדיק הרבה "
"את לא תסעי לארץ ישראל לחיות עם הערבים ,עם ה'שקצים' וה'שקסות',
החלוצים החילוניים; על גופתי המתה את תסעי לשם"!
אלו היו דבריה החד-משמעיים של סבתא שרה קורן אל אימי מלכה )מלי(,
כשרצתה לעלות להצטרף אל החלוצים ,להינשא נישואים פיקטיביים לאחד מהם
ולעלות ארצה כחלוצה בשנות ה 20-של המאה הקודמת.
אימי היתה אז כבת  ,18אך המשמעת הקפדנית ודבריה החד משמעיים של אימה
מנעו ממנה לבצע את רצונה לעלות לארץ ישראל.
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המשפחה – משפחה דתית ,סבא ברל )דב( וסבתא שרה מנהלים את משק הבית
ביד רמה ,כשהדמות הדומיננטית היא סבתא שרה ,אשר הטילה את מרותה על כל
בני הבית ,כולל על בעלה.
שלושה ילדים היו להם :אימי מלי ,ילידת  ,1906אליהו ,יליד  ,1908ופייגה מרים,
ילידת .1910
המשק כלל פרות ,עיזים ,תרנגולות ועצי פרי ,וסבתא ניהלה אותו יחד עם בנותיה
ועם כמה כפריות מהסביבה .בין היתר ,מכרו חלב ,ביצים ובשר לתושבי ז'אדובה
והסביבה.
סבא ברל עבד במנסרה של עצים ומשכורתו היתה דחוקה ,דבר שגרם לו עוגמת
נפש ודכדוך לא מעטים.
אימי היתה בחורה יפה ,בעלת שיער שחור ,נמוכה במקצת אך רזה וחטובה.
דודי אליהו היה ה"אינטליגנט" במשפחה .נוסף להיותו יפה תואר ידע קרוא
וכתוב בשפות רוסית ,גרמנית ויידיש על בוריין .אי לכך קיבל במהרה עבודה
כפקיד הנהלת חשבונות בעיר הגדולה צ'רנוביץ ,דבר שהעלה את קרנו בעיני
כל תושבי העיירה; כתוצאה מכך הפך להיות רווק מבוקש ומשוש ליבם של
השדכנים בסביבה.
אימי עסקה בשיווק הסחורה מהמשק אל הקונים הרבים ,שנהגו לרכוש את
התוצרת החקלאית ,מעין "טוביה החולב" בלשון נקבה .כולם ידעו ,כי "התוצרת"
היא שופרא דשופרא!
הבת הצעירה פייגה מרים היתה עדיין ילדה" ,מזיניקל")בת זקונים( ,ועזרה לאימה
בכל ענייני משק הבית.
סיפור משעשע סופר לי על אודות אימי :
יום אחד היא איחרה להגיע הביתה עם ה"פדיון" ממכירת הביצים ,והדבר הדאיג
את סבתא.
כשהגיעה סוף סוף הביתה ,נשאלה מדוע איחרה ,ואז הסבירה ,כי נאלצה לחכות
לאחד הלקוחות שישלם לה בעד הביצים .התירוץ התקבל.
אולם כשהאיחורים חזרו ונישנו ,והתירוצים אזלו ,התחילה סבתא לדאוג ושלחה
את פייגה מרים לעקוב אחריה .זו עשתה את עבודתה נאמנה ועקבה אחריה בלי
שתתגלה.
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ואז נגלתה לעיניה מלי ,משוחחת שיחה נלהבת עם בחור מעבר לגדר ,והדבר
נמשך ונמשך....
שמו של הבחור היה אפטר .פייגה מרים רצה מהר הביתה וסיפרה לאימה את
החטא הגדול ,שמלי חוטאת בשיחה עם בחור זר .וכשאימי הגיעה הביתה וסיפקה
את "התירוץ הרגיל" ,היא נענשה קשות ,ומאז נאסר עליה לצאת מהבית ללא
ליווי של "אחותה הצנועה".
בכל העיירה הופץ הסיפור על אודות "אפטר והביצים" ,והדבר הפך לשיחת היום
בעיירה הקטנה ז'אדובה.
באמצע שנות העשרים ,כשמלאו לאימי  ,18היא החליטה להתנתק מהסינר של
אמא והמשפחה והצטרפה לקבוצת חלוצים ,שעמדו לעלות לארץ.
כדי שתוכל לעלות ארצה היה עליה להינשא נישואים פיקטיביים לבחור
כלשהו.
ואכן ,נמצא הבחור שהסכים לכך .הדבר תוכנן בסתר ,תוך הסתרת העובדות
מסבתא ,אך כשהגיע הזמן ,והדבר התגלה ,הטילה סבתא וטו על התוכנית והדבר
לא יצא אל הפועל .כאמור ,סבתא לא רצתה לשלוח את בתה למדבר ,ועוד עם
חלוציים חילוניים.
כך התנהלו חיי המשפחה ,עד שבאמצע שנות ה 30-נמצא שידוך הולם למלי,
בדמותו של אבי – הרש לייב )האלר( ,חייט במקצועו ,אשר ניהל בית מלאכה
לבגדי גברים בעיר סטרוז'ינץ והעסיק מספר חייטים ושוליות חייטים בעיר.
עד מהרה נישאו בני הזוג ,ואני נולדתי בשעה טובה בעיר סטרוז'ינץ בתחילת
.1940
כעבור כשנה וחצי נולדה אחותי חוה ז"ל.
משפחתו הגדולה של אבי היתה מהעיר בנילה ,אך היו לה ענפים בצ'רנוביץ,
בסטרוז'ינץ ובערים נוספות .בני משפחת אבי היו מחסידי נדבורנה ,ובברית
המילה שלי היה הסנדק הרבי מנדבורנה ,עליו מספרים כי היה צדיק גדול.
כשפלשו הגרמנים לרוסיה ,הם עברו דרך צפון בוקובינה ,וכל משפחתנו ,כ30-
איש במספר ,נשלחו לטרנסניסטריה ,למחנה הריכוז הגרוע מכולם  -ברשד.
מכל המשפחה שרדו שלושה :אימי מלי ,אחותה פייגה מרים ואנוכי.
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אחותי חוה ז"ל נפטרה מרעב בזרועותיה של מלי ,כשהיא בת  8חודשים .חזה של
אימי יבש והיה ריק מחלב.
כשעה לאחר פטירת אחותי נפטר אבי ,לאחר שנורה על ידי חייל אוקראיני בדרכו
לעבודת כפייה.
סיפור הישרדותנו מעניין כשלעצמו ,אך לא זה המקום לספרו.
כל המסופר לעיל ידוע לי מפי אימי ז"ל ובעיקר מפי דודתי פייגה מרים ,אשר
היתה יותר "פתוחה" ומוכנה לספר את תולדות המשפחה לכל שומע.
אימי ז"ל סירבה לדבר על מה שעבר עליה בשואה ,וכשהתחילה לספר משהו,
היה קולה נחנק מדמעות ,מבלי יכולת להמשיך.
למזלי ,הקלטתי את הסיפור שסופר לעיל עוד בחיי פייגה מרים ,תוך הבטחה
מצידי אליה להעלות את הדבר בכתב למען הדורות הבאים.
אימי נפטרה בשנת  1982כשהיא בת .74
דודתי פייגה מרים נפטרה בשנת  ,1997כשהיא בת .87
אבי ,כאמור ,נרצח בהיותו בן  32במחנה ברשד ,ובתחילת שנת .1942
אינני זוכר אפילו כיצד הוא נראה ,ואין לי כל תמונה ממנו .הוא נקבר בקבר המוני
במחנה יחד עם עוד מאות ואלפים כמוהו.
דודי אליהו גויס מיד בתחילת המלחמה לצבא הרוסי ,ולפי דברי עדי ראייה ,נורה
למוות על ידי גרמני או אוקראיני ,ומקום קבורתו לא ידוע עד היום.
לא פעם אני שואל את עצמי ,מה היה קורה ,לו סבתי לא היתה מתנגדת בנחישות
כזאת לעלייתה של אימי ארצה ,ואימי היתה מצליחה להעלות את משפחתה.
ועל זה אמר החכם מכל אדם :אל תהיה צדיק הרבה...
יהא זכרם ברוך!
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זהבה כפרי
מכל משפחתי נותרתי רק אני בחיים
משפחתי התגוררה בעיירה ז'אדובה ,בוקובינה ,שהיתה אז ברומניה .אבי ,חיים
דוד שרייבר ,נולד בגליציה ולמד בישיבת ויז'ניץ .אימי ,שרה קרייזל ,נולדה
בז'אדובה .הם נישאו ב ,1926 -ונולדו להם חמישה ילדים :אני הבכורה ,גולדה
זהבה ,אחיותיי אסתר ורייזלה ואחיי פסח אהרון וישראל בן הזקונים ,שנפטר
לפני פרוץ המלחמה .אבי היה שוחט העיירה.
הקלגסים הרומנים נכנסו לעיירה ביולי  ,1941כשבועיים אחרי פרוץ המלחמה.
הם הוציאו את כל היהודים מבתיהם ,בעזרת האוקראינים המקומיים ,הפרידו
בין גברים לבין נשים עם ילדים וריכזו אותם בשני בניינים גדולים תחת שמירת
חיילים ומכונות ירייה .ניסינו להתחבא ,אך נתפסנו ,ואז היכו אותנו ולקחו מאיתנו
את המעט ,שהצלחנו להוציא מהבית .לאבא גילחו את הזקן.
העבירו את כולנו למקומות הריכוז ,ולאחר ימים אחדים סידרו אותנו בשיירות
והובילו אותנו ברגל לעיר סטרוז'ינץ .שם כלאו אותנו בבית הכנסת הגדול,
ומדי יום היו מוציאים חלק מאיתנו לעבודת ניקיון ברחובות ,במשרדים ובבתי
הפקידים של השלטון החדש.
עברו כמה שבועות ,ובוקר בהיר אחד הוציאו אותנו שוב ,סידרו אותנו קבוצות
קבוצות ויצאנו למסע "הארורים" .לאן? איש אינו אומר ,ואין איש בינינו היודע.
וכך אנחנו הולכים ימים ארוכים ובלילות נחים תחת כיפת השמיים ,בצידי הדרכים
או בשדות .אוכל לא ניתן לנו .מניין איפוא היה לנו משהו לאכול? נראה שהיו
לנו עוד קצת כסף ,דברי ערך או איזה בגד שהורדנו מעצמנו תמורת כיכר לחם
מהאיכרים שבדרך .ואולי ריחמו על הילדים בכפרים ונתנו להם מדי פעם פרוסת
לחם.
שלושה שבועות עברו ,עד שהגענו לדנייסטר .רבים מאיתנו לא שרדו את המסע,
לא יכלו לעמוד בסבל של הליכה בדרך קשה וברעב ,אחרים פיגרו אחרי השיירה
ונורו על ידי החיילים הרומנים .לנהר הגענו לפנות ערב ,ומיד דחפו אותנו החיילים
במכות וביריות לתוך הביצות ,שם נשארנו כל הלילה .לפנות בוקר יצאנו ,רטובים
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עד לשד עצמותינו ,והתחלנו לחפש את בני משפחתנו.האמת המרה התגלתה מיד
 אימי ואחותי רייזלה טבעו ונשארו שם ,בביצות ,שהפכו מקום קבורתן.באותו בוקר הגיעו יהודים נוספים מצ'רנוביץ ומערים אחרות בבוקובינה .הם,
לפחות ,לא עברו ,עד כה ,את הסבל הנוראי ,שעבר עלינו.
חצינו איפוא את הנהר לאוקראינה  -טרנסניסטריה .במוגילב העיר הכניסו אותנו
לקסרקטין עצום ,שם השגנו מעט אוכל ,איני יודעת אפילו כיצד .שוב לדרך ,תחת
משמר ,עד שהגענו לכפר אבוכוב .הכניסו אותנו לאסם תבואה ריק )כנראה ,שריד
מקולחוז נטוש( .רבים נפטרו שם מקור ,מרעב וממחלות ,וביניהם אבי חיים דוד,
אחותי אסתר ואחי פסח אהרון.
אחרי המלחמה נודע לי ,כי גם הדודים והדודנים שלי מז'אדובה :דודי
זיידה קרייזל ,אשתו רבקה והבנים איזידור )איזיו( והרשלה ניספו בדרך או
בטרנסניסטריה ,הי"ד .מנחם קמיל
מספר ,שפגש אותם במחנה ידינץ
שבבסרביה בספטמבר  ,1941והם
חיו עם משפחתו באותו בית לפני
המסע לטרנסניסטריה.
אני זהבה כפרי ,אוד מוצל
מאש ,השריד היחידי ממשפחתי
בז'אדובה .עליתי ארצה עם עליית
הנוער ,התחתנתי ונולדו לנו שתי
בנות ובן .ב"ה ,זכינו אחרי חמישים
ושש שנות נישואים גם לנכדים
ולנינים .ושתהיה זאת הנקמה שלנו
בכל הצוררים הגרמנים ,הרומנים
והאוקראינים ,ימח שמם וזכרם.
בני משפחתה של זהבה כפרי,
שניספו בשואה
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יהודית פקטור
היינו משפחה בת חמש נפשות
היינו משפחה בת חמש נפשות :אבי ,אברהם )בומה( וגנר ,אימי ,דבורה )לבית שאואר(
וגנר ,אחי הגדול זלמן ,אחי הקטן ישעיהו )שייקו( ואני )"הסנדוויצ'ית"( ייטי.
היתה לנו חנות מכולת ,והתפרנסנו ממנה בכבוד .כמו יתר הילדים בז'אדובה
למדו הבנים ב"חדר" ובבית הספר הרומני ,ואני למדתי ב"בית יעקב" ובבית ספר
רומני במקום .גם בני משפחה של אימי ושל אבי התגוררו בעיירה ,כך שנוסף
לחברים היו לנו גם קרובי משפחה בני גילנו .בשעות הפנאי בילינו בקן "הנוער
הציוני" ,שם למדנו עברית ,שירי ארץ ישראל ,תולדות הציונות ועוד .חשבנו
לעלות לארץ ישראל ,אבל לא יכולנו לקבל סרטיפיקט.
תקופת השלטון הרוסי לא שינתה כמעט את אורח חיינו ,פרט לכך שנאלצנו
לוותר על הפעילות שלנו ב"הנוער הציוני".
אולם כשהתחילה המלחמה ,בתקיפת הגרמנים והרומנים את ברית המועצות,
נכנסה ללבנו חרדה רבה .שבועיים אחרי פרוץ המלחמה הם היו בז'אדובה .את
היום ,שבו נכנסו לעיירה ,לא אשכח עד סוף חיי .היה זה שבת בצהריים .יריות
בחוץ ,ואחרי כשעה דפיקות חזקות בדלת .הוציאו אותנו מהבית והובילו אותנו
לבניין ריק ,לא הרחק מביתנו .ראינו את כל היהודים מן הרחוב שלנו מובלים
אליו ,והמוני איכרים פולשים לבתים היהודיים ומרוקנים אותם מכל וכל .גם
עגלות היו כבר ברחוב ,ועליהן העמיסו את תכולת בתיהם של היהודים .קשה
לתאר כל מה שעבר עלינו בלילה; נכנסו חיילים רומנים ,ירו באוויר ,קיללו וציוו
עלינו למסור להם כל דברי ערך שעל גופנו ומתרמילנו :שעונים ,טבעות ,עדיים,
כסף וכדו' .אנחנו עומדים צפופים ורועדים ,אך עושים כמצוותם .אחד מהם ניגש
לרב ומתחיל לתלוש לו את הזקן; כשהשכן התחנן לפניו שירפה ,ירה בו המנוול.
רק במזל פגע הכדור בידו ,ואחרי שטיפלו בו ,יצא מכלל סכנה .ועוד כהנה וכהנה
התעללויות ,שאיני יכולה לחזור עליהן.
למחרת הרשו לאיכרים להגיש לנו קצת מזון ,כי לא אכלנו כבר עשרים וארבע
שעות דבר .והם ,אכן ,באו והביאו משהו ליהודים שהכירו והיו ביחסים טובים
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איתם ,בעיקר כפריות ,שעבדו אצל יהודים וזכו מהם ליחס של כבוד .לנו הביא איכר
אחד שתי ככרות לחם וכד חלב ,שחלקנו אותם עם אלה שלא הביאו להם דבר.
הצעדה החלה יומיים אחר כך – לסטרוז'ינץ ,שם הוציאו אותנו לעבודה .אחיי
ואני עבדנו בניקיון בתים של הפקידים הרומנים ,ולעיתים היינו מקבלים מעט
אוכל בתמורה .אבא עבד בניקיון הרחובות .לאחר ימים אחדים יצאנו שוב לדרך.
ושוב הולכים ביום ובלילה לנים בשדה .אין לי זכרונות לגבי האוכל שבדרך,
ועולה בי תמונה אחת בלבד ,שבה אבא מוריד מעצמו חולצה ,ותמורתה קיבלנו
שתי כיכרות לחם ובקבוק חלב .הוא נשאר בחולצת טריקו ובז'אקט.ו כך אנחנו
צועדים שבוע ,שבועיים ,ובכל יום ,כשקמים בבוקר בשדה ,נשארים בו כמה
יהודים תשושים וחולים – לנצח .גם בשעות היום ,במהלך הצעידה ,מתחשק
לפעמים לחייל לירות לתוך השיירה.
הגענו לפנות ערב לנהר הדנייסטר.
לא הספקנו להתיישב ,ומיד צעקות":כל הגברים קדימה ,להיכנס לנהר ולשחות
לצד שני" .וברובים התחילו לדחוף את האנשים אל הנהר .אבא התעטף בטלית,
והחיילים הרוצחים דחפו אותו יחד עם אחרים אל תוך הנהר .אחדים ניסו לשחות,
אבל החיילים ,שעמדו על שפת הנהר ,התחילו לירות בהם ,וכולם שקעו במים.
עד סוף ימיי אזכור את צבעם האדום מדם של המים ,ולעיתים קרובות אני רואה
את הרצח הזה בחלומותיי .ובעודנו עומדים ,הופיע אחד הקצינים ,גער בחיילים
הרוצחים והודיע ,כי יעמיד אותם בפני בית דין שדה; הם ישלמו על פשעם .לנו
כבר לא שינה הדבר – אבא נשאר על קרקע הנהר .למחרת הקימו אותנו שוב
ללכת ,ואת החיילים הרוצחים לא ראינו עוד ,ליוו אותנו עכשיו חיילים אחרים .
הלכנו יחד עם השיירה ,שהגיעה יום קודם לכן לנהר .מהם נודע לנו ,שסבא וסבתא
שאואר נשארו באחד השדות בדרך וכנראה נורו .וכך עד הגיענו ליידינץ ,שגם
בה לא שהינו זמן רב ויצאנו שוב לדרכים .כבר היה סתיו וקר .בדרך נודע לנו,
שדודתנו שלנו עם שני ילדיה ,שהיו בבית חולים ביידינץ ,הועלו על עגלות כדי
להסיע אותם ,כביכול ,אחרינו בשיירה – אך הם נורו יחד עם כולם בידי החיילים
הרוצחים .הגענו שוב לדנייסטר ,והפעם העבירו אותנו בלילה במעבורות אל הצד
השני  -למוגילב.
ז'אדובה וסביבתה  -שער שלישי 233 -

שנתיים וחצי של סבל ושל זוועות עברו עלינו במחנות טרנסניסטריה ,והקשה
שבהם -מותו של אחי ישעיהו .קשה מנשוא להיזכר בכך ולספר על כך לאחרים;
גם מה שסופר עד כה עורר בי בכי.
אך זוהי צוואת הניספים לדורות הבאים .והשאר עוד יסופר.
ומאז ייאמר ,היתה קהילה יהודית בז'אדובה ואיננה עוד.

הבית שהוקם על חורבות בית הכנסת הגדול בז'אדובה
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מנחם קמיל
על שלושה ישובים סמוכים
נוי ז'אדובה Jadova Nouă
ליד העיירה ז'אדובה שכן ישוב בשם נוי ז'אדובה ,ובו קהילה יהודית קטנה
בת כ 20-יהודים .האוכלוסייה המקומית כללה אוקראינים וגרמנים )שוואבים(;
אלה עזבו לגרמניה עם כניסת "הצבא האדום" ב.1940 -
עם כיבושה מחדש של העיירה ע"י הרומנים והגרמנים ,ביולי  ,1941נרצחו
 6מבני הקהילה היהודית .הנותרים נשלחו למחנות בטרנסניסטריה ,ובודדים
שרדו.

אובר ז'אדובה Jadova De Sus
ישוב יהודי קטן נוסף ליד העיירה ז'אדובה ,ובו כ 40-יהודים .עם כניסת
הרומנים והגרמנים ,ביולי  ,1941נרצחו מספר יהודים ,והנותרים נשלחו למחנות
בטרנסניסטריה .מעטים מהם שרדו.

דיברובה Dibrova
ישוב יהודי בכפר דיברובה ,כ 6-5 -קילומטרים מהעיירה ז'אדובה ,אשר מנה
לפני מלחמת העולם הראשונה לפחות  40-30משפחות יהודיות .אחרי המלחמה
הלך היישוב היהודי בכפר והידלדל ,עד למניין יהודים בקושי.
עם נסיגת הסובייטים וכניסת הקלגסים הרומנים רצחו האוקראינים )הרותנים(
המקומיים ,בהסכמת הרומנים ,בגרזנים ,בקרדומים ובאתי חפירה את רוב יהודי
המקום .השרידים הוגלו לטרנסניסטריה .איש אינו יודע ,אם מישהו מהם נשאר
בחיים.

נוי ז'אדובה/אובר ז'אדובה\דיברובה  -שער שלישי 235 -

זוצ'קה ) Zucicaכ 200 -יהודים (
לאה ברקוביץ
הפורעים ירו בנו
גשר מעל הנהר פרוט הפריד בין צ'רנוביץ לבין הכפר זוצ'קה ,שכמה מאות
יהודים התגוררו בו .בקהילה היה בית כנסת אחד ,ורב ושוחט ישבו בה.
אני נולדתי בזוצ'קה בספטמבר  ,1927והיו לי עוד שלוש אחיות ושני אחים.
גרנו על כביש ראשי ,וברשותנו היתה מסעדה-פונדק ,שמכרו בה גם משקאות.
אחיותיי הגדולות היו עוזרות בחנות.
המשפחה היתה דתית ,אך הקשרים עם האוכלוסייה המקומית ,הלא יהודית ,היו
טובים ,ובחנות קנו גם לא יהודים .מאידך גיסא ,צעירים רבים עזבו ועלו לארץ
ישראל.
למדתי בבית ספר לא יהודי ,ולא הרגשנו מופלים לרעה עד  ;1938הפשיסטים
עלו אז לשלטון ,ורוחות חדשות של אנטישמיות החלו מנשבות.
חויבנו לדבר רומנית בלבד ,ואם נמצא מישהו ,שדיבר ברחוב גרמנית או יידיש,
הוטל עליו לשלם קנס.
כשגרמניה פלשה לפולין ,ופרצה מלחמת העולם השנייה ,ברחו יהודים ופולנים
רבים מפולין לבוקובינה .פליטים רבים עברו בכפרנו ,וניסינו לעזור למי שניתן.
חלקם סירב לקבל עזרה מיהודים .חשנו את הסכנה מתקרבת והפצרנו באבא
לארוז את מיטלטלינו ולברוח ,אך קשה היה לו לעשות זאת עם ששת ילדיו ,שכן
הדבר הצריך סכום גדול של כסף.
נשארנו איפוא בכפר ,ובשנת  1940פלשו לזוצ'קה הרוסים .שנה תמימה שלטו
בכפר ,ובמהלכה הוגלו יהודים רבים לסיביר כ"אויבי העם" .
ואז תקפו צבאות גרמניה ורומניה את ברית המועצות ,וה"צבא האדום" נסוג
בבהלה.
 - 236שער שלישי  -זוצ'קה

המלחמה התקרבה לפתחנו ,וזמן קצר אחר כך הגיעה פקודת גירוש היהודים
מבתיהם .נאמר לנו לארוז את החפצים האישיים ביותר ,ואמא תפרה תרמילים
משקים ישנים כדי להכניס בהם מה שלקחנו .אספו את כולנו והובילו אותנו
לבניין בית הספר ,שם הפרידו בין גברים לנשים וילדים – אמא והילדים בכיתה
אחת ,הגברים והבנים המבוגרים יותר בחצר.
פרסנו על הרצפה שמיכה ,שלקחנו מן הבית ,וכך שכבנו עד שהאיר השחר.
למחרת הוציאו אותנו לעבוד בשדות ,לנכש עשבים שוטים וקוצים .התלמידים
הגויים של הכפר ,שלמדו יחד איתנו עד אתמול ,עמדו היום והסתכלו בנו כאילו
אינם מכירים אותנו.שום מלה לא הוחלפה בינינו.
וכך כשלושה שבועות ,שאחריהם יצאנו שוב לדרך ,שיירה ארוכה צועדת ברגל,
ורק ילדים קטנים או חולים מוסעים אחרינו בעגלות.
צעדנו כך מבוקר עד לפנות ערב ,כשלפתע נתקבלה פקודה להחזיר אותנו.
צעדנו איפוא שוב דרך כפרים של גויים ,שהכירו אותנו; איש מהם לא הניד
ראשו לשלום .אחדים מהם ציחקקו .מנהלת משק הבית של בית הספר הסבה
פניה מאיתנו  -לא היינו עוד בני אדם .המשכנו ללכת ללוז'אן ,מהלך  20ק"מ,
ושם אספו את כולנו יחד במה שנראה כמחנה צבאי .גברים לחוד ,נשים לחוד.
חמישים-שישים איש בחדר ,חנק ,ילדים בוכים .אמרו להשאיר את כל הדברים
בעגלות ,פרט לתכשיטים וכסף ,שאותם יש למסור .אמא הצליחה להסתיר משהו
מתכשיטיה .וכל אותו הזמן ללא אוכל ומים .גם את התרמילים ,שהיה בהם מזון,
רוקנו במשך הלילה.
בבוקר יצאנו לדרך .עברנו דרך כפרים ,דרך שדות ,לא דרך עיירות ,והמשכנו
לצעוד .כבר ב 24-השעות הראשונות שתינו מים מהתעלות ומהגומחות,
שבהמות הותירו .זה היה בין יוני לאוגוסט ,החום היה לוהט ,והצימאון נוראי.
אנשים בחלקם מתו בדרך ,ואת חלקם קברו בעודם בחיים .אם העזת לברוח,
היו יורים בך ובמשפחתך .אולם כמעט לא היה בנו איש ,שחשב על בריחה;
הישרדות  -כן ,אבל לברוח? לאן?
זוצ'קה  -שער שלישי 237 -

הגענו לידינץ שבבסרביה ,שם קיבלנו תפוח אדמה  -המצרך היקר ביותר,
שיכולנו לחשוב עליו.
התנאים היו קשים  -אנשים רבים נדחסו לחדרים ,קשה היה לשבת ,ועל רחצה לא
היה מה לדבר .כך  6שבועות ,ושוב ניתנה פקודה לצאת .זה היה יום כיפור ,ובן דודי
אמר" :אני אמות פה ,אך לא אצא ביום כיפור" .והוא,אכן ,מת.
צעדנו עד הגיענו לדנייסטר .ישבנו כל הלילה על שפת הנהר ,מביטים במימיו
השחורים מגוויות צפות .וכל מה שביקשנו היה להיות יחד ,שום דבר אחר .מה
שיקרה יקרה ,העיקר שנהיה יחד.
למחרת העבירו אותנו את הדנייסטר.
בעברו השני של הנהר הצטרפו אלינו מגורשים מבסרביה ,ומספרנו הגיע לאלפים.
הגענו למוגילב.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
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זמוסטיה (921) Zamostia
כומר פרבוסלבי מונע פרעות ביהודים
רוב היהודים בכפר עסקו במסחר ,ומיעוטם היו בעלי אדמה ,שאותה עיבדו בעזרת
האיכרים; אלה קיבלו בתמורה שליש מהתוצרת.
בזמוסטיה היו בית כנסת ושני "חדרים" ,וכן פעלה תנועת הנוער של "בני עקיבא".
ביוני  ,1941עם נסיגת "הצבא האדום" ,מנע הכומר המקומי טודוראן פרעות של
איכרי הכפר ושל פורעים מחוצה לו ביהודים .הוא קרא לאיכרים לעזוב את היהודים
לנפשם והעמיד שומרים בפאתי הכפר על מנת להזהיר את היהודים מסכנה.
עם כניסת הצבא הרומני רוכזו היהודים בבניין בית הספר ,ומשם הובלו לישובי
הסביבה ,אחרי שאולצו להשאיר מאחוריהם את כל רכושם .שני יהודים ,שחזרו
לכפר לקחת את חפציהם ,נרצחו בידי תושבי המקום.
יהודי הכפר צעדו בצעדת המוות עד טרנסניסטריה ,ומהם שרדו עשרים איש.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 524

רחל פוקס
גורשנו ברגל לוואשקוץ
מיום כניסת הצבא הרומני לזמוסטיה ,בראשית יולי  ,1941ועד ראש השנה התירו
לנו השלטונות הרומנים להישאר בכפר ,ועל זאת עלינו להודות לכומר המקומי
טודוראן ,שאסף את צאן מרעיתו – האוכלוסייה האוקראינית – והורה להם להגן
על התושבים היהודים.
אך לא לאורך זמן; בעיצומו של החג גורשנו ברגל לוואשקוץ ,ומשם יחד עם
תושבי המקום לטרנסניסטריה ,שם ניספו שלושת אחיי.
זמוסטיה  -שער שלישי 239 -

זסטבנה וסביבתה

זסטבנה (926) Zastavna
רק עשירית מהמגורשים שרדו
כלכלת היישוב היתה מבוססת על גידול תבואה ,ולמרות מספרם המועט ,יחסית,
של היהודים בכפר היתה תרומתם הכלכלית רבה 6 .אחוזות גדולות היו בבעלות
יהודית וכך גם שתי טחנות קמח; יהודים עסקו גם בשיווק התבואה ובמסחר זעיר.
בזמן השלטון האוסטרי נבחרו יהודים לתפקידי ראש מועצת העיירה וסגנו.
באותה תקופה היו כמעט כל פקידי הממשל האוסטרי יהודים.
בזסטבנה היו  2בתי כנסת ,אחד גדול ושני קטן יותר ,ומקווה טהרה; בשירות
הקהילה היו רב ושוחט .בבית הספר היהודי בעיירה למדו גם תלמידים נוצרים.
בנוסף פעלו במקום סניפים של ההסתדרות ,של המפלגה היהודית ושל ויצ"ו.
ביוני  ,1941לאחר פרוץ המלחמה בין רומניה וגרמניה לבין רוסיה ,נכבשה
העיירה בידי צבא רומני .היהודים רוכזו בגטו ,שאליו הובאו גם יהודי כל
היישובים הסמוכים ,ובאוקטובר של אותה שנה גורשו עד לנהר דנייסטר מתוך
כוונה להעבירם לטרנסניסטריה.
הגרמנים ,ששלטו בחבל ארץ זה ,סירבו להתיר את העברתם לשם ,והמגורשים
טולטלו ליידינץ שבבסרביה ושוב בחזרה לטרנסניסטריה במסע רגלי ,שבמהלכו
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מתו רבים .בארץ הגזירה פוזרו בכמה מחנות וגטאות :אובודובקה ,ברשאד,
ציבולובקה ,טולצ'ין ויאמפול .רק עשירית מכל המגורשים מזסטבנה נותרו
בחיים .
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 464

יעקב שטנצלר
קהילת זסטבנה ו 29-ישובי הסביבה אבדו ואינם עוד

גידולה של העיירה זסטבנה ופיתוחה המהיר ארעו הודות ליישוב היהודי ,שקם
בעיירה זו.
העיירה היתה מוקפת  29כפרים קטנים ,שבהם התגוררו יהודים בודדים .מבחינה
ארגונית – קהילתית השתייכו אף הם לקהילת זסטבנה.
הקהילה היהודית תפסה ,אומנם ,מקום נכבד בכלכלה ובמסחר ,אבל היוותה
מיעוט בקרב האוכלוסייה הרותנית ,רובה ככולה חקלאית .ובהיות הרותנים רוב
באוכלוסייה ,הם תפסו את המשרות הבכירות במנהלת היישוב.
מפעל התעשייה היחיד ביישוב – ביח"ר לסוכר – היה בבעלות מרקו ודר' מקס
פישר; גם משרפת היי"ש וטחנת הקמח היו בבעלות יהודית.
אחוזה חקלאית ,שבעליה נשא תואר של יועץ הקיסר ,היתה בבעלות היהודי
הרש ווייסגלס ובנו זיגמונד ווייסגלס ,שהיה לימים הנשיא הראשון של התנועה
הציונית בעיר צ'רנוביץ.
נוסף לאחוזה בזסטבנה היו בידי משפ' ווייסגלס אדמות נוספות בכפרים
שמסביב לעיירה ,ורבים מבני הקהילה מצאו בהן מקום עבודה ואף התמחו
במקצועות יחודיים ובניהול משקים ,אחוזות ובתי חרושת ,שהושתתו על מוצרים
חקלאיים.
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זיגמונד ווייסגלס היה היהודי הראשון והאחרון ,שכיהן כראש העיירה בזסטבנה;
ברוב היישובים כיהן רותני בתפקיד זה ,אך לימינו ,כסגנו ,כיהן יהודי.
בימי השלטון האוסטרי היו רבות מן המשרות הממשלתיות בידי יהודים ,שהיו
משכילי היישוב.
עם פרוץ מלחה"ע ה ,1-ב ,1914-מצאו רבים מהתושבים היהודים מקלט מפני
הכובש הרוסי,שהיה ידוע באכזריותו,בווינה.משם הופנו למציאת מחסה לעיר
ברין .ב,1917-כשבוקובינה שוחררה מהאויב הרוסי ,חזרו בני זסטבנה לעיירה.
סיפוחה של בוקובינה לרומניה גרם עוגמת נפש רבה לרבים מ"הפליטים",
ששבו לביתם.
בימי השלטון הרומני נהנו ראשי הקהילה ממעמד סטטוטורי .בתקופה זו אף
הוקם בית ספר עברי ,שבין מייסדיו היו ה"ה אמיל שכט ,דר' טמלר ,יעקב
שטנצלר ואחרים ,חברים בוועד החינוך המקומי .המורים לעברית היו חיים
גרוסמן וימפולסקי.
דוד שוסטר ,מייסד "מסדר ז'בוטינסקי" ,היה בעל חווה חקלאית ,שבה הוכשרו
 100צעירים לעבודה חקלאית לקראת עלייתם ארצה .הרוסים הגלוהו לסיביר ,שם
שהה כ 20-שנה והציל את נפשו מתלאות הגירוש ,שעברו על תושבי העיירה.
רק מעטים מיהודי זסטבנה שרדו את השואה  -הקלגסים הנאצים והרומנים כיבו
את אור החיים של ישוב זה.
מתוך הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958
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בטי גרטלר-מאיר
מגורשים מן הבית
כבר עם אור ראשון,
בשעה שש לפי השעון,
מצאנו עצמנו ממהרים,
אצים ,רצים אל מגרש המסדרים.
ומה כבדה פליאתנו
על שנשלחנו בחזרה לביתנו
כאסירים לכל דבר,
ללא עבודה בעיר כבעבר.
כל אחד ימים שלושה בביתו יישאר,
ועל מנעול ובריח ייסגר...
וכך חלפו ימים שלושה
והנה הודעה חדשה:
על כולם לעזוב את הבתים,
כי אל טרנסניסטריה נשלחים.
בעשר להיות כבר במקום,
מחכים ומזומנים למשלוח הראשון.
וכך המומים ונרעשים מרוע הגזרה
וכיצד לפרש את כוונת הרוע
של שונאינו הרוצים לכלותנו,
אנו נוטשים את עיירתנו.
ובדרכנו מכל העברים
צופים בנו עוברים ושבים
במבטים תוהים ובוהים
על גירוש שכניהם היהודים.
ותוך הליכה והרהורים נוגים
אל סדגורה אנו מגיעים.

משם הועברנו עם החבילות
לקרונות ,המיועדים למשא ובהמות,
ותוך נסיעה לא איטית ולא מהירה
הגענו למרקולשטי העיירה.
אנו עוזבים את הקרונות
מתוך מורא ,פחד וצעקות,
והחבילות משום מה כה כבדות...
אלוהים ,היבוא סוף לצרות?!
ומה יהיה גורלם של אחינו היהודים,
המתגוללים ברחובות מרקולשטי המזוהמים?
והמצוקה גוברת ללא מוצא,
כלתה הגבורה ואפסה העצה,
החיים שוקעים עמוק ברפש,
ואכן ,הגיעו מים עד נפש.
אין עוד פתרון להווייתנו
ורק המוות יגאלנו.
וקציני השונאים בקולי קולות
פוקדים עלינו להיפרד מהחבילות.
שפתותיהם לעג ישמיעו
וגרונותיהם קלס יריעו
ליהודי ,שהוא הלא "תת-אדם",
ויחד עימם אנחנו עוד עם
ומצווה קדושה להשמידם.
וכך נרדפים ונדחקים
כצאן תועה בשדות רחוקים
נדדנו משם ולכאן
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בתולדות עמנו עוד לא קרה.
מבלי לדעת למה ולאן.
וכל אחד מאיתנו ליבו דואב
מלווים בצעקות ובמקלות,
ולכל אחד ראשו כואב.
ברוח סערה ובגשם זלעפות,
ומה רבים געגועינו
ברגל בציקה ובאפיסת כוחות
לאחינו ולאחיותינו ,לזקנינו ולטפינו,
עד הגיענו לציבולובקה ,לאחת הרפתות...
שלא ישובו עוד לעולם אלינו.
האין זה תחליף יאה
אך אין ברירה ,חייבים לשרוד,
לביתנו הישן והנאה?
מאומה לא יועיל גם אם נזיל דמעות.
והרעב המציק והבדידות המרה
וסובב לו הזמן
והגב שנחלש ברוב צחנה וקרה
מכאן לשם ומשם לכאן,
אין עוד תקווה לחיינו,
וחלפו מאז חודשים ושנים,
ורק המוות מן הצרות יגאלנו.
השוטרים על מקלותיהם ונשקם בנו נוגשים ,ושאלתי היא :האם באמת השתנו הזמנים?
והאם באמת עם שינוי המאורעות
את הדרך לכפר הקרוב חוסמים
לא נדע דמעות וצרות?
לבלתי תת ולו בעד הון
והאם באמת ,אחיות ואחים,
לרכוש בשביל הילדים מעט מזון.
נגיע אי פעם לחוף מבטחים?
וכל הכבוד לאיכרים בודדים,
הבה נאמין!
שבכל זאת הביאו מרק לילדים
אם תמורת בגד או מתוך רחמים.
מיידיש :מיכאל פרצוב
השלג והכפור את נפשותינו התישו,
הרעב והמצוקה את איברינו החלישו,
ובמהירות הבזק וללא כל הודעה
פרצה בקרבנו מגפה נוראה.
היא השתוללה וכאש בערה
ואנשים כלו כקש כתבערה.
את מוראותיה אין לספר
ואת תוצאותיה אין לתאר.
הרוצחים ,ימח שמם ,הצליחו במשימתם,
ואחינו ואחיותינו נפחו את נשמתם.
והנשמה זועקת :נקמה! ואין מקום לנחמה.
כי אסון כזה איום ונורא
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טאוטין (08) Tauteni
הבודדים ,ששרדו מהטבח ,גורשו לטרנסניסטריה
בכפר לא התארגנה קהילה יהודית עצמאית ,וקהילת זסטבנה סיפקה ליהודים
את השירותים הדתיים -קהילתיים .התפילות נערכו בבית הכנסת של ואסילאו,
במרחק ארבעה ק"מ.
עיקר פרנסת היהודים היה בסחר חליפין עם שכניהם האוקראינים.
עם כניסת הרומנים ,ביולי  ,1941נשלחו יהודי הכפר לאוקנה  -בוקובינה ,שם
רוכזו יהודי הכפרים מהסביבה .גורלם היה דומה לגורל יהודי ואסילאו ולגורל
שאר יהודי הכפרים מהסביבה .הבודדים ששרדו נשלחו לטרנסניסטריה.
לאחר המלחמה לא חזר לטאוטין איש מיהודי המקום.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 524
ראה דורושאוץ
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טוראצ'ין (61) Torăchin
כל יהודי היישוב גורשו למחנות
היהודים בכפר התפרנסו ברובם מסחר עצים ומסחר בהמות ,וקצתם היו
חנוונים.
בכפר היו בית כנסת ו"חדר" ,ואת השירותים הקהילתיים -דתיים סיפקה להם
קהילת פוטילה ,שלה היו מסונפים.
עם כניסת הרומנים ,ביולי  ,1941גורשו כל יהודי הכפר לטרנסניסטריה.
רק  8משפחות מיהודי טוראצ'ין נשארו בחיים.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 465

יאבלוניצה (27) Iabloniţa
ראש הכפר מונע רצח יהודים
היהודים בכפר התפרנסו מחקלאות ,מסחר בהמות ומסחר תבואה .קהילת
פוטילה ,שאליה היו מסונפים ,סיפקה ליהודי יאבלוניצה את השירותים הדתיים-
קהילתיים.
ב 1930-חיו בכפר  72יהודים.
ב 1940-פלשו הסובייטים לבוקובינה ,ושלטונם נמשך עד יוני  ,1941כשתקפו
גרמניה ורומניה את בריה"מ .אז נסוג "הצבא האדום" .האוקראינים בגדה
המזרחית של הכפר רצחו את היהודים בתואנה ,שהגרמנים דורשים כפר "נקי
מיהודים" .שכניהם מהעבר השני של נהר הצ'רמוש חזו ברצח יהודי יאבלוניצה
הגליצאית ורצו לחקות את מעשיהם ,אבל ראש הכפר הרומני מנע את ההרג .עם
כניסת הצבא הרומני והגרמני הועברו יהודי הכפר לעיר רדאוץ ,משם שולחו
כולם בחודש אוקטובר לטרנסניסטריה.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 466
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יורדנשט (59) Iordăneşti
התעללו במגורשים גם בעת צעידתם למחנות
מצבם הכלכלי של היהודים בכפר היה טוב ,ורובם התפרנסו ממסחר .אחדים
מהם ,בעלי עגלות ,עסקו בהובלה.
האוכלוסייה הרומנית המקומית קיימה יחסים טובים עם היהודים ,ואנטישמיות
לא היתה קיימת שם.
קהילת סטרוז'ינץ )במרחק  8ק"מ( ,שאליה היו מסונפים ,סיפקה ליהודי יורדנשט
את השירותים הדתיים  -קהילתיים.
הארגון היהודי היחידי במקום היה סניף ההסתדרות הציונית ,שבו היו פעילים
הצעירים ואליו באו מכפרי הסביבה לשמוע הרצאות.
עם כניסת הצבא הרומני ,ביולי  ,1941גורשו כל יהודי הכפר לסטרוז'ינץ ,ומשם,
יחד עם יהודי העיר – לטרנסניסטריה .בעת הגירוש התעללו בהם המקומיים.
עם זאת יש לציין את ראש הכפר ,שהסתיר בביתו למשך שלושה ימים משפחת
שכנים יהודית כדי להצילם מהתעללויות ,שהיו מנת חלקם של היהודים .לאחר
מכן שלח אותם בעגלתו לסטרוז'ינץ.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 466
הערת ראובן פרבר ,סגן עורך :למרות מעשהו האנושי של ראש הכפר הומתו ביורדנשט
למעלה ממניין יהודים .בין הנרצחים היו דודתי לוטי דוננפלד וגיסה מיכאל דוננפלד.
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לוז'אן (374) Lujeni
מגורשי לוז'אן מוחזרים מסניאטין )פולין(
התושבים הנוצרים בכפר התפרנסו בעיקר מעבודת אדמה ,ואילו היהודים היו
בעלי המלאכה ,הסוחרים )בעיקר בתבואה( ומנהלי בתי חרושת לבירה ולכוהל;
כן היה בכפר בית חרושת גדול לסוכר ,בניהולו התפעולי של היהודי אברהם
בורג.
במקום היו שני בתי כנסת ושני "חדרים".
"הפועל המזרחי" והרוויזיוניסטים היו פעילים במקום ,ואת השירותים הדתיים-
קהילתיים סיפקה ליהודים קהילת קוצמן.
ב 1930-חיו בלוז'אן  374יהודים.
עם פרוץ המלחמה נגד ברית המועצות ,ב 26-ביוני  ,1941ועם נסיגת "הצבא
האדום" ערכו האוקראינים פרעות ביהודי המקום ,ואחרי כיבוש הכפר על ידי
הצבא הרומני הובלו כל יהודי לוז'אן ,יחד עם יהודי הכפרים הסמוכים ,לשיפניץ,
שם נכלאו בתוך רפת.
כ 300-מבני הכפרים הוכרחו לעבור בריצה את הגבול לפולין ,ומשם הגיעו אל
העיר סניאטין ,שהיתה תחת שלטון הונגרי .יהודי העיר ניסו להשיג בשבילם
רשיון שהייה בה ,אבל לא הצליחו ,והם שולחו חזרה אל הגבול הרומני.
עם חזרתם ללוז'אן עברו מסכת התעללויות מצד החיילים הרומנים והמיליציה
האוקראינית ,ואז הובאו לבית החרושת לסוכר בכפר ,ויחד עם עוד כמה אלפי
יהודים מכפרי הסביבה הוחזקו שם כמה ימים ללא מזון ומים.
משם הובלו לבסרביה  -אטאקי  -ידינץ  -סקורני ב"צעדת המוות" הידועה.
מאות מתו בדרך ,ואת הנותרים בחיים העבירו את נהר הדנייסטר
לטרנסניסטריה.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 466
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לוקבץ (215) Lucaveţi
לאה מנדלסון
בית הכנסת בער  -הכלואים בו זעקו "שמע ישראל!"
נולדתי בברהומט וגדלתי בלוקבץ.
לאימי היו אחות וארבעה אחים ,שכולם ניספו בשואה .אחד מהם התגורר
בוויז'ניץ .לפני שנשלחנו למחנה ריכוז ,רצחו הגויים את בניו ביער ,כשהלכו
לאסוף עצים .דודי ,שהלך לחפש את בניו ומצא את גופותיהם ,קיבל שבץ לב
ומת .אשתו ובתו נשארו בחיים.
עם אח אחר של אימי ועם משפחתו נפגשנו בדרך לטרנסינסטריה ,אך הם קפאו
בדרך ולא שרדו את המסע.
אח נוסף גר בסטרוז'ינץ בבית מפואר ,שהרומנים הציתו עם שובם לעיר .כל בני
הבית ,פרט לבת אחת ,נשרפו למוות .היא נלקחה כמשרתת לקצין רומני ,אך עם
עזיבתו את סטרוז'ינץ הוא ירה בה למוות.
מכל משפחת אימי נשארה איפוא בת אחת בלבד.
במשפחת אבי היו  14אחים :שני אחים גדולים נהרגו ע"י פעילי מפלגת
הקוזיסטים עוד לפני המלחמה .אחות אחרת מתה בדרך הגירוש ,ובעלה ,שעבד
אצל הגרמנים ,נורה בידיהם .שלושת ילדיהם הגיעו למחנה ריכוז ונשארו בחיים,
לאחר ששהו בבית יתומים .מאוחר יותר טבעו באונייה ,שאמורה היתה להביאם
ארצה.
אחות אחרת ובתה נאנסו במחנה ריכוז ,וכשבעלה ראה זאת ,יצא מדעתו .לא
ידוע היכן הוא .דודה נוספת גרה לפני המלחמה בפודקראי שליד ברהומט ,אך
כאשר החלו רדיפות היהודים שם ,הגיעו לברהומט כדי לחיות ליד ההורים .בעלה
נפל לנהר הפרוט וטבע.
אח אחד הצליח לעלות ארצה.
היהודים התגוררו משני צידי הכביש ,כשבתוך הכפר פודקראי ) (Pod-Craiעצמו
כמעט לא ישבו יהודים.
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הכפר היה דתי מאוד ,וכך גם בית משפחתי .בית הכנסת היה ממוקם בבית משפחה
יהודית באמצע הכפר ושימש כמרכז הקהילה" .תלמוד תורה" היה ממוקם בבית
אחר .רב הקהילה היה הרב האגר.
במקום היה בית ספר עממי רומני ,ובימי שלטון הרוסים נפתחו גם כיתות גבוהות
של בית ספר יסודי .בבית דיברנו גרמנית ,יידיש ,רומנית ואוקראינית ,אך מחוץ
לו דיברנו עם הילדים יידיש.
מסבתא ירשנו ירושה גדולה מאוד  -אדמות ,פרות וכבשים וכן טחנת קמח .מצבנו
הכלכלי היה איפוא טוב.
בספטמבר  '39פלשו הגרמנים לפולין ,וחלק מהצבא הפולני נסוג עם ציודו
הצבאי דרך ויז'ניץ ,ברהומט ולוקבץ לרומניה .הקצינים הפולנים הזהירו אותנו
מפני הגרמנים ,אך איש מאיתנו לא האמין ,כי "עם נאור" כמוהם יפגע באחרים,
ביניהם כאלה המדברים גרמנית ונולדו במקום.
גם הרוסים נסוגו ועזבו ,אך לפני יציאתם שרפו את כל הגשרים והציתו את כל
התבואה .הצלחנו לברוח אל טחנת הקמח והתחבאנו מתחת לגלגל הטחינה.
המשרתים ,שעבדו אצלנו ,עשו עצמם מפעילים את הטחנה ,וכך ניצלנו  -אך לא
לאורך זמן .הפורעים לא בזבזו זמן ,ביתנו נהרס ,חלונותיו נופצו ,וכל התכולה
נשדדה.
כל היהודים רוכזו בבית הכנסת ,ומשהוצאנו מן המחבוא והובאנו אל רחבת בית
הכנסת ,ראינו את גודל הזוועה – הוא הובער על ידי הרומנים וההונגרים ,לא
על ידי הגרמנים ,ועלה כולו בלהבות .מבפנים נשמעו צעקות "שמע ישראל",
ויהודים רבים קראו בשמות ילדיהם.
בינתיים הגיעו הגרמנים למקום ,ואימי ,שידעה גרמנית ,ניגשה אליהם וניסתה
לדבר על ליבם .לדבריה ,בתור עם משכיל ונאור עליהם לתת לאספסוף הוראה חד
משמעית ומיידית להפסיק את ההרג" .אינכם פוחדים מאלוהים?" שאלה אימי
והוסיפה" :אם אתם רוצים לקחת אותנו למחנה ,בבקשה ,אבל את האש תכבו"...
אחד הגרמנים קפץ מסוסו והתחיל להרביץ לה ,ואנו קפצנו ממקומנו כדי לעזור
לה ,אך ספגנו גם אנו מכות .ואז הורה הקצין הגרמני להפסיק להרביץ ,הרים
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את אימי ואמר לרומנים לשחרר את כל האנשים מבית הכנסת .המראה היה נורא
– האנשים יצאו שרופים ,בלי בגדים ,פצועים ,קטועי ידיים ורגליים .לעולם לא
אשכח את הזעזוע שאחז בי למראה.
יחד עם יהודים מברהומט ,ממיהובה ) ,(Mihovaמפודקראי ומכל הסביבה הובלנו
לסטרוז'ינץ .בדרך לא נתנו לנו מזון ומשקה ,וכל אותה עת עמדו הגויים בצידי
הדרכים ,הסתכלו כיצד מובילים אותנו ,צחקו ולעגו לנו .באמצע הדרך ניגשה
אימי אל הכומר ,שנמצא שם ,ושאלה אותו" :אתה יודע שישו היה יהודי"?..
"כן" ,ענה לה" ,והיהודים רצחו אותו" ".לא" ,אמרה אימי" ,יהודים אינם רוצחים,
עיניך הרואות מי רוצח" .ואז ביקשה ממנו מים לילדים בתמורה לטבעת זהב
עבה ,שנתנה לו .הכומר הביא לה מים שהעלו עובש ,לאחר שעמדו בכנסייה זמן
רב .מים לרחצה סירב לתת לנו.
זה היה סתיו ,היה קר ,והמשכנו ללכת .אסור היה לקחת מים מהבארות ,ובדרך
נזרקו לעברנו אבנים על ידי האוכלוסייה המקומית .לעיתים ספגנו מכות ,וצעקו
לעברנו" :ז'דה פארשבי" )"יהודי מגעיל"( .בלילות ישנו בשדה ,והיו בינינו שגנבו
בגדים תלויים ,תפוחי אדמה ,עצים – לא היתה לך ברירה ,אם רצית לשרוד .אחד
הגויים ,שעבד אצלנו בעבר ,הביא לאבי מעיל ולנו בגדים ,מטפחות ראש וחצי
שק תפוחי עץ אדומים.
הגענו לסטרוז'ינץ ,שם הפרידו בין הגברים לנשים ובין אמהות וילדים לנשים
מבוגרות יותר .הגברים יצאו לעבודה בבניית הגשר על הסירט .אבי לימד אותנו
כל אותה עת ,כי החשוב יותר מכל הוא לשרוד ,וכי אם לא נדע כיצד – לא נחיה.
"אפילו תישבר רגלכם ,תקשרו אותה ותלכו ,שאם לא כן יירו בכם" ,כך אמר.
אחד היהודים הכין לי איפוא צלב מגדר תיל כדי לתלות על הצוואר וביקש ממני
לצאת ולנסות להביא מים מן הכנסייה הסמוכה ,אפילו יהא זה בדלי מלוכלך.
כך עשיתי ,ולמרות שהכומר עמד ליד הגדר וראה אותי ,הוא איפשר לי בלי מילה
למלא את הדלי .אלא שעכשיו הייתי צריכה לחזור למחנה ,וליד השער ישב חייל
רומני .באתי עם הדלי ואמרתי לו" :אתן קצת מים ליהודיות המקוללות האלה,
אני רוצה לעשות מצווה ".בראותו את הצלב ,הרשה לי להיכנס.
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מאוחר יותר ראה אותי החייל ,הבין שאני יהודייה ,ולא נתן לי עוד רשות לצאת.
אך אני המשכתי ללכת עם הצלב על הצוואר ומצאתי דרכים נסתרות ,שבהן
יצאתי וחזרתי .באחד הימים גיליתי מרתף ובו חביות עם חומץ ,מלפפונים
חמוצים ,כרוב חמוץ וקונפיטורה .מצאתי שם גם בגדים ישנים ,התלבשתי
ויצאתי למרתף דרך חור בגדר .וכך הייתי הולכת יום יום ומביאה אוכל ,שאותו
חילקתי לכל המשפחה.
ביום אחר גיליתי ליד המרתף שביל ,שמוביל לתוך בית ,ושם מצאתי לחם
ומאכלים נוספים .הצלחתי להגיע לבית הכנסת ,שבו נמצאו הגברים ,והבאתי
להם אוכל" .את מלאך" ,אמרו לי כולם ביידיש.
הראיתי את המקום לבן דודי ,וכך היה הוא מביא אוכל לגברים ואני לנשים.
בנוסף עבדתי במחסן בגדים ,וכך יכולתי לקחת בגדים לי ולמשפחה.
אבי ,שיצא לעבוד בבניית הגשר ,קיבל מרק וחתיכת לחם ,ונשים ,שעבדו במחסן
ובניקיון בתים של רומנים ,קיבלו אף הן מזון .מי שלא עבד ,לא זכה לקבל.
ואז נודע לאבי ,כי שלושה חיילים רומנים מוכנים לקחת קבוצת יהודים לוויז'ניץ
או לצ'רנוביץ ,לאחר שיהודים עשירים שילמו להם ,והם מבקשים לצרף מספר
יהודים ,שאין להם כסף לשלם בעד היציאה.
לפנות ערב אספנו איפוא את כל המשפחה ,ובשתי עגלות לקחו אותנו ,כ40-
איש ,לצ'רנוביץ .צעדנו בדרכים לא דרכים עד שהגענו לגטו שבעיר .מצאנו
מקום מתחת למדרגות ,במקום פחי אשפה שהוצאנו ,וכך חיינו כשלושה
חודשים ,יוצאים בלילות לגנוב מזון ושאריות ,שנזרקו לפחי האשפה :קליפות
תפוחי אדמה ,קליפות גזר ולחם יבש .קרובת משפחה ,שאביה עבד כנגר בכנסייה
כיהודי נדרש ,הביאה לנו בגדים ומעט כסף .בעיר עצמה דאגו היודנראט לאוכל:
מרק ,כרוב ופלפל ממולא .בשר לא היה אף פעם.
ואז הגיע הלילה ,שבו הוציאו אותנו והביאו אותנו לתחנת הרכבת .דחסו אותנו
כמו בהמות בקרון והסיעו אותנו לכיוון הדנייסטר .שלושה שבועות של מסע,
ללא אוכל ,ללא מקום לעשיית צרכים אלא בקרון ,ריח מזעזע ,מחנק נוראי.
המוני אנשים גוועו .בלילה קר הורידו אותנו מן הרכבת .גשם זלעפות ושלג
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ירדו .ברחבת התחנה מצאנו תרמילים והצלחנו לגנוב חלק מהם .בתוכם מצאנו
נעליים ,מגפיים ובגדים.
עם בוקר לקחו אותנו לדנייסטר והכריחו אותנו להיכנס אל תוך הנהר .בתחילה
היו המים רדודים ,אך הם הלכו ונעשו עמוקים מאוד .הגשר על הנהר ,אומנם,
הופצץ ,אך עמודיו נשארו ,ואנו נשארנו לידם כדי להיתמך בהם .לפתע החלו
יריות אל תוך המים ,שהאדימו מיד .לעולם לא אשכח את המראה הזה.
וכך עמדנו כל הלילה במים הקפואים ,מעמידים פני מתים.
בבוקר ,בחושבם שכולם טבעו ,עזבו אותנו לנפשנו .רק אז יצאנו מן המים
עם יהודים נוספים ,ששרדו את התופת .רפסודה ועליה חיילים רומנים הגיעה
אל הנהר והעבירה אותנו אל הגדה השנייה בתמורה לשוחד שמן .וכך הגענו
למוגילב.
ברחובות העיר נראו יהודים רבים קפואים ,מתים ,ומאידך גיסא ,יהודים אחרים
מן העיר ,שהיו ברשותם בתים ,השכירו אותם לפליטים .אנחנו התגוררנו בדירת
 3אחיות ,שבעליהן וילדיהן נהרגו .שילמנו להן בבגדים תמורת שהייתנו שם.
ושוב יצאנו לדרך ,אל הבלתי נודע .המסע היה מפרך ,ומחצית מהיהודים ,שהיו
איתנו ,לא הצליחו לעמוד בתלאותיו וצנחו בדרך .האוקראינים היו מתנפלים
עלינו ,גוזלים מאיתנו חפצים ,שעוד נותרו .לכפרים שלהם לא ניתנה לנו דריסת
רגל ,אפילו ללינה .כיוון שפחד שיהרגו את כולנו ,הפריד בינינו אבי בדרך ,וכל
אחד חייב היה ללכת למקום אחר .את אחותי ואותי הוא נשא על ידיו.
הקור היה מקפיא ,ומי שלא צעד כל העת הפך לנציב קרח .בבקרים היינו מגלים,
כי כל אלה שהתיישבו במהלך הלילה  -קפאו למוות .אבי המשיך לדחוף אותנו
לצעוד ולא לעצור ,ואנשים ,שעוד נותר בידיהם כסף ,קנו עגלות כדי לנסוע בהן.
גם רבים מהם מתו בדרך ,והגויים היו בוזזים את חפצי המתים.
הגענו לנזרנץ ,שם הכניסו אותנו יהודים לבתיהם ונתנו לנו מרק חם וחתיכת לחם.
כל הדרך היתה זרועה גוויות של יהודים ירויים ,קפואים וכאלה שמתו מרעב .אנשים
היו מזהים את קרוביהם המתים ,ומכל עבר נשמעו בכיות וצעקות .גם אנו זיהינו בין
הגוויות את דודי ,אח אימי ,את אשתו ואת שלושת ילדיו ,שקפאו למוות.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
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מארניצ'ן  15 - 20) Mărniceniמשפחות (
כנופיות אוקראיניות ,שהגיחו מפולין,
רוצחות משפחות שלמות
יהודי הכפר התפרנסו מסחר עצים ומסחר בהמות ,ואחדים עבדו כפקידים .לא
היו שם ארגונים או מוסדות יהודיים ,אך יהודי השתתף כחבר במועצת הכפר.
ב 1938-חיו בכפר  20-15משפחות יהודיות ,וקהילת ויז'ניץ סיפקה להם את
השירותים הדתיים-קהילתיים.
עם כיבוש הכפר בידי הרומנים ,ביולי  ,1941הגיעו כנופיות אוקראיניות מפולין
לפרוע ביהודים .עשר משפחות יהודיות נרצחו בידיהן.
השורדים גורשו לטרנסניסטריה ,ויהודי אחד בלבד חזר לכפר אחרי השחרור.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 467
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מיהובה (356) Mihova
כל חפצי הערך מוחרמים
היהודים בעיירה עסקו בחקלאות ,עיבדו חלקות אדמה והיו ביניהם אף בעלי
אחוזות וחוכרי קרקעות.
גם ענף העצים סיפק פרנסה לעוסקים בתעשייה ,בהובלה ובמסחר .מקצת מן
היהודים עסקו בסחר בהמות ובמסחר זעיר ,והיו במקום שתי טחנות מים ,שתי
מנסרות ,שני בתי זיקוק לכוהל ובית חרושת לשמרים.
בעיירה היו בית כנסת גדול ,כמה בתי תפילה וכמה "חדרים" .כמו כן פעל בה
סניף של ההסתדרות הציונית ,וצעירים רבים עלו ארצה.
רוב תושבי הכפר היו אוקראינים רותנים ,והיחסים עם היהודים היו סבירים.
ביוני  ,1941עם כניסת החיילים הרומנים ,גורשו כל יהודי העיירה
לטרנסניסטריה.
המגורשים הובאו ליידינץ שבבסרביה ומשם לאטאקי שעל שפת הדנייסטר .שם
הוחרמו כל חפצי הערך שברשותם ,ולאחר מכן דחפום החיילים לנהר .רבים
טבעו ,ואחרים נורו או נדקרו בכידוני החיילים .רוב יהודי העיירה נרצחו.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 468

יעקב אנצמברג
המגורשים נדחפו לדנייסטר תחת מטר יריות
על אגם מיהובה ,יובל של הנהר סירט ,שוכנת העיירה ,שעיקר אוכלוסייתה
רותנים ויהודים .במשך דורות התפתחה בה קהילה יהודית ,שעסקה בעיקר
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בחקלאות ,בהובלת עצים ובמסחר זעיר .גם שתי מנסרות ,שתי משרפות יי"ש
וביח"ר לשמרים הוקמו על ידי היהודים ונוהלו על ידם.
היהודים הצטיינו בחריצותם ובדאגה לזולת ,והקהילה הקימה בית מרחץ ציבורי,
ששירת את כלל האוכלוסייה .היו בה בית כנסת מרכזי ועוד בתי כנסת שכונתיים
קטנים יותר .בנוסף הוקמו בה "חדרים".
בבתי הספר היהודיים בעיירה לימדו גם מקצועות כלליים בשפה הגרמנית .ואכן,
הקהילה היהודית בעיירה היתה היחידה ,שלא היו בה אנאלפבתים.
החינוך הציוני בעיירה עורר צעירים רבים מבניה לעלות לארץ ישראל עוד לפני
קום המדינה ,ורובם ככולם השתתפו כלוחמים במלחמת השחרור.
ב ,1941-עם הכיבוש הנאצי ,גורשו היהודים מן העיירה ,כשהאוכלוסייה
הרותנית נוטלת חלק בשוד ,בביזה ובהרג .זוניו שוטק ,בנו של תאודוסיוס
שוטק ממיהובה ,היה עד ראייה לשוד ,שבוצע בקיץ  1941על ידי סמל מן הצבא
הרומני בשיירת יהודים ,אשר גורשו ממחנה ידינץ לכיוון טרנסניסטריה .עם
הגיעם לדנייסטר ,נדחפו אנשי השיירה אל תוך הנהר ,וכל מי שניסה להציל את
נפשו ולחזור לגדה המערבית ,נדקר בכידונים או נורה בידי החיילים הרומנים.
רק בודדים ,שידעו לשחות ,זכו להגיע לגדה המזרחית וידעו לספר מניסיונם
האישי על זוועות הצבא המדכא.
רבים מניצולי מיהובה נשלחו למחנה ט ר ס י ב ק ה שמעבר לנהר בוג ,באיזור
שליטת הצבא הגרמני.
עם פרוץ הקרבות בעיר אומן ,ב ,10.12.43-הוציאו הגרמנים להורג את שארית
היהודים,שהגיעו לאיזור זה ,ביניהם גם את אחייני מוקי)מוישלה( אנצמברג ,ילד
יפה תואר בן  18חודשים.
היום אין במיהובה יהודים .שארית הפליטה הצליחה למצוא אחרי המלחמה
מקלט ברומניה ,ורק מעטים זכו לעלות לישראל.
מתוך הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958

מגרמנית :מנחם קמיל
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גוסטה רוזנראוך ואחיה,שרגא סורקיס
שודדים רכוש יהודי

נולדתי ב 1924-בצ'רנוביץ ,ואחי נולד שם ב ,1935-אולם עברנו להתגורר
במיהובה.
בעיירה חיו כשלושים משפחות יהודיות ,שחלקן עסקו במסחר .ביתנו נמצא
במרכז העיירה ,והוא נשאר עומד על כנו ,בשמשו כבית המועצה המקומית.
משפחתנו היתה שומרת מצוות ,מחסידי ויז'ניץ ,ועל כן למדתי בבוקר בבית
הספר היסודי ואחה"צ ב"חדר" ,שבו למדו גם בנות.
ברשותנו היתה חווה בת שלוש מאות דונם ,ואנו גרנו במרכזה בבית גדול ,מוקף
אדמות .חיינו היו איפוא נוחים וטובים .ב ,1935-אחרי חמש כיתות בבית הספר
היסודי ,נשלחתי לצ'רנוביץ ללמוד בגימנסיה פרטית ,שבה למדו יהודים ולא
יהודים כאחד.
נקודת המפנה אירעה ב ,1938 -כאשר עלתה לשלטון המפלגה הקוזיסטית .חיינו
השתנו .נאסר עלינו לדבר ברחוב ובחנויות בכל שפה אחרת ,פרט לרומנית ,וסבי
ודודי אף נעצרו ,מששמעו אותם מדברים ביניהם יידיש.
 .1940הרוסים שולטים בוויז'ניץ ,שם המשכתי ללמוד בביה"ס התיכון .שפת
הדיבור היתה אז רוסית ,והשפה השנייה – גרמנית.
ביום שישי בבוקר נעדרו שתי חברותיי הטובות ממבחן בחשבון .ברור היה,
שמשהו קורה .החלטתי לנסוע מיד הביתה )בין ויז'ניץ למיהובה היה מרחק של
כ 20-ק"מ(.
בתחנת הרכבת בברהומט חנו קרונות מלאי אנשים ,רובם יהודים ,והשמועה
היתה שאנשים אלה מיועדים להגלייה )אבקואציה ( לסיביר .הסתבר ,שהרוסים
אספו את העשירים ,כביכול ,מתנגדי השלטון" ,אויבי העם" ,ושלחו אותם
לסיביר .שבתי לבית הוריי במיהובה.
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ביולי  1941כבשו חיילים רומנים את מיהובה .היה יום שבת ,ואת כל היהודים
ריכזו במקום אחד .הצלחנו לברוח מן הבית דרך הפתח האחורי אל החצר
ומשם לשדות .אני עדיין זוכרת בבירור את ההוראה ,שאבא נותן :להתכופף ,לא
להזדקף.
סבא נשאר בתוך הבית לשמור על הרכוש ,ולעת ערב שבנו הביתה לראותו.
בדרך ראינו עגלות עמוסות רכוש יהודי ,שנבזז מן הבתים ,ומשהגענו אל ביתנו,
מצאנו גם אותו ריק מכל – וגם סבא לא היה בו .אחי ,שנשלח ראשון אל תוך
הבית ,מצא תמונה של סבתא מתגוללת בחצר .זה מה שנשאר.

שרגא מספר:
"אני זוכר את הערב ,שבו חזרנו הביתה .הבית היה ריק לחלוטין ,ומכיוון שהייתי
הצעיר ביותר ,ניסו לארגן לי איזה שהוא שרפרף או כסא ,כדי שאוכל לישון .אך
מאומה לא היה בנמצא .בית של שישה חדרים היה ריק לחלוטין".
התכוננו איפוא לגירוש .נעלנו נעליים גבוהות ,הגברים לבשו שני זוגות מכנסיים.
בנוסף ארגנו ההורים מזוודה לעזרה ראשונה ולהחלפה .לאמא עוד היו התכשיטים
שלה ,והיא שמה אותם בחזייה ,שם ,חשבה ,לא יעזו לחפש.
ביום ראשון אספו את כולנו ,העמידו אותנו במעגל והתחילו להפשיט אותנו
– קודם כל את הנעליים ואת זוג המכנסיים העליונים מן הגברים .נשארנו בבגד
דק ,כולנו יחפים .ואז ניתנה פקודה לחזור הביתה ולהשאיר את הדלתות לא
נעולות ,שכן כוונתם היתה לבוא בלילה ולחסלנו.
למזלנו ,מפקד תחנת הז'נדרמריה ,ששירת בתפקידו לפני השלטון הרוסי,
חזר אלינו ,ויחד עם ראש המועצה ,שהצליח להסתתר מפני הרוסים ויצא עתה
ממחבואו ,השליטו סדר בכפר .הכנופיות ,אומנם ,עזבונו לנפשנו באותו לילה,
אך למחרת גירשו אותנו מהבית והצעידו אותנו ברגל עד לעיר סטרוז'ינץ.
בסטרוז'ינץ הפרידו בינינו – אחי הקטן נשאר עם אמא ואיתי ,סבא ,אבא ואח
נוסף ,שנפטר מאוחר יותר ,נלקחו למקום אחר .איש לא ידע היכן נמצאים בני
משפחתו .
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הרעב היה כה גדול ,עד כי התמוטטתי וקיבלתי חום .היתה זו הפעם היחידה,
שבה שהתמוטטתי מרעב .ואז הגיע אחי מנו ,שהיה אז בן חמש עשרה ,והביא
לנו כיכר לחם קטנה .התברר ,שיום קודם לכן לקחו את כל הגברים לבנות גשר,
ותמורת עבודתם קיבלו חצי כיכר לחם .את מנת הלחם ,שאבא קיבל ,הוא שלח
לנו בידי אחי.
באותה שבת נשלחו היהודים לוויז'ניץ .אחד הפקידים הממשלתיים הכיר את
סבא ואת הוריי ,ויעץ להם להישאר בין האחרונים .בזכותו התחבאנו כולנו
ונשארנו יחד.
אמא נתנה את טבעת הנישואין שלה ,ובתמורה צורפנו לשיירה ,הצלחנו להגיע
לצ'רנוביץ ומצאנו מקום מסתור בקרבת תחנת המשטרה .דודתי ,שהתגוררה
בעיר ,הגיעה למקום המסתור שלנו ,ולמרבה האירוניה ,היתה ברכת השלום
שלה לאמא" :איך את לא מתביישת? באתם יחפים לצ'רנוביץ?" כי זאת לדעת
– צ'רנוביץ היתה פעם "וינה הקטנה" .ואז סיפרה לה אמא כל שעבר עלינו ,כיצד
נשארנו עירומים וחסרי כל ,וכיצד לא נשאר זכר לתכשיטיה .
נשארנו איפוא יחד ,שש נפשות ,עד שהעבירו אותנו למחנה צבאי ,שבו שהינו
כל הקיץ ,גברים ונשים לחוד .במקום התארגן מטבח של הקהילה היהודית
בצ'רנוביץ בתמיכת הג'וינט ,ואמא התחילה לעבוד בו ,כדי שתוכל לקבל שם
סיר מרק ולהביאו למשפחה .גם לאחר צאתנו מן המחנה המשיכה אמא לעבוד
במטבח הקהילה .אבא החל לעבוד ,וכולנו התגוררנו בדירתה הקטנה של דודתי.
ישנו על הרצפה ,כשמדי פעם מישהו מאיתנו מוזמן ללון בבית אחד השכנים או
הקרובים.
כך עבר חודש ,כשכל אותה עת מחפש בשבילי סבא דירה ועבודה בעזרת קשריו.
ואכן ,נמצאה לי עבודה בתור עוזרת אצל משפחת רופאים לא יהודים .יהודי
צ'רנוביץ חיו ,אומנם ,בפחד ובחששות מיום המחר ,ואף הוכרז עוצר בלילות,
אך בינתיים נשארו כולם בבתיהם.
בנובמבר הועלינו לקרונות משא והועברנו לטרנסניסטריה.
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הגענו למרקולשטי ,שם הורידו אותנו מהרכבת .לפנינו עברו שם היהודים
מבוקובינה הדרומית ,שבאו עם כל "רכושם" ונצטוו להשאיר הכל ולקחת עימם
רק מה שיכלו לשאת על הגב .אספנו שם שקים ,שאותם הפכנו לתרמילי גב,
והצטיידנו בבגדים ,שהותירו מגורשי דרום בוקובינה.
ומשם ,ברגל ,לדנייסטר .כל הדרך נשמעו צעקות ובכי .אנשים רבים לא עמדו
עוד בתלאות הדרך ונפלו מתים .על גשר-לא-גשר עברנו את הדנייסטר עד
הגיענו לייאמפול שבטרנסניסטריה ,ומשם ,שוב ברגל ,לברשאד.
מתוך עדותם ב"יד ושם"

מיליה (197 ) Milia
יהודי הכפר נרצחו בידי תושבים מקומיים
ב 1930-חיו בכפר  197יהודים ,שקהילת ויז'ניץ הסמוכה סיפקה להם את
השירותים הדתיים  -קהילתיים.
ביוני  ,1941עם נסיגת "הצבא האדום" ,נרצחו כל יהודי הכפר בידי התושבים
המקומיים ,המוסתים על-ידי כנופיות אוקראיניות ,שהגיעו מהעיר קוטי בפולין,
הסמוכה לגבול.
הנשים הובלו ערומות ברחובות והוכו בשוטים עד מוות .מנהיג ציוני מצ'רנוביץ,
יעקב גלר ,שביקש מקלט במיליה ,נסקל באבנים יחד עם אשתו וילדיו.
הרוצחים מנו את הגוויות כדי לוודא ,שלא נותר אף יהודי בחיים ,וסיימו בשוד
הקורבנות.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,ע"מ 468-9
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יהודית לקר
נשים יהודיות הובלו ערומות בחוצות העיירה
נולדתי בוויז'ניץ וגרתי בה עד בוא הרוסים ,ב.1940-
אבי ,שהיה סוחר עצים "בורגני" ,היה מועמד להגלייה על ידי הרוסים ,ועל כן
בחודשים מאי-יוני  1941נאלצנו להסתתר בבית סבי ,אייזיק דרוקמן ,בכפר מיליה
שליד ויז'ניץ .מיד לאחר נסיגת הרוסים שבנו לוויז'ניץ.
בבית סבי התגוררה גם אחות אימי ,אולגה נוימייר ,עם בעלה דוד ועם שתי
בנותיה ,רלי ובלה ,אשר הגיעו לבית סבא מדרזדן ,לאחר שהתגברו שם הרדיפות
אחר היהודים.
עוד לפני שהגיעו הרומנים למיליה ,רצחו הפורעים האוקראינים באכזריות את כל
יהודי הכפר ,ביניהם גם את סבי ,את סבתי ואת כל משפחת דודתי ,שהתגוררה,
כאמור ,עימם.
הנשים היהודיות הובלו ברחובות הכפר כשהן ערומות ,ואז הוכו למוות .השוחט
נקרע לגזרים על ידי הפורעים .בתום מלאכת ההרג בדקו הרוצחים ,שאיש מן
היהודים לא נשאר חי ,ואז התפנו לשדוד ולבזוז את בתיהם.
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נפולוקאוץ (316) Năpolocăuţ
ליזה פישר ובלנקה )ברכה( סגל
פצעיה הכואבים של קהילת נפולוקאוץ
שמי ליזה פישר .נולדתי בשנת  1931להוריי נחום-נתן צימר ודורה )לבית טרסר(.
אחי יעקב נולד בשנת  .1924בתקופה המתוארת למד יעקב בביה"ס התיכון
בסטרוז'ינץ ,ואני למדתי בביה"ס העממי בכפר .לסבא מצד אבא ,הרש-בער
צימר ,ולסבתא קריינדל  -גולדה היה שם בית מרזח ,והם היו הורים לארבעה
בנים :אברהם ,משה ,נחום -נתן ודוד ולארבע בנות :חוה ,רבקה ,פייגה וצילי.
שמי בלנקה )ברכה( סגל ,ושם אחי צבי .נולדתי בשנת  .1928להוריי ,דוד וקלרה
)חיה( ,היתה מסעדה בכפר ,והם עסקו גם ביצוא בשר ותפוחי אדמה לארץ-
ישראל .לדודי דוד צימר היתה חנות למכשירי ברזל בשותפות עם אחיו נחום-
נתן ,והם גם גידלו סלק סוכר וסיפקוהו לבתי חרושת לסוכר בסביבה.
נפולוקאוץ היה כפר ממוקם על הגבול בין פולין לרומניה ,ובין שתי מלחה"ע
חיו בו ,לפי הערכתנו ,מעל  300יהודים .בסוף יוני  1940סופחנו יחד עם כל
צפון בוקובינה לבריה"מ ,ובסוף יוני  ,1941עם כיבוש האיזור ע"י צבאות
גרמניה ורומניה ,התמקמו בכפר חיילים רומנים והונגרים ,והמקום עבר לשלטון
רומניה .עם כניסתם לכפר נתנו הרומנים לתושבים הנוצרים במקום  24שעות
לעשות ביהודים כרצונם – להרוג בהם ולשדוד את רכושם .בעזרת תושבים
מקומיים אספו הרומנים את הגברים היהודים ודחסו אותם אל תוך מרתף ביתו
הגדול של הרומני  ,Strishkaשם הרגו בירי ובמכות גרזן וכלים אחרים  64מהם;
בין ההרוגים אנו זוכרות את אברהם צימר ,אחיו של נחום-נתן צימר ,ואת חיים
טרסלר בן דוד של אבי ,ובניו הרמן ,ברונו ,מילו ושלמה .זאת שמענו מפיה של
ליזה ,אשת אברהם צימר ,שנקלעה לתוך קבוצת הגברים ושוחררה אח"כ ע"י
הרוצחים.
הרמן בייניש ,רעייתו פייגה )דודתה של ליזה פישר( ותינוקם בן שנה וחצי
הסתתרו בשדה תירס ,וכשיצאו מהמסתור וחיפשו מקום אחר להתחבא ,תפסו
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אותם הרוצחים וזרקו אותם מעל גשר אל נהר הפרוט ,שם טבעו שלושתם.
בד בבד שדדו הפורעים הנוצרים את בתי היהודים .אלה ששרדו הובלו יחד עם
יהודים ,שנשארו חיים בכפר ובכפרים בסביבה ,לתחנת הרכבת .משם הובלנו
ברגל  -תחת שמירה של ז'נדרמים רומנים – לעיירה ) Snyatinשבין שתי מלחה"ע
היתה שטח פולני( ,שאליה הגענו למחרת בבוקר .הצבא ההונגרי ,אשר שלט שם,
סירב לקבל את המגורשים מרומניה ,ואנו הובלנו ,שוב ברגל ,ל.Lujeni -
בהקשר זה מספרת ליזה פישר :בן דודתי חוה ,משה פסטרנק ,היה מאורס לבחורה
מסניאטין ,וכאשר הגיעה שיירת המגורשים לשם ,הצליח להסתתר אצלה בבית.
מאחר שאיימו בעונש מוות על מי שיסתיר מישהו מהמגורשים ,מסר עצמו
משה פסטרנק לשלטונות המקומיים ,שהיכו אותו מכות אכזריות ,גרשו אותו
לצ'רנוביץ ,ועד כמה שידוע לי ,גורש אחר כך לטרנסניסטריה ,שם ניספה .גם
אחותו של יוסל סובל עברה תלאות דומות ,וגם היא נספתה בטרנסניסטריה.
הדרך בין סניאטין ללוז'אן נמשכה יומיים-שלושה ,וסבלם של האנשים ,שצעדו
כל העת רעבים ותשושים ,בלתי ניתן לתיאור .הז'נדרמים הרומנים ,אשר ליוו
את השיירות והתחלפו מדי כמה ימים ,לא הפסיקו להיטפל למשפחה זו או
אחרת ולשדוד את המעט שעוד נשאר להן .במקום אחד ,למשל ,פרסו שטיח
על האדמה וחייבו את המגורשים להניח עליו כל מה שהיה להם באותה שיירה:
כסף ,תכשיטים ,בגדים וכדומה.
הגענו למבנה ההרוס של בית חרושת לסוכר ,שם "נהנינו" משאריות סוכר חום
שנמצא במקום .שמירה כבדה מנעה כל אפשרות בריחה ,ואף לא היה לאן לברוח...
בלוז'אן נשארנו כמה ימים ,ובתחילת יולי המשיכו הרומנים לגרש אותנו לכיוון
נהר הדנייסטר ,אל העיירה אטאקי .בדרך צורפו אלינו יהודים ניצולי הפוגרומים
בעיירות ובכפרים  Berhomet, Oraşeni, Dracineţ Hlibokaועוד .הגענו לקצה
כוחותינו; החיילים תבעו כסף ואיימו לירות בסרבנים ...אנשים נפלו תשושים
בדרך ומתו ,והדרך עד  Secureniהיתה זרועה גוויותיהם של אלה שלא יכלו
להמשיך ,נפלו וגוועו; חלק מהם נהרגו ע"י החיילים הרומנים המלווים וגם ע"י
האוכלוסייה המקומית.
הגענו לסקורני ,שם שוכנו משך כמה שבועות בבתיהם ההרוסים של יהודי
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המקום ,אשר גורשו משם לפני הגעתנו .המראות היו זוועתיים ...בגורן אחד,
למשל ,מצאנו – בין שאריות של תבואה רקובה – גווייה של יהודי שנרצח שם.
אין ספק ,שהוחזקנו בעיר כדי שחלקנו ימות שם .היתר גורשו הלאה ,ליידינץ,
שם הושארנו כששה שבועות .רבים חלו ומתו ממחלת הדיזנטריה ,והיתה אפילו
סברה ,שהמחלה נגרמה ממי באר מקומית ,אשר זוהמו במיוחד.
משם – ברגל ,כמובן  -לאטאקי .שוב חזרו על עצמם הרעב ,השוד ,ההרג ויסורי
המוות .מאטאקי נמשך מסע הנדודים ברגל בחזרה ליידינץ )כל תוואי כ60 -
ק"מ( .איש לא ידע מה יילד יום.
ב 12-11 -באוקטובר  ,1941בשמחת תורה ,ניתנה הוראה להתרכז ברחבת בית
הכנסת ,והחיילים הרומנים דחסו אותנו פנימה ,לתוך הבניין .הצפיפות היתה
נוראה ,עד כדי קשיי-נשימה; בכי וצעקות אימים מסביב .מדי פעם היו החיילים
הרומנים פותחים את הדלתות ,והקהל היה פורץ החוצה אל הגשם ,הקור והבוץ
העמוק...
יצאנו לדרך .ברגל ,בבוץ הטובעני ,רעבים ,תשושים ,חולים ,גברים ,נשים,
ילדים ,זקנים .בדרך רצחו את אלה ,שנפלו ולא יכלו להמשיך ,או השאירו אותם
בצידי הדרכים כדי שיוציאו את נשמתם תוך עינויי מוות; כל זאת במטרה אחת
– להשמיד אותנו באכזריות.
אנו זוכרות רק מעט שמות של אלה שנפלו ו/או נרצחו :הרב פרנקל ,אשתו
וקרוב משפחה נוסף שלהם ,אשר הועלו על עגלה לאחר שאפסו כוחותיהם.
הרומנים הכריחו אותנו להיות נוכחים בעת שירו בהם" ,כדי שתלמדו לקח,"...
אמרו הרוצחים .אנו זוכרות גם כיצד רצחו הרומנים קבוצה של שמונה מגורשים
מהשיירה שלנו ביער ליד הנחל.
קשה לנו להעריך מה היה מספר היוצאים אל המסע ואל זוועותיו ,משום שנוספו
לשיירה שלנו יהודים מגורשים מכמה וכמה ישובים ,ואת רובם לא הכרנו .אך
ודאי שיצאנו רבים ,רבים מאוד ,ולאטאקי הגענו מעטים מאוד .כבר לא נראינו ולא
הרגשנו כבני-אדם ...לבושים בלויי-סחבות ,כפות רגלינו חבושות סמרטוטים,
מורעבים ,חלשים ...כצל אדם וכרוחות רפאים נראינו.
באטאקי פגשנו מגורשים מדרום-בוקובינה ,אשר הגיעו ברכבת משא ,לבושים
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בגדי חורף ונראים טוב .ביקשנו מהם משהו לאכול וכמה סמרטוטים כדי לחבוש
בהם את רגלינו  -אך לא תמיד נענינו...
אחרי כמה ימי שהייה בעיר דחסו אותנו החיילים הרומנים על מעבורת ,אשר
העבירה אותנו את הדנייסטר אל העיר מוגילב-פודולסק .אני – מספרת ליזה
פישר  -כבר לא יכולתי ללכת ,רגליי היו פצועות וקפואות ,ואבי היה צריך לסחוב
אותי על גבו .הקבוצה שלנו שהתה בלילה הראשון במוגילב במרתף של בית
הרוס ,שנשאר רטוב אחרי שיטפון שהתרחש בו קודם לכן.
ארבעה חודשי שואה זוועתיים הסתיימו ,כאשר מעטים מהמגורשים שורדים את
התופת ,ופרק חדש של תלאות עמד להתחיל – שלוש שנות שואת הגירוש שלנו
לטרנסניסטריה.
מגרמנית :יצחק ילון

נהר הפרוט במלוא גאונו )(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
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דב צימר
גירוש לסניאטין )פולין( וחזרה
ביולי  1941נאלצה משפחתנו לעזוב את ביתנו בעיירה נפולוקאוץ.
גורשנו ללוז'אן ,שם נכלאנו במחנה מגודר ,ובו שהינו שבועות מספר .ואז
הועברנו לסניאטין )פולין לשעבר( שם נאמר לנו ,כי אנו מיועדים להעברה
למחנה אושוויץ .אלא שהמיליציה הפולנית החזירה אותנו לרומניה כאזרחיה
של מדינה זו.
סאת הנדודים לא מלאה ,והקלגסים הרומנים גירשו אותנו דרך ערבות בסרביה
למחנה ידינץ ,שבו שהינו עד נובמבר  .1941ומשם שוב למסע נדודים :אטאקי,
ומשם אל מעבר לדנייסטר ,לטרנסניסטריה ,למחנה קופיי-גורוד.
כאן הוחזקנו בגטו ללא אמצעי מחייה ותנאי מגורים מינימליים.
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סדגורה ) (1450) Sadăguraלאחרונה סופחה לעיר צ'רנוביץ(
דר' ליאו ברוקנטל
קץ היישוב היהודי המפואר של סדגורה
סדגורה שבהרי הקרפטים היתה ידועה ברחבי האימפריה האוסטרו-הונגרית
כיישוב שבו פעל רבן עושה נפלאות .העיירה שוכנת בצפונה של צ'רנוביץ ,הנהר
פרוט מפריד בין שני היישובים ,נחל מוסקאו זורם סביבה ,והיא עצמה מוקפת
הרים מיוערים.
לאמיתו של דבר ,סדגורה היתה מנותקת מדרכי תחבורה ,ואף הרכבת פסחה
עליה .התחנה הקרובה שכנה בכפר ר ו ה ו ז נ ה ,במרחק של כ 2-ק"מ ממנה.
המועצה המקומית היא זו שנשאה באשמת ריחוקו של היישוב מתחנת הרכבת.
בשעת תכנון נתיב הרכבת פנתה המועצה אל המתכננים וביקשה להרחיק את
נתיב המסילה מן היישוב כדי לא להפריע את מנוחת התושבים ,ובמיוחד הילדים
הקטנים ,בשריקות הקטר; גם הגיצים ,שינחתו על גגות הבתים העשויים רעפי
עץ ,עלולים לגרום לשריפות בתים ורכוש תושביהם.
הבדידות האידילית לא הפריעה לתושבים ,והקשר נרקם באמצעות כרכרות
ולאחר מכן אוטובוסים לעיר צ'רנוביץ ,ששכנה במרחק של  8ק"מ בלבד מן
היישוב הפסטורלי.
זו היתה עיירה יהודית טיפוסית בת  250שנה ,ששמה ניתן לה ע"י גנרל רוסי
ממוצא בלטי בשם גרטנברג .הוא קרא לה סדגורה הסלבית ,אך אני רואה לנגד
עיניי את סדגורה היהודית בלבד ,ואני מוצא חובה לעצמי להציב אם לא יד זיכרון
לסדגורה הרי לפחות מצבה על קבר יהודי .שכן אני שייך ליהודים האחרונים
יוצאי עיירה זו ,שבה נולדתי ובה כיהנתי כראש הקהילה וכסגן ראש העיירה.
שנות הפריחה של העיירה נמשכו עד פרוץ מלחה"ע ה ,1-ב ,1914-והאסון
הראשון אירע כאשר הסולדטסקה הרוסית בזזה את בתי היהודים בעיירה .שקיעת
היישוב החלה עם התמוטטות הקיסרות האוסטרו-הונגרית ותחילת השלטון
הרומני.
הקהילה היהודית בסדגורה הקיפה עוד  16ישובים יהודיים סביב לה ,ושייכות
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זו נקבעה בימי השלטון האוסטרי .היישובים הללו היו כפופים איפוא לראש
הקהילה היהודי בעיר הנפה ,והם נעזרו בשירותי בית המשפט האזורי.
יהודי קהילות אלה הזדהו כחברים גאים של קהילת סדגורה ,שבה כיהן רב
קהילה ושכנה בה ,כאמור ,החצר של רבן עושה הנפלאות ,יוצא שושלת רבני
רוז'ין ,שהיה שם דבר בסדגורה בפרט ובבוקובינה בכלל .האדמו"ר התגורר
בארמון בנוי בסגנון מאורי ,מוקף בבניינים ,שבהם גרו אנשי חצרו .בית הכנסת
בחצר היה הגדול ביותר בעיירה ,והכיל  1000מקומות .קירותיו היו מקושטים
ביצירות אמנות ,הפרוכת היתה רקומה חוטי זהב ופנינים יקרות ערך ,ונברשות
בדולח הוארו בגז טבעי ,שהופעל על ידי מתקן מיוחד .גם חדר האוכל הכיל
 1000מקומות לסועדים.
משפחת הרבנים ניהלה אורח חיים לפי כללי טקס חמורים ,כנהוג בחצרות
מלכים ,וחסידים בהמוניהם היו נוהרים לחצר כדי לקבל את ברכת הרבן
לעסקיהם ואת עצתו לפני כל קבלת החלטה מכרעת בחייהם .גם עולי רגל רבים
היו עולים לחצר הרב בחגים ובימים טובים כדי להתפלל עימו ולזכות בברכתו.
העשירים היו עולים לרגל מרוסיה ,לבושים בפאר בבגדי החסידים השחורים,
והנדיבים היו תורמים כספים מלוא חופניים .לעומתם נהרו לחצר גם עולי רגל
עניים ,שבאו למצוא קורת גג וארוחה חמה ולהסתופף בצל הרב.
עם גידול האוכלוסייה בעיירה ובכפרים סביב לה נכללו בסדגורה הגדולה גם
הכפרים רוהוזנה)ברנובקה( ,נוי-זוצ'קה ואונטר סראוץ )סלובודקה(.
הגבולות בין ישובים אלו ניטשטשו עם הזמן ,והם הפכו לעיירה אחת",סדגורה
הגדולה" ,שמנתה כ 13,000-יהודים ,מהם  10,000בעיירה ו 3,000-בבנותיה.
עם שינוי המשטר ,אחרי מלחה"ע ה ,1-חלה הגירה משמעותית של יהודי סדגורה,
כשלושה רבעים מיהודי העיירה עזבוה ,ומספרם הגיע לכ 2000 -בלבד .גם בין
קורבנות הכיבוש של צבאות הצאר הרוסי היו יהודים רבים ,שגורשו מבתיהם
ואולצו ללכת ברגל עד סיביר .יהודי אחד בלבד ,הרש לוטינגר ,זכה לשוב אחרי
המלחמה וסיפר על תלאות הדרך.
רוב יהודי סדגורה עסקו במלאכה ובמסחר ,ובעיירות הקטנות שלה עסקו בעבודה
חקלאית ובגידול בקר .בנוסף ניהלו יהודים אחוזות והיו לחוכרי האחוזות בכפרים
שמסביב לעיירה .מספר רב של בעלי עגלות עסקו בהובלת סחורות ,ובעלי
כרכרות הסיעו אנשים אל המרכז המסחרי הגדול בצ'רנוביץ .העיירה היתה מרכז
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לסחר בסוסים ,ומדי שנה התקיים בה יריד של סוסים גזעיים,שחלקם הוברחו
מרוסיה תוך עצימת עין של השלטונות האוסטריים .היהודים היוו דוגמה ומשל
בחריצותם הרבה ,ואפילו קשי יום מצאו את לחמם בה כשואבי מים וכחוטבי
עצים.
רבים מבעלי המקצוע היהודים התארגנו באגודות מקצועיות ,כמו ,למשל ,איגוד
המורים היהודים ,שלימדו בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים ,או מלמדי דרדקים,
שהורו בתלמודי תורה ובישיבות .ראוי לציין ,כי המורים סבלו ממצוקה כלכלית
בשל שכרם הזעום.
כל אגודה הקימה את בית הכנסת שלה .ברחוב שילגסה ,למשל ,היו  11בתי כנסת
קטנים ,שהשתייכו לאגודות מקצועיות ,ובית כנסת מרכזי גדול .בנוסף היו ברחוב
גם "חדרים" רבים.
בקרב היהודים האינטלקטואלים היה גם מספר לא מבוטל של עורכי דין ושל
פקידי בנקים ,ובכך היוו חלק מן המעמד הבינוני בחברה.
עד מלחה"ע ה 1-היו ראשי העיירה ברובם יהודים ,במלאם במקביל תפקיד של
ראש קהל יהודי.
העיירה היתה גם מקום מושב התנועות הציוניות ,ולאחר מלחמת העולם ה1-
הוקם בה בית ספר עברי ,שבו למד הנוער עברית כחלק מפעילותו הציונית.
ביה"ס מומן ע"י הברון הירש.
ב ,1940-עם כניסת "הצבא האדום" לבוקובינה הצפונית ,נאסרו רוב העסקנים
הציונים ע"י המשטרה החשאית הסובייטית ,נקוו"ד ,והוגלו לערבות סיביר ,שם
עבדו עבודות פרך ,רבים מהם גוועים מרעב ומקור .עם הכיבוש הנאצי רצחו
הקלגסים הרומנים והגרמנים ,בעזרת שולחיהם האוקראינים 186 ,יהודים.
בראשם עמד המורה האוקראיני רוסו ,שנידון למאסר עולם לאחר שחרור האיזור
בידי "הצבא האדום".
הרצח ,הביזה והשוד נמשכו יומיים ,והיהודים ,שנותרו בחיים ,מצאו מסתור
במרתפים ובמעבה היער עד בוא השלטונות.
שנת  1941היתה שנת הקץ של היישוב היהודי המפואר בסדגורה ,ובה הוגלו
הנותרים בחיים למחנות ריכוז בטרנסניסטריה.
מסע המוות למחנות אלה נמשך חודשים ברגל וברכב ,ובמהלכו הגיעה השיירה
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לנהר דנייסטר ,שבו מצאו רבים את מותם .יחידים שרדו את מחנות הריכוז לאחר
שחרור המחנות ,אך איש מהם לא שב עוד לסדגורה.
הנותרים המעטים התיישבו בעיר צ'רנוביץ ,ומשם היגרו לרומניה כדי לעלות
מאוחר יותר לישראל.
החיים היהודיים כובו איפוא בסדגורה ,שפסקה מלהיות עיירה יהודית .בית
הקברות שלה חולל ,המצבות נלקחו לסלילת דרכים ,ובתי הכנסת נבזזו ונהרסו.
מתוך הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958
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ז'אן אנצ'ל
הלגיונר רוסו ,מנהיג כנופיה ורוצח אכזרי
בעיירה סדגורה אשר בבוקובינה הקים ולדימיר רוסו ,לגיונר ותיק ,משטרה מקומית
ופקד עליה .בימים  5ו 6-ביולי שדדו ורצחו רוסו והכנופיה שבהנהגתו למעלה
ממאה יהודים בעיירות רוהוזנה ,זוצ'קה  -נואה וסדגורה .את היהודים ,ששרדו
בשלוש העיירות ,הוליכו אל בית העירייה שבזוצ'קה -נואה ,ומשם הובילום אל
גבעה ליד העיירה וירו בהם .הנערות הצעירות נאנסו ונרצחו לאחר מכן.
רוסו היה כורת אצבעותיהן של יהודיות קודם שרצח אותן ,כדי שיוכל לגזול את
טבעותיהן ביתר קלות; מקרב היהודים בסדגורה הוא אסר אף את חברו שלו וירה
בתלמידיו ,לאחר שהכריחם לחפור את קבריהם במו ידיהם.
אכזריותם של רוסו ושל חבר מרעיו היא משל ודוגמה למה שהתרחש בעיירות
ובכפרים רבים באותו שלב ביניים שבין חילופי השלטון.
מתוך :ספר תולדות השואה-רומניה ,כרך א' ,עמ' 546

זיגי טויטלר
סדגורה  -מרכז יהודי רוחני
העיירה סדגורה שוכנת במישור ,כ 8-ק"מ מצ'רנוביץ .היא נוסדה לפני כ250-
שנה ,ושמה ניתן לה בתקופת שלטון הצאר על ידי הגנרל הרוסי גרטנברג.
סדגורה התפרסמה כעיירה יהודית הודות למרכז הרוחני והיהודי ,ששכן בה,
ובזכות שושלת הרבנים שגרו בה .אליה היו שייכות  16מועצות נוספות ,ביניהן
זוצ'קה ,רוהוזנה ,בילה ,טופורוץ וצ'רנבקה .יהודי כל המועצות הללו התגאו
בהיותם חלק מסדגורה ומן המוסדות היהודיים שלה ,כגון ישיבות ,תלמוד
תורה ,בית-מרחץ וגם בית-קברות.
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רבות נכתב על משפחת הרב פרידמן ,אישיות מיוחדת ,בעלת הופעה אצילית
וחוכמה רבה .הרב התגורר ב"ארמון" ,שסביבו בתים ודירות של בני המשפחה
וגם של המשרתים הרבים .המונים מקרוב ומרחוק היו נוהרים אליו לקבל את
עצתו ,ולפני מלחמת העולם הראשונה הגיעו גם יהודים עשירים רבים מרוסיה.
כל אלה תרמו רבות לפריחת המקום ,ואכן ,בתקופה זו חיו בסדגורה כ10,000-
יהודים .במשך השנים ירד מספר היהודים ,וביוני  ,1941לפני כניסת הרומנים
והגרמנים ,הגיע מספרם לכ 2000-בלבד.
על-יד ארמון הרב שכן בית-כנסת מפואר ,שהכיל  1,000מקומות תפילה .הרב,
בהופעתו המרשימה ,בירך כאן את המתפללים רק בחגים ובהזדמנויות מיוחדות.
גם חדר האוכל הענקי אירח מאות מתפללים ,רובם יהודים עניים ,שבאו לקבל
ברכה מהרב.
רוב יהודי סדגורה היו בעלי-מלאכה ,מאורגנים לפי מקצועותיהם ,וסוחרים
בכל ענפי המסחר .ואכן ,המסחר היה ברובו בידי היהודים .אבל גם קשי יום לא
היו חסרים בה ,והעניים ביותר היו אלה שהתעסקו בהובלת דליי מים מהבארות
הרחוקות תמורת כמה פרוטות .המורים ,שנקראו בימים ההם "מלמדים" ,היו
תמיד בעלי משפחה גדולה מאוד ,אבות לילדים רבים ,בעלי דירה קטנה מאוד,
בדרך כלל בת חדר אחד ,שהיווה חדר מגורים ,חדר שינה וכיתת לימוד גם יחד.
שכר הלימוד היה זעום ביותר ,ולכן ה"מלמדים" סבלו תמיד מעוני .למרות זאת
ירשו בניהם עוד בחייהם את "הפרנסה" של האב.
במשך תקופה ארוכה שימשו יהודים כראשי העיירה ,וביניהם דר' ברדך ,דר' שפר
ודר' גרנירר .היו בהם גם מזכירי קהילה יהודים ,וביניהם סבי ,יעקב אברהם הירש.
הרצח והביזה החלו ב ,5.7.1941-מיד אחרי נסיגת "הצבא האדום" .טרם כניסת
הצבא הגרמני פרצו קבוצות של רומנים ,שיום קודם לכן עוד היו שכנים טובים,
לבתי היהודים ,ובכוח ובאלימות הוציאו כ 200-מהם .בראשם עמד ולדימיר
רוסו ,וביניהם היו גם שרביניוק ,שרבנוביץ ,נובק ואחרים .סחבו אותם במכות
מחוץ לעיירה ,ליד היער ,הרביצו להם באכזריות ואחר כך העמידו אותם בשורה
וירו ב 72-יהודים .בין הקורבנות היו אברהם קרנר ,אשתו ושני ילדיהם ,המורה
צימר ,אשתו ותינוק בן שנה ,משפחת טאוב ,משפחת שטרנברג והבנות פני,
טוצה ,לאה וגוסטי ,משפחות הוטמן ,גוטליב ,שפר ,רייס ,גרביבר ,פויר ,רייכמן,
ברנדר ,אנגלר ועוד.
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אחר כך תפסו חיילים רומנים ,ובראשם נובק ולזוצ'קה ,ארבעה בחורים יהודים,
שעבדו בבית הספר :אדולף כץ ,שינדלר ,קינסברונר וביק .הביאו אותם לחצר
הגדוד מס'  12של הצבא הרומני ,ושם קשרו אותם זה לזה וירו בכולם .רק כעבור
חודש הביאו אותם לקבר ישראל.
את כל יתר היהודים הביאו בכוח לעירייה ,ובזמן שהחזיקו בהם שם פרצו לבתיהם
והוציאו כל דבר בעל ערך ,כולל רהיטים ,דברי הלבשה וכמובן כסף ותכשיטים,
אם היו.
עד הגירוש לטרנסניסטריה נהרגו על-ידי הרומנים  186יהודים .כ 1,500-הוגלו
לטרנסניסטריה ,ומעטים מאוד חזרו משם ב .1944-ולדימיר רוסו נעצר אחרי
המלחמה ונדון לעשרים שנות מאסר.
בין התושבים הרומנים של סדגורה יש לציין לרעה את הברון מוסטצה ואת
משפחתו ,אשר כבר במאה ה 18-היו בעלי אחוזות בעשרות אלפי הקטר ,אולם
במשך השנים ירדו מנכסיהם ונותרה בידיהם אחוזה אחת קטנה .בית הברון
מוסטצה היה פתוח ליהודים – בדרך כלל לעשירים – והוא התייחס אליהם
בחמימות .אולם ביולי  ,1941כאשר החלו ההרג והביזה ,הוא לא נקף אצבע כדי
לעזור ליהודים.
היום סדגורה היא עיירה ללא יהודים ,ואילו בתל-אביב ,ברחוב פנקס  ,41קיים
בית כנסת יפה מאוד של משפחת הרב מסדגורה.
רק מעטים שרדו מן התופת
סדגורה היא עיר במערב אוקראינה .בשנים  1918-1775היתה תחת שלטון
אוסטריה ,ובין שתי מלחמות העולם השתייכה לרומניה.
ראשוני היהודים הגיעו למקום במאה ה ,17-וב 1775-נימנו בעיר  45משפחות
יהודיות מתוך  180המשפחות .בתחילת המאה ה 19-התגוררו בה כבר מאה
משפחות יהודיות .בית הכנסת המרכזי הוקם ב 1770-לערך.
היהודים עסקו במסחר ובמלאכה ,ובין אנשי היישובים הסמוכים ,שהיו כפופים
לקהילת סדגורה ,היו גם בעלי-קרקעות עשירים .מבין דלת העם עסקו רבים
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בהובלת מים בחביות מבארות מרוחקות .ערב מלחמת העולם הראשונה היתה
הקהילה בשיא פריחתה ,ומנתה  10,000נפש ,מלבד  3,000ביישובים הסמוכים.
הקהילה היתה מעוז חסידי רוז'ין ,לאחר שהאדמו"ר ר' ישראל פרידמן קבע
בה את מושבו )באמצע המאה ה ;(19-גינוני המלכות ,שהנהיג ב"חצרו" ,היו
לצנינים בעיני חסידי צאנץ .אחרי מלחמת העולם השנייה הועתקה השושלת
לארץ-ישראל.
בין שתי מלחמות העולם התנהלה בקהילה פעילות ציונית ענפה ,ונציגים יהודים
ישבו במועצת העיר .ב 1940-נכבשה סדגורה על-ידי "הצבא האדום" וכעבור
שנה נמסרה לידי הרומנים ,בעלי-בריתם של הגרמנים .באותה שנה נהרגו במקום
 186יהודים; יתרם ,כ ,1,500-נשלחו למחנות בטרנסניסטריה .מעטים חזרו ב-
.1944
מתוך מאגר הקהילות-בית התפוצות
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סולונץ (8) Soloneţi
ברכה אברהמי
השכנים בזזו מכל הבא היד
נולדתי כברטה ברטפלד בשנת  1927בבוקובינה ,מחוז סטרוז'ינץ ,ביישוב בנילה
על הסירט .גרנו במרחק שלושה קילומטרים ממרכז היישוב ,בשכונת סולונץ,
כיוון ששם היו להוריי חווה חקלאית ,טחנת קמח ומנסרה.
להוריי היו יחסים מאוד טובים עם אנשי המקום ,אשר בחלקם הגדול עבדו אצלנו
בחווה .תמיד שולם להם שכר עבודה הוגן ,והם גם נעזרו בנו בשעת הצורך .מאז
השתלטות הרוסים על צפון בוקובינה ,בעקבות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב ,חיו
הוריי בפחד מתמיד מפני גירוש לסיביר ,וכשפרצה מלחמת העולם השנייה ,הם
אפילו שמחו ,שאולי סוף סוף ישתחררו מעול הרוסים ,ויהיה קל יותר להסתדר
עם הרומנים ,אשר חזרו לשלוט .לטענת אימי ,היו לנו די כסף ודברי ערך לתת
להם ,והכול אמור היה להסתדר.
אך לא כך היה .זכורות לי עגלות עמוסות רהיטים ,כלי-בית ושאר מיטלטלין ,ואימי
אומרת" :בוזזים את היהודים במרכז" .עדיין לא הבנתי בדיוק למה התכוונה.
מספר עובדים שלנו ,מצוידים במקלות ,הגיעו לביתנו והבטיחו להוריי ,כי אין
להם ממה לפחוד ,הם ישמרו בשער ,ואיש לא יוכל להיכנס .באותו לילה ,ליל
שבת ,לא הרשו לנו הוריי להתפשט .אימי תפרה שקיות ,ומכיוון שהוריי היו שומרי
שבת ,הבנתי מכך שהמצב חמור מאוד .אימא מילאה את השקיות בתכשיטים,
קשרה לכל ילד שקית עם שרוך על הצוואר ואמרה" :אם לא נהיה יחד ,זה יעזור
לנו .צריך להשתדל להישאר בחיים".
הלילה עבר בשקט ,אך למחרת בבוקר הגיעו בהמוניהם כפריים,שחלק מהם
הכרנו ,מצוידים בכלי עבודה מכל הסוגים :אתים ,טוריות ,קלשונים ,גרזנים,
מקלות ועוד .הם איימו על השומרים בשער ,שרצו לעברנו וצעקו לנו לברוח.
עוד לפני שהספקנו לצאת ,נכנסו הפורעים הביתה ,לקחו מאבי בכוח את נעליו
והתחילו לבזוז מכל הבא ליד .ברחנו לביתה של אחת העובדות שלנו ,אולם
היא חששה להכניסנו ,ועל כן המשכנו משם ליער .אלא שהפורעים הגיעו
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בעקבותינו ,ומיד התנפלו עלינו ,מכריחים אותנו לחלוץ נעליים ותולשים את
השקיות ,שאמא תלתה על צווארינו .אבא רק ביקש ,שלא יפחידו את הילדים,
אולם אחת הכפריות תלשה מאוזניי בלי רחמים את העגילים ,ועד היום מורגשות
הצלקות ,שנשארו כתוצאה מכך .בנוסף הורידה ממני בכוח את הגרביים יחד
עם החגורה .הפועלים שלנו ,ששמרו בלילה בשער ביתנו ,ביקשו מן האספסוף
להשאיר אותנו בידיהם ,כדי שהם יעבירו אותנו אל מקום ריכוז היהודים ,ובדרך
יסיימו את מלאכת הפורעים .זאת עשו ,כמובן ,כדי לנסות ולהציל אותנו .ואז
הובילו אותנו ,וכשרצו הפורעים להכות בנו ,ניסו להגן עלינו .בכך מנעו ,לפחות,
חלק מן המכות.
בדרך אל מקום הריכוז ראיתי המוני פורעים מכים יהודים ,ביניהם את אדון ברכר
הזקן ,שגררו אותו ברחוב ואחר כך רצחוהו .במקום האיסוף פגשנו את דודי,
שהופשט בכוח ממכנסיו ,ואת דודתי ,שנותרה בבגדי גוף בלבד .כל היהודים
היו יחפים ,ורובם גם מוכים וזבי דם .אחד מהם ,שהיה לבוש עדיין בשני זוגות
מכנסיים ,נתן זוג אחד לדודי .כולם ישבו על הרצפה .אימי לא הגיעה איתנו ,היא
נשארה מאחור כדי לבדוק מי ומי בבוזזים וממי אפשר יהיה לדרוש את החזרת
הרכוש .אך האספסוף התנפל עליה ,הכוה באכזריות והביאו אותה לפנות ערב
בעגלה חבולה ,כשאינה מסוגלת לעמוד .עד למחרת לא נראה באיזור שום
חייל ,ומעת לעת היינו טועמים את נחת זרועם של האיכרים .ואז הגיעו ז'נדרמים
רומנים ,אשר הוציאו אותנו מהמבנה וסידרו אותנו בשורות .מרחוק ראינו את
מפקד הז'נדרמים ,שהכרנו עוד לפני כניסת הרוסים – בזמנו הוא היה מגיע
אלינו כל יום ראשון ,לבדוק כביכול אם טחנת הקמח מופעלת ביום השבתון,
דבר שהיה אסור לפי החוק .בעצם ,רצה לקבל את חלקו .הוא היה אוכל איתנו
ארוחת צהריים ,ולפרדה היה מנשק את ידה של אימי .ראיתי שאבי מבקש לדבר
איתו ,רצה לצאת מהשורה בתקווה שהוא יעזור לנו ,אך הוא דחף את אבי במקל
הארוך שבידו בחזרה לתוך השורה ולא זיכה אותנו אפילו במבט ,כאילו אינו
מכיר אותנו.
הובלנו ברגל לעיירה צ'יודין ,למקום שבו רצחו את כל היהודים לפני שהגענו.
הוחזקנו שם שלושה ימים בלי אוכל ומים ,במורד גבעה ,כשחיילים שומרים
עלינו מעליה עם מכונת ירייה ,מסובבים כל העת את כלי הירי ומכוונים אלינו.
לא ידענו מתי יחליטו לירות בנו.
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בהיותנו עדיין במקום האיסוף בבנילה ,נתן אחד הפועלים שלנו חצי כיכר לחם
לאבי ,ונשארו לו בכיס מספר פירורים עטופים בנייר עיתון .הוא שם מספר פירורי
לחם בפיו של אחי בן השלוש ובפיה של אחותי בת השבע .לי ולאחי הגדול לא
נתן – "אתם כבר גדולים" ,אמר .רק אחרי שנולדה בתי והפכתי לאם ,הבנתי מה
עבר על אבי בקבלו החלטה כזאת.
לצערי,לא עזרו פירורים לאחי הקטן ,והוא ניספה מאוחר יותר בטרנסניסטריה.
שמעתי את בן דודי מוריץ ריטר ואת אחי הגדול לוניו מציעים לאבי להסתער על
החייל ,כדי שיתחיל כבר לירות בנו .אבי לא הסכים ,שמא יישאר מישהו מהילדים
בחיים .חלק מהאנשים היו תשושים ,חלקם מעולפים ,ולפתע התחילו החיילים
לקלל ולסדר אותנו בשורות ,בעודם דוחפים ואומרים ,כי יש לנו מזל-נתקבלה
הוראה להפסיק את ההרג .הובילו אותנו ברגל ,רעבים ותשושים ,לסטרוז'ינץ,
שם הפרידו בין הגברים לנשים .הגברים שוכנו בבית הכנסת ,הנשים והילדים
– בגימנסיה .אנחנו קיבלנו כמה צנימים מלחם שחור וגם מים .אינני יודעת אם
גם הגברים קיבלו .מספר בנות ,ואני בתוכן ,נלקחו לנקות בתים ,שהיו בבעלות
יהודית ונועדו עתה למגורי הפקידים והצבא .מצאתי בגינה צנוניות אחדות,
שהבאתי לאימי ולאחיי .אני עצמי אכלתי סלק לא מבושל וקיבלתי דיזנטריה .אין
לי מושג כיצד הבראתי בלי תרופות.
איני זוכרת כמה זמן בדיוק נשארנו שם ,אך באחד הימים הגיע דר' גויאן ,שמונה
על ידי הרשויות ,לבית הכנסת ,הוציא משם את אבי ואת איזק ברכר ולקח אותם
לבנילה על-מנת שיעזרו לו באיסוף הרכוש השדוד של היהודים .חלפו מספר
ימים ,אבי טרם שב ,והתחילו לשלוח את הנאספים לידינץ ,לפי סדר האל"ף-
בי"ת .החיילים דחקו בנו לצאת ,אך אימי לא הסכימה לצאת בלי אבי ,מה גם
שלא ידעה לדבר רומנית .החיילים היכו אותנו ואיימו לירות בנו ,כשלפתע הגיע
המאיור ,שדיבר גרמנית .אימי הזכירה את שמו של דר' גויאן ואמרה לו ,כי היא
מבקשת להודיע לדר' גויאן שיחזיר את אבא ,אשר בלעדיו היא אינה יוצאת,
אפילו יירו בנו .נראה שהשם דר' גויאן עשה רושם על המאיור ,והוא השאיר
אותנו .למחרת חזרו אבי ומר ברכר ,אבל היות שתורנו כבר עבר ,נשארנו
עם יהודי העיר סטרוז'ינץ בגטו עד שמחת תורה .בחג הכניסו אותנו לרכבת
משא ונסענו עד למרקולשטי .משם ברגל ,בגשם ,בבוץ ובקור ,לטרנסניסטריה.
במשך הימים צעדנו ,ובלילות שכבנו על תבן או על קליפות של תירס תחת כיפת
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השמיים .גשם ושלג .הייתי רטובה ,אך נרדמתי על קליפות התירס ,והבגדים
קפאו עליי .לא היו לי בגדים להחלפה ,ואמא שפשפה אותי כדי שלא אקפא.
בכל מקום היו מוטלים מתים .מי שלא יכול היה ללכת ,ירו בו .גם כשעברנו את
הגשר שעל הדנייסטר,ירו באנשים ,והם נפלו למים .אני עצמי קיבלתי חום ,ואבי
נאלץ לסחוב אותי על הידיים .כשהגענו לברשד ,הסתבר כי חליתו בטיפוס.
משפחתי נספתה בטרנסניסטריה :אבי הרמן ,אימי אסתר ,אחי לוניו קוסטינר,
מנישואיה הראשונים של אימי ,שניספה בדרך מיידינץ ,אחותי ציפורה )פני(
ואחי יוסף-יואל )אוסי(.
אח נוסף ,דוד )דוליו( נהרג בארץ.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
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סטאוצ'ני (80) Stăuceni
צילי ליברמן
איכרה תולשת חיתול מן התינוק
גורל קהילת יהודי סטאוצ'ני ,בדומה לגורלן של קהילות רבות ,היה טראגי.
בליל ה 11-ביולי  1941הוצאו כל היהודים מבתיהם ,ובלי להתיר להם לקחת דבר,
גירשו אותם לאחד האסמים ,שם נותרו כלואים במשך כל הלילה .כדי להבהילנו
ירו השומרים באוויר כל הזמן .למחרת גורשנו למחנה ההסגר בסוכווקה כפר ליד
קוצמן.
לשם הובאו גם היהודים מן הכפרים מאלינץ ,דווידשט ושיברשט.
בסוכוורק שהינו כשבועיים בתנאים נוראים .כל אותה עת התנכלו לנו ושדדו
אותנו.
ב 18 -ביולי  1941כרעתי ללדת ,וכמה ימים אחר-כך האיצו בנו ללכת הלאה.
עברנו את הכפר ורקונקה ,שם הרשה לנו מפקד הז'נדרמריה ,שהכיר את בעלי
היטב ,להישאר לילה בכפר בגלל התינוק .ביום המחרת הודיע לנו שאינו יכול
עוד להשאירנו בוורקונקה ואנו רשאים לעבור לגור במקום שנרצה .היינו אובדי-
עצות ומיואשים .לבסוף החלטנו לשוב לסטאוצ'ני ,אך גם משם גורשנו לאחר
יום אחד של שהייה בלבד בביתנו.
הפעם ליוו אותנו לגבול הרומני-פולני ,לכפר שאינני זוכרת את שמו .שוב לקחו
מאיתנו את כל מה שעוד נותר לנו .אולצנו להתפשט ולמסור את בגדינו לאיכרים
האוקראינים ששמרו עלינו .איכרה אחת אפילו תלשה את החיתול מן התינוק
שלי .הצעתי לה עט נובע מוזהב ועיפרון נובע בעבור החיתול ,אך היא דחתה את
הצעתי .את העיפרון ואת העט לקחו מאיתנו האוקראינים בלאו הכי אחר-כך.
מסע הייסורים נמשך .הגענו עד לפני סניאטין ,פולין .יהודי העיירה הזו עדיין
התגוררו במקום ,והם סיפקו לנו מזון וצרכים אישיים הכרחיים.
לפנות ערב גורשנו בחזרה לקוצמן שבצפון בוקובינה ,שם שהינו שמונה ימים
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בתנאים נוראים .ב 1 -באוגוסט  1941נודע לנו ,כי נגורש ברגל לטרנסניסטריה.
תחנתנו הראשונה היתה סקורני .שם נשארנו כמה שבועות מלאי-סבל ,עד שיצאנו
שוב לדרך ,הלאה לטרנסניסטריה .בדרך ירו הז'נדרמים ביהודים והתעללו בהם.
תמורת מים ומזון נאלצנו להחליף את הבגדים שעל גופנו.
הגענו דרך אטאקי למוגילב ומשם ללוצ'ינץ .בדרך נותרו מתים רבים  -מרעב,
מקור ,מתשישות ומכדורי הרובים.
המחנה בלוצ'ינץ היה הגרוע והנורא ביותר משאר מקומות ההגלייה של הכנופיות
הפשיסטיות .עם אין-ספור הקורבנות של הברברים הפשיסטים נימנו גם סבו של
אבי סימק ובתי בת השנתיים ,שנפטרה בשנת  1943ממחלה ומרעב.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
מגרמנית :גד סובול
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סטנשטי וסביבתה
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סטנשטי (622) Stăneşi
פני גוליברודה
הרביצו בנו בקתות רובים
נולדתי בסטנשטי לאימי ,לאה לבית גוטרמן ,ולאבי יעקב קלמר .בנוסף היתה לי
אחות ,מידי.
המשפחה התגוררה בבית יפה שמרפסתו סגורה ,משרתת עזרה לאימי במלאכת
הבית ,ובבעלות המשפחה היו טחנת קמח ,רפת ,סוס ,עגלה ומזחלת ,אסם ,מחסן
עצים לחורף ,גינת ירקות ועצי פרי.
בסטנשטי היו בית כנסת גדול ,מספר בתי כנסת קטנים ומקווה .רב ושוחט
התגוררו בעיירה.
בנוסף היו בה מנסרת עצים ,בית חרושת ליין ,בית ספר עממי רומני ,בית קולנוע
ואפילו בית חרושת לגלידה.
בין היהודים היו שני רופאים ,רופא שיניים ,שענים" ,מלמדים" ,מורה לעברית,
אופים ,בעלי חנויות בגדים וחנויות מזון ,סנדלרים ,פחחים ,תופרות וספרים.
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עם פרוץ המלחמה ניתנה הוראה לאסוף דברים ,שניתן לשאתם על הגב ,ולעבור
לוואשקוץ  . Vaşcauţiשכרנו עגלה עם סוסים ,שכן שלנו נשדדו קודם לכן בידי
הרומנים ,ונסענו עם החבילות לוואשקוץ ,שם התגוררנו עם משפחות נוספות
בבית אחד.
ב 1 -באוגוסט גורשו כל יהודי הסביבה לכיוון הדנייסטר.
הדרך ברגל ארכה שבועות ,תוך שאנו נושאים את המיטלטלין ,בלי מים ואוכל.
כשהיינו עוברים ליד כפרים ,ניסינו לרוץ לבאר כדי לקבל קצת מים ,אך הז'נדרמים
הרביצו לנו בקתות הרובים ,ולא פעם ירו באנשים.
בהגיענו קרוב לדנייסטר ,ביקשנו מהז'נדרמים לרחם עלינו והוספנו כסף וזהב,
כדי שיעבירו אותנו לסקורני  Secureniשבבסרביה ,לבתי יהודים אחרים שחוסלו.
ואכן ,הגענו לשם .שכנו עם כמה משפחות נוספות בבית אחד ,שמצאנו בו
מצרכי אוכל ,אשר לא הספיקו לאפות או לבשל .בחצרות הבתים נראו תלוליות
עפר ,והשכנים הנוצרים הבהירו לנו ,כי אלה גופות יהודים שנהרגו.
מסקורני גורשנו שוב לבריצ'ני )בסרביה( .דרך ארוכה ,שמש קופחת על ראשינו
במשך היום ,גשם וקור בלילה ,תחת כיפת השמיים.
בעת החנייה היינו שואבים מעט מים מן הבארות ,ומשאזלו ,היינו רצים לכפרים
לבקש מעט מים .גם כאן הרביצו לנו החיילים ולא פעם ירו באנשים.
עברו שבועות נוספים ,והעבירו אותנו ליידינץ .בבית ,שבו שהינו עם עוד כמה
משפחות ,גילינו מרתף ובו קמח ,שיכולנו לקחת ממנו בכל פעם מעט לעצמנו.
אנשים רבים גוועו ,וברחובות נראו כל העת עגלות ,שעליהן מוטלות זו על זו
גוויות של יהודים.
בהתקרב הסתיו ,גורשו כל היהודים מיידינץ בליווי משמר רגלי ,תרמיליהם
נשואים על הגב ,לכיוון הדנייסטר .הגענו למרקולשטי ) (Mărculeştiשבבסרביה.
בשדה פתוח ליד העיר שכבנו לנוח ,כשהתרמילים משמשים לנו כריות מתחת
ראשינו .אך האיכרים לא עזבו אותנו לנפשנו ,ובלילה באו וסחבו לנו את התרמילים
מתחת לראשים .למחרת המשכנו הלאה ,לכיוון הדנייסטר ,עד שהגענו בלילה
לנהר .הועלינו בכוח על רפסודות של עצים ,כשחלק מן האנשים נדחף לנהר
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וטובע בו ,ולעיתים יורים החיילים באנשים שבתוך המים.
הגענו למוגילב ,ולאחר ששילמנו שוחד ,ניתנה לנו רשות להישאר בעיירה .לאבא
היה נמק ברגל ,ובפרוטקציה ובכסף כרתו לו בבית החולים רגל אחת .בעבור זהב
התקינו לו רגל תותבת ,והוא התחיל קצת ללכת .אני חליתי בטיפוס ושכבתי ימים
ארוכים בלי יכולת ליישר את הרגליים .אימי ילדה תינוקת.
ושוב אקציה .אמא ,אבא ,אחותי הגדולה ,התינוקת ואני גורשנו למחנה סקזינץ
) .(Scazinetiשניים או שלושה בנייני המחנה היו שייכים לצבא ,מגודרים בתיל,
שמורים היטב .לאיש לא היה אכפת מאיתנו .לא היה אוכל אף לא מים ,ובכל
יום מתו עוד ועוד אנשים .איכרים היו נותנים לנו מעט קמח תירס בעבור בגד
כלשהו .עשינו ממנו דייסה על שתי אבניים ומספר עצים ,והחיינו את נפשנו עד
הפעם הבאה.
ואז הידרדר מצבו של אבי ,והוא נפטר בחורף מרעב ומטיפוס.
בשנת  1943יצאתי יחד עם  2000יתומים מטרנסניסטריה ברכבת לבוהוש
) .(Buhusiמשפחות יהודיות קיבלו אותנו יפה ,רחצו אותנו ,קיבלנו בגדים
חדשים וחילקו אותנו למשפחות אומנות בכל רחבי רומניה.
מתוך עדותה ב"יד ושם"

סידי גרוס
גורל יהודי סטנשטי ובנותיה
סטנשטי-תחתית היתה עיירה קטנה ,ולמרות זאת היוותה מרכז לכל הכפרים
בסביבה.
העיירה היתה מוקפת יערות והרים ,שופעת אוירה ציורית ורומנטית .גם נחל
זרם בקרבתה ,הברוסניצה ) ,(Brusnitzaשנבע בהרים .בקיץ אפשר היה לחצותו
כמעט ברגליים יבשות ,אך בבוא עונת הגשמים הוצף לעיתים חלקה התחתון של
העיירה ,והשיטפון גרם לנזקים גדולים.
היו בסטנשטי בית משפט ,שאבי שימש בו כפקיד ראשי ,ז'נדרמריה ומשרד דואר.
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בין היהודים נימנו שני רופאים ,מספר עורכי דין ,בעלי מלאכה רבים ושני רבנים.
בתי מסחר סיפקו סחורות בעיקר לתושבים הכפריים.
בית הספר העממי היה מבנה יפה ,ואנו אהבנו ללכת ללמוד בו .למדנו שם ארבע
שנים בלבד ,מפני שאז הלכו רבים מילדי סטנשטי לבית הספר התיכון בצ'רנוביץ.
משפחות יהודיות רבות שלחו את ילדיהן ללמוד בצ'רנוביץ ,וכשסיימו את
שמונה שנות הלימודים בהצלחה וקיבלו תעודת בגרות ,הם פנו להמשך לימודים
באוניברסיטה המקומית או ללימודים בחוץ לארץ.
במהלך הזמן נסגר בית המשפט בעיירה מטעמי התייעלות ,ואבי הועבר לעבוד
בבית המשפט בסדגורה ) .(Sadaguraעל כן נאלצנו לעקור לצ'רנוביץ ,ובצער
רב עזבנו את ביתנו היפה והמטופח ועברנו לעיר הגדולה והזרה ,שם התגוררנו
בדירה שכורה ,והדבר היקשה מאוד על ההורים.
לרוב המשפחות היהודיות היו כמה ילדים ,וההוצאות היו מרובות .אף-על-פי-
כן לא חסכו ההורים היהודים כל מאמץ כדי להבטיח לילדיהם עתיד טוב יותר
על-ידי הקניית חינוך הולם .וכך היה גם אצלנו .התאמנו עצמנו למצב החדש,
השתדלנו בלימודינו ומהר מאוד לא פיגרנו אחר הילדים הצ'רנוביצאים ,למרות
שבאנו מן הכפר .לאחר מספר שנים ,עם פרוץ המלחמה ,התברר לנו ,כי המעבר
שלנו לצ'רנוביץ הציל את חיינו.
ב 1939-פרצה המלחמה בין גרמניה לפולין .פרט לכך שאלפי פליטים פולנים
עברו בצ'רנוביץ ,ורבים גם נשארו בה ,השתנה אצלנו מעט מאוד .הקטסטרופה
החלה ,כאשר הרוסים ,ששלטו בבוקובינה בשנים  ,1941-1940נסוגו במהירות
מפני הצבאות הגרמניים והרומנים.
מיד עם נסיגת הרוסים ,עוד לפני כניסת חיילים רומנים וגרמנים ,החל רצח
יהודים ללא הבחנה ובכל מקום שבו נמצאו .נראה היה ,כי כנופיות הרצח קיבלו
יד חופשית מן האדונים החדשים לעשות ביהודים כרצונן.
היינו מיואשים וניסינו לשרוד בכל מחיר .חשבנו שביישובים הכפריים הקטנים
בטוח יותר .מי יכול היה לחשוב ,שהשכנים האוקראינים תכננו מזה זמן רב
להשמיד באכזריות חייתית את כל האוכלוסייה היהודית? הוריי היו בטוחים,
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שאם יצליחו להגיע לסטנשטי ,יזכו להגנה מצד חבריהם ושכניהם האוקראינים
ויינצלו .אבי שכר איפוא עגלה ,ואנו היינו עסוקים באריזת מיטלטלינו ,כשצלצל
פעמון הדלת .קיווינו שהגיע בעל העגלה ,אשר אמור היה לקחתנו לסטנשטי ,אל
הביטחון ,אך בדלת ניצב חברנו ,הרופא מסטנשטי דר' הרר ) (Hererעם משפחתו.
הם הצליחו באורח פלא להימלט מידי הרוצחים .מהם נודע לנו על מרחץ הדמים,
שעוללה האוכלוסייה האוקראינית )הרותנית (Ruthenen-המקומית .מאוחר יותר
התברר ,כי תוכניות ההרג הוכנו מזה זמן רב על-ידי קבוצת מנהיגים .האוקראינים
שכנעו את הגרמנים בנאמנותם בכך ,שישמידו את האוכלוסייה היהודית ,ובתמורה
ניתנה להם רשות לכונן מדינה אוקראינית עצמאית.
הכל היה כבר מוכן ,כולל הדגלים .הם רק המתינו לשעת כושר .בשבת 28 ,ביוני
 ,1941אספו הרוצחים את הגברים הצעירים ,לרוב עם בניהם ,ועוד מספר נשים
ורצחו אותם באכזריות רבה .הם בזזו את בתי היהודים והרגו כל מי שמצאו.
מי שנותרו בחיים ,הוצעדו במסע רגלי מייגע ,רעבים ,צמאים וקפואים למחצה
בכיוון טרנסניסטריה .רבים נותרו לגווע בדרך.
ב 1944 -כבשו הרוסים בשנית את בוקובינה .מעט החורבות האנושיות ,ששרדו
את טרנסניסטריה ,הגיעו לכפריהן כדי לשוב לבתיהן ולהציל מעט מן הרכוש.
כשהגיעו ,מצאו את כנופיות הרצח האוקראיניות ,שפעלו עתה ביערות בוקובינה
בהנהגתו של המרצח הידוע לשמצה באנדרה ) .(Banderaשוב ניצבו בפני סכנת
מוות .הקומיסרים של המשטר הסובייטי חיפשו ורדפו אותם באשמת בגידה
ושיתוף פעולה עם הגרמנים בתחילת המלחמה ועוד קודם לכן ,וכנופיות הרצח
של באנדרה רצחו יהודים בכל מקום שמצאו אותם .מעל הכל ,משום שחששו
פן יעידו נגדם על הטבח ההמוני ,שביצעו ביוני  .1941לאחר ששרדו את המוות
ואת הייסורים בטרנסניסטריה ונותרו בחיים מן הטבח בסטנשטי ,נרצחו שוב
יהודים בידי האוקראינים ,קרוב לוודאי בידי אותם מרצחים ,ונורא מכל – כאשר
המלחמה כבר הגיעה ,למעשה ,לסיומה.
היום ,יותר מחצי מאה אחרי מאורעות אלה ,שהביאו להשמדת יהדות צפון
בוקובינה ,ישנם היסטוריונים המתארים בספריהם תחת כסות היסטורית את
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הפרק שהיה כה טרגי בשבילנו ,היהודים ,כ"מלחמת שחרור" ,ואת הרוצחים –
כלוחמי חירות וכמתקני עולם.
על השמדת יהודי צפון בוקובינה במלחמת העולם השנייה נכתב עד כה מעט
מאוד .אנו עדי ראייה ששרדנו ,ועלינו מוטלת החובה לכתוב את האמת .אנו
חבים זאת לאלפי הקורבנות.
מגרמנית :גד סובול

בית הקברות היהודי בסטנשטי
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כרמלה וייסמן
האוקראינים מכריזים בסטנשטי על אוקראינה חופשית
כאשר עזב הצבא הרוסי את הכפר סטנשטי דה-ז'וס ,ב ,1941 -העביר ראש
המועצה המקומית את תפקידו לידי האוקראיני פוקה ).(Foca
באותו לילה הגיע לכפר מקוביי סופקו עם כנופיה של  8אנשים ,אוקראינים
לאומנים .כאשר נודע להם ,שפוקה מונה לתפקיד ראש המועצה ,ירו בו בביתו
והרגוהו .ואז ירו גם לעבר כמה בתים של יהודים ,כמו של קבלר ושל שוורץ,
והשתלטו על הכפר.
כעבור ימים אחדים הכריזה קבוצה של אוקראינים על "אוקראינה חופשית".
הגרמנים הבטיחו ,אומנם ,לתת לעם האוקראיני מדינה חופשית ,אך בינתיים
בוצע העניין בשטח הכפר סטנשטי דה-ז'וס בלבד .סופקו מונה לתפקיד ראש
המועצה ).(primar
"הרפובליקה" הקטנה הותקפה באותו ערב ע"י סיור רוסי  -סובייטי ,וחייל רוסי
ואוקראיני מקומי נהרגו .ואז החלו סופקו ואנשיו לפרוע ביהודים .אחד הפורעים,
איסקוביץ ) ,(Jscoviciהיה בעבר ביחסים טובים עם האוכלוסייה היהודית בכפר
ותמיד נהג להרגיע ,כי "שום דבר לא יקרה לכם ,אין סיבה לדאגה" .אולם עד
מהרה הצטרף "הידיד הטוב" הזה אל האחרים במלאכת ההרג .היהודים הוצאו
בכוח מבתיהם ,וראש המועצה סופקו הוציא מביתו אפילו את חברו הטוב,
גדליה פינקלטל ,תוך הבטחה לרעייתו ,שבעלה ישוב בעוד חצי שעה.
הביאו את היהודים אל שדה מחוץ לכפר וירו בהם למוות .גופותיהם הובאו
לקבורה רק לאחר ימים אחדים.
כמעט שבוע פעלו הרוצחים המקומיים ועשו כאוות נפשם ביהודים .ואז הגיעו
היחידות הרומניות הראשונות .אישה יהודייה ירדה על ברכיה והתחננה בפני
קולונל רומני ,שישחרר את בעלה העצור ע"י האוקראינים .כתשובה לכך גזר
הקולונל הרומני גזר דין מוות על היהודים .לפחות  24שעות אחרי הגעת
החיילים הרומנים המשיכו איפוא התושבים המקומיים לרצוח יהודים ,לאחר
שקיבלו יד חופשית לפעול .בהמשך השתתפו בפוגרום גם חיילים רומנים.
למחרת הודיע ראש המועצה סופקו לכל היהודים באמצעות שליחים ,כי עליהם
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להתייצב במועצה ,שם נעצרו רובם .אחד היהודים ,זיסמן אברהם ,שנחשב מסוכן
בעיני השלטונות ,הצליח להימלט ,למרות היותו קשור ,וברח לכפר אחר.
בלילה הוציאו הפורעים את היהודים לשדה פתוח בקבוצות של ארבעה ,הפשיטו
אותם )היה חבל להרוס את הבגדים ,עדיף לקחת אותם הביתה( וירו בהם .נרצחו
אז שמונים ושישה יהודים.
שני גברים ,דרוקמן נוטא ולאופר פייבל ,הצליחו לברוח ערומים ,לאחר ששכבו בין
המתים .אשתו של לאופר ביקשה עזרה מהאוקראיני איסקוביץ ,חברו הטוב ,והוא
הציע לשלוח את בעלה לכפר אחר .אולם דאג שיתפסו אותו בדרך לסטרוז'ינץ,
והוא נרצח .כאלה היו החברים האוקראינים ,או לפחות חלק מהם.
כעבור ימים אחדים הגיע לכפר הרסר הורנצ'וק ) (Horenciucיחד עם עוזרו ועוד
כמה ז'נדרמים ,והם ניסו לשחרר את היהודים העצורים ולשים קץ לפוגרומים.
אולם האוכלוסייה המקומית שונאת היהודים לא איפשרה זאת ולא התירה
אפילו לתת ליהודים העצורים מזון.
בין כל הפושעים והרוצחים ,ששנאתם ליהודים היתה ללא גבול ,היו גם אנשים
הגונים .אחד מהם היה הרוזן דלה סקלה ),(Dela scalaבעל אחוזה עשיר ,אשר
לפני שנים הצילו יהודים את חייו ,והוא עזר להם עכשיו בכפרו קלישנט ובשני
כפרים סמוכים ,לאחר שהצליח לשכנע את השלטונות להשאיר את היהודים
בבתיהם .מאוחר יותר נשלחו לטרנסניסטריה יחד עם כל האחרים.
ואם לא די בכך ,הורה ראש המועצה סופקו ליהודים למסור בבנק הממשלתי את
כל הכסף הרוסי שברשותם .הובטח להם ,כי כל אחד יקבל ליי ) (Leuאחד בעד
כל רובל ,אבל גם זאת לא קיבלו ,אלא רק קבלה חסרת ערך.
בסטנשטי דה-ז'וס נרצחו כל ארבעים היהודים על ידי החיילים הרומנים.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
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קוקה זיסמן
לזכרו של הרמן-הרשקו זיסמן ז"ל
שמי כרמלה שובע ,קוקה זיסמן מן הבית.
אבי ,הרמן-הרשקו זיסמן ,היה בנם של חנה ונפתלי זיסמן ,שהתגוררו בווייואוס
עם בנם הצעיר בובי ועם אשתו ינטה ,שנרצחה שם .היו לאבי עוד שמונה אחים
ואחיות וביניהם רוזה הבכורה ,שהתגוררה בקונסטנצה ,אברהם-אברומציק
וקלרה ,שהתגוררו ,כמו אבי ,בסטנשטי ,וקלרה ,שיצאה להכשרה .אלה שרדו את
השואה ואת המלחמה .היתר ניספו עם משפחותיהם.
אבי היה אחד הקורבנות ,שנורו ונקברו בקבר האחים בסטנשטי.
אימי ,רוזה לבית שוסטר ,נולדה בנובוסוליצה שבבסרביה.
אבי היה סוחר עצים ,והרבה מזמנו היה שוהה בעיר צ'רנוביץ .גם ביום שישי,
כאשר פרצו המאורעות ,הוא שהה שם ,ולמרות ההפצרות של דודתי אחות אימי
ושל דודי להישאר יום נוסף ,הוא לא שמע להם ,קנה סוס ורכב כל הלילה ,ולפנות
בוקר הגיע הביתה על מנת להיות איתנו .הייתי אז בת חמש וחצי.
בבוקר הגיעו שני איכרים אוקראינים ,הורו לבוא איתם ומאז לא ראינו אותו
עוד.
למחרת הגיעו אוקראינים נוספים ,שהכירו את הוריי ,וביקשו בגדים ואוכל לאבא,
שהצליח,לטענתם ,לברוח ולהתחבא ביער .רק מאוחר יותר נודע לנו ,כי הם הונו
אותנו.
במהלך המלחמה שהינו ,אימי ואני ,בגטו צ'רנוביץ.
הקצין הרומני ,שחזר לסטנשטי והכיר את המשפחה ,הסכים לשלוח אותנו לשם
תמורת תכולת ביתנו.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
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דוד )בובי( קאיש
"אם תכה ביהודים שלי ,אכה ביהודים שלך"...
היה זה בשבת ,יום יומיים ואולי שלושה אחרי שהרוסים נעלמו בלילה בלי
שהרגשנו בכך .איכר הודיע לאבא ,שדבר מה רע עומד לקרות ומוטב שנעזוב
את הבית .הוא לא ידע מה זוממים ,ואולי לא רצה לספר .אבא חשד ,שיש לאיכר
הזה מניע נסתר לגרום לכך שנעזוב את הבית ,מאחר שהכירו וידע ,שהיושר איננו
מהתכונות שהתברך בהן .בכל זאת החליט אבא ,בעצה אחת עם אמא ,לא לקחת
סיכון ולברוח ליער.
האיכרים הרותנים )אוקראינים( ,שבימי החורף התפרנסו מהובלת העצים שלנו,
התחזו כדורשי טובתנו .אבל ,למעשה ,האנטישמיות היתה מושרשת מדי והורגשה
על כל צעד ושעל ,כך שקשה היה לדעת מה הן כוונותיהם האמיתיות.
הוריי התחילו בהכנות לבריחה .אבא קיפל וגלגל שטרות כסף ,שלא היו דומים
לכסף הרומני או הרוסי שהכרתי ,וגם ניירות גדולים מודפסים באותיות שונות
ומשונות .לימים הבנתי ,כי שטרות הכסף היו ,כנראה ,דולרים ,והגיליונות
הגדולים היו קרוב לוודאי מניות ,פוליסות ביטוח או שתיהן יחד .את כל הניירות
המגולגלים הכניס לבקבוק כהה וגדול .את פי הבקבוק אטם בשעווה ,עטף בנייר
חום ועבה וירד יחד עם אמא למרתף ,שם החביא אותו בחריץ מוסווה אשר בקיר.
לאחר מכן קרא לנו ,הילדים ,הראה את המקום והסביר ,כי מי מאיתנו שיחזור,
יוציא את הבקבוק.
אמא הוציאה את הבגדים ואת והנעליים הטובים ביותר ,והלבישה אותנו בבגדים
כפולים ,כיוון שלא רצו שנסחוב איתנו חבילות .הוסבר לנו ,שהיציאה צריכה
להראות כיציאה טבעית ולא כבריחה.
לאחר כל ההכנות שלחו אותנו ,הילדים ,אחד אחר השני ,בהפרשי זמן של כ-
 10דקות .הבעיה היתה לחצות את הרחוב הראשי ,שבו הסתובבו איכרים וארבו
לטרף .קיבלנו הוראות להגיע לשדה בנקודה מסוימת ושם להמתין עד שיבואו גם
ההורים ,ומשם נמשיך דרך השדות כולנו יחד.
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הראשונות היו האחיות התאומות ,לאחר מכן אחותי מלי האמצעית ,ואני ,הצעיר
ביותר ,עברתי אחרון ,לפני ההורים .בהגיעי לנקודת המפגש ,ישבו האחיות על
שפת תעלה ,ועליהן שמרו בני הבלייעל הגויים .נראה היה שהם מחכים לי .אספו
אותנו אחד אחד כאסוף ביצים עזובות .לאחר שהגעתי ,הובילו אותנו למרכז
העיירה .בדרך ראינו הרבה בני נוער גויים ששמרו שהיהודים לא יברחו .כשהגענו
למרכז העיירה ,הכניסו אותנו לבית ששימש בימים כתקנם כבית המשפט .זה היה
בית חד קומתי ובאמצעיתו פרוזדור רחב ,ששימש כחדר המתנה ושירות .משני
צידי הפרוזדור היו שני אולמות גדולים ,אשר שימשו כחדרי השיפוט ,וצמוד
לכל אולם היה חדר קטן יותר ובו תיקים לרוב .היה זה ,קרוב לוודאי ,חדר השופט
והמזכירות .אותנו הכניסו לאולם השמאלי ,שבו הצטופפו כבר יהודים רבים
שהובאו לשם .גם הוריי כבר היו באולם זה .הם זכו לביקור המתחזים למליציה
עוד בטרם הספיקו לצאת מהבית ,ועל פניהם נראו סימני דאגה .מיד עטו עלינו
בחיבוקים ובנשיקות ,מאחר שלא ידעו מה עלה בגורלנו.
האולם התמלא לחשושים בניסיון לנחש מה יעשו בנו .הילדים היותר קטנים
בכו ללא הרף ולא ניתן היה להרגיעם .וזו בעיה ,כי אי אפשר להרגיע תינוקות
וילדים ,שלא היו רגילים לתנאים לא אנושיים כאלה .לא נתנו לנו מים ,לא כל
שכן אוכל .באותן שעות הדבר הגרוע מכל היה חוסר המקום והכלים לעשיית
הצרכים האלמנטריים .על רעב אפשר להתגבר ,כך גם על צימאון ,אף כי יותר
קשה ובמיוחד לילדים .על חוסר אפשרות לעשות צרכים אין שליטה .על כן נעשה
הדבר בחדר המזכירות על הרצפה .על אף שדאגו לסגור את הדלת המפרידה בין
החדר לבין האולם ,לא ניתן היה למנוע את ריחות הצחנה מלחדור לאולם הגדול,
וככל שעבר הזמן המצב הפך ללא נשוא.
הימים ימי הפקר בצפון בוקובינה .הרוסים הסתלקו ,והגרמנים עם בני גרורתם,
הרומנים ,טרם הגיעו .השליטה היתה בידי האספסוף ,שלקח את החוק בידיים.
מדי פעם נפתחה דלת האולם ,ואחד הגברים נקרא לצאת בטענה ,שהוא נדרש
לחקירה .כשהדלת נפתחה ,ראינו שגם באולם השני ממול ישנם יהודים ,וגם משם
לוקחים גברים לחקירה .קשה לאמוד את הזמן בתנאים כאלה ובוודאי לא אני,
שטרם מלאו לי שתים עשרה  .לא היה ידוע מי מנהל את החקירות ועל מה .עניין
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החקירות היה תמוה .הועלו השערות ,שאולי הרומנים חזרו והם אלה שחוקרים
את האנשים ,לא עלה על הדעת שהאיכרים ,שהאינטליגנציה היתה מהם והלאה,
ינהלו חקירות.
פתאום נפתחה הדלת וקראו בשם אבי .כיוון שלפני אבא קראו לשכן שלנו ,שלא
ידע רומנית ולקח איתו את בנו הבכור לשמש לו כמתורגמן ,אמא חשבה שזה
רעיון טוב ,כי גם אבא לא ידע את שפת הרומנים ,לכן שלחה את אחת האחיות
הגדולות שלי לשמש לו לפה .ברם השומר בפתח לא הסכים שבחורה תתלווה
אליו .אמא ,בראותה כך ,שלחה אותי במקומה .יצאתי עם אבא ,אבל שנייה לפני
שסגרו את הדלת ,אבא דחף אותי בחזרה פנימה .מהדחיפה נפלתי על הרצפה
ופרצתי בבכי ,משום שנחבלתי .כמו תופעות רבות אחרות ,שלא הבנתי בזמן
שקרו גם זו התחוורה לי מאוחר יותר .כשאבא יצא וראה את האנשים השומרים
ואת אלה שבאו לקחת אותו הבין ,שלא בחקירה מדובר ,ולכן דחף אותי בחזרה
פנימה .רק כעבור זמן רב הגיעו שמועות ,שכל הגברים ,שבעים במספר ,שהוצאו
לחקירות ע"י האספסוף ,נרצחו .איך ובאיזו צורה נרצחו יקירינו ,נודע לנו רק
בתום המלחמה ,כשחזרנו .הם הובלו לגבעה על יד הנהר ,ובדם קר חבטו בהם
בכל כלי העבודה שהשיגה ידם עד צאת נשמתם .לאט הגיעו גם שמועות על
זוועות נוספות ,שנעשו ביהודים שחיו בכפרי הסביבה  .סיפרו על שני יהודים,
שנלקחו למנסרה ,נקשרו על עגלות כמו בולי עץ ונוסרו לאורכם .התיאורים
המזוויעים עוררו חלחלה וחרדה רבה בקהילת היהודים.
כעבור יומיים או שלושה שחררו אותנו לביתנו .הסיבה לשחרורנו היתה ,כנראה,
התקרבותם של הכוחות הרומניים בחסות הגרמנים .הלכנו הביתה ,אמא ,שלש
אחיותיי ואנוכי ,אבל בלי אבא .טרם ידענו אז מה עלה בגורלו וזמן רב עוד
קיווינו ,שיחזור אלינו .הכי אומללה היתה אמא ,שנשארה לבד עם ארבעה ילדים.
אנחנו ,הילדים ,אומנם ,פחדנו פחד מוות ,אבל לא הערכנו את גודל האסון.
האחיות הבוגרות ממני אולי הבינו יותר ,אבל כולם התכנסו בשתיקה תוך ציפייה
לבאות.
בדרך הביתה הבחנו ממרחק בכלב שלנו ,שרץ לקראתנו והתרפק עלינו בקפיצות
של שמחה מאחד לשני וחוזר חלילה .הכלב היה כחוש ,כאילו לא אכל זמן רב.
הבית נשאר כפי שהיה בעת לכתנו ,לא נגעו בדבר .האיכר ,שהזהיר את אבי כי
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עומדים לקרות דברים לא טובים ,סיפר כי שמר על הבית מפני בוזזים ,והכלב היה
שרוע על מפתן הבית ,חושף שיניו לכל מי שהתקרב .זוכרני ,שנהג לעשות כן גם
בימים הטובים ,כל אימת שנוכרים בלבוש המיוחד להם התקרבו לדלת ,ולא פסק
עד שקיבל הוראה מאיתנו .זו היתה תופעה מעניינת ,כי הוא לא נבח בשעות היום
על אנשים בלבוש רגיל.
חלפו ימים ,לא אדע כמה ,אולי שבוע או שבועיים ,האדמיניסטרציה הרומנית
התמקמה ,הז'נדרמריה )המשטרה( גם היא החלה לפעול ולהוציא צווים חדשים
לבקרים .היהודים לא יצאו מפתח ביתם וחיכו לבאות .צווי הגירוש לא איחרו
לבוא .נדרשנו לארוז את שניתן לקחת ולצאת לדרך .לא זכור לי אם נאמר לנו
לאן עלינו ללכת .בבית החלה תכונה רבה של איסוף חפצים ,בגדים ,דברי ערך
וכל דבר שאמא חשבה כי צריך לקחת איתנו .אמא ואחיותיי תפרו מעין תרמילי
גב לכל אחד מאיתנו לארוז בהם את הבגדים והחפצים החשובים ביותר .מעין
מנות ברזל למקרה שנופרד .יתר החפצים נארזו במזוודות ,בארגזים ובכלי
קיבול אחרים שנמצאו בבית ,כי לא היינו ערוכים ל"יציאת מצרים" שכזאת .כל
זאת עשינו תחת עינו הפקוחה של האיכר ,ששמר על הבית בזמן היותנו בבית
המשפט .מאוחר יותר הבנו ,כי חשדנו לא היה לשווא .האיכרים ידעו את הצפוי
לנו וחילקו ביניהם את בתי היהודים .והוא" ,המיטיב שלנו" ,שמר היטב על
הרכוש שלנו ,שנפל בחלקו.
אמא שכרה עגלה .העמסנו עליה ככל יכולתנו ,וביום שקבעו השלטונות יצאנו
לדרך יחד עם יתר יהודי העיירה ,בשיירה ארוכה .הובלנו ע"י הז'נדרמים לעיר
יותר גדולה בשם ושקאוץ ,ובדרך שיחדנו אותם למען ינהגו בנו בצורה סבירה.
בעיר הזאת יצרו מין גטו סגור ונתנו לנו להשתכן בבתים של יהודים ,שגורשו
קודם לכן .הבתים היו ריקים ,נראה שנבזזו כפי שעשו קודם לכן לבתים שלנו.
תוך כדי שהסתדרנו בחדרים ,לכל משפחה חדר או שניים ,עסקו כולם בשיחות
ובניחושים לבאות .הילדים ,שהיו פטורים מלימודים ,המציאו משחקים שונים
ומשונים כדי להעביר את הזמן .לא עבר זמן רב ,עד שהודיעו לנו שוב להתכונן
למסע חדש .האמצעים שלנו התמעטו ,ולכן התארגנו מספר משפחות ושכרנו
יחד עגלה .כמובן ,שוב נאלצנו להשאיר מאחורינו חפצים רבים ,והיתה בעיה
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לבחור מה חשוב יותר לקחת עימנו ומה להשאיר .הפעם היה זה מסע ארוך
ומייגע .את כל הדרך ,כמו במסע הראשון ,הלכנו ברגל ,כדי שנוכל לקחת כמה
שיותר חפצים על העגלה .הלכנו מבוקר עד ערב ,ואת הלילות העברנו בצידי
הדרך .זה היה כבר בשלהי הקיץ ,אבל עם הבגדים שהיו עלינו ,מחד גיסא,
והפחד ,מאידך גיסא ,לא סבלנו מצינת הלילה .בכל פעם שיחדנו את הז'נדרמים
מחדש ,הואיל והם התחלפו מדי יומיים שלושה ,כי הם רכבו על סוסים והדבר
עייף אותם – הם הרי רק בני אדם .את השוחד נתנו במרוכז ,כדי שלא ירביצו לנו
ולא יזרזו אותנו יתר על המידה.
לא פעם מיד אחרי מתן השוחד התחלפו שומרינו ונאלצנו לשחד מחדש .לא היינו
השיירה היחידה ,שנעה לאותו כיוון בלתי ידוע .מדי פעם נפגשנו עם שיירות
נוספות ,שגורלן היה דומה .כאשר עברנו ליד שיירה אחרת ,היו השומרים
שלה מצליפים ומתעמרים בנו ,כי הרי אותם לא שיחדנו והם לא היו חייבים לנו
דבר .בתגובה היו השומרים המשוחדים שלנו מכים ונוגשים ביהודים מהשיירה
השנייה .נוצרה תחרות בין השומרים מי יכה יותר יהודים של השיירה האחרת.
הם צעקו זה לזה ,ש"אם תכה ביהודים שלי ,אכה ביהודים שלך" .כך הפכנו
לשקי החבטות שלהם ,והם ראו בזה סוג של תחרות ספורטיבית.
כאמור ,היה זה מסע ארוך .אוכל לא נתנו לנו .החלשים ,בעיקר ילדים ,חולים
וזקנים שנשארו מאחור ,הומתו או מתו מאפיסת כוחות .כשעברנו בכפרים ,היינו
מחליפים חפצים שונים ששלפנו מהחבילות שלנו תמורת אוכל מכל סוג שהוא.
בעיקר היינו מלקטים בצידי הדרך גרגירים מסוגים שונים ,ירקות ועשבים בשדות
שעברנו ושיירים שונים שנקרו בדרכינו .אמא כל הזמן היתה אומרת ,שאילו אבא
היה איתנו ,המצב היה שונה ,והוא היה דואג שלא נגיע הנה .וכך יום רדף יום עד
שהגענו לעיר ידינץ בחבל ארץ בסרביה .גם כאן הוכנסנו לבתים ,שהיו שייכים
ליהודים שהוגלו משם לפני בואנו .כאן הגטו כבר היה מגודר ,אין יוצא ואין
בא .אבל ,כמובן ,גם פה לא נתנו אוכל ,והתפתח סחר חליפין עם האוכלוסייה
המקומית שמחוץ לגדר ,אשר הופרע ע"י השומרים .לעיתים קרובות ,כאשר
האיכר לקח מידינו את החפץ על מנת לבדוק אם כדאי לו לרכוש ,הופיע שומר,
שהבריח אותו כביכול לפני שהספיק לתת את התמורה .למדנו מהר את השיטה,
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וההחלפות נעשו ,כאשר כל צד מחזיק ביד אחת את החפץ וביד השנייה את
התמורה ובו זמנית כל צד מרפה מהחפץ שמכר או קנה.
הבעיה העיקרית היתה המים .לא חסרו מים בבארות העיר ,אבל הם היו מרים
כלענה ובלתי ניתנים לשתייה .ניסינו להרתיח אותם מספר פעמים ,דבר שגרם להם
להיות מרים עוד יותר .בהרתחה התאדו המים ,וריכוז החומר ,גורם המרירות,
גבר .הוקם מעין ועד ,שיישא וייתן עם השלטונות ,והם ארגנו יציאות מהגטו,
תחת שמירה כמובן ,עם עגלה ועליה חבית להביא מים ראויים לשתייה מחוץ
לעיר .המים חולקו במשורה ,והצמא היה רב .סופר לאחר מכן ,שבימים כתקנם
היו מביאים את המים לעיר בעגלות עם חביות ומוכרים לדרי העיר .המים המרים
שימשו לרחצה ולכביסה בלבד.
במקום המר הזה ,תרתי משמע ,מלאו לי שתיים עשרה שנה .היות שלא ידעו מה
צפוי לנו ,אמרו שבהיותי יתום עלי להניח תפילין כבר בגיל שתיים עשרה וחגגו
לי בר מצווה .היתה זו התוודעות ראשונה לתואר "יתום" ,שהוענק לי.
לאחר שנים ,כשקראתי את הסיפור של שלום עליכם "אשריי ,יתום אני" ,נזכרתי
בבר המצווה שחגגו לי עם השכנים לחדר .כולם ליטפו אותי ,נתנו לי לגימות
מהמים הטובים ובהו בי בעיניים של רחמנות ,שלא ידעתי פשרה .איני יודע מה
עשו המבוגרים או מה חשבו .קרוב לוודאי שהיו טרודים בהשגת אוכל ומים
לבני ביתם .חשובה מכל היתה חרושת השמועות והניחושים ,שפעלה יומם
ולילה .אנחנו הילדים התרוצצנו ברחובות ולא פסחנו על אף פינה .הכל נראה לנו
מוזר ,הבתים והרחובות היו שונים כל כך מאלה שבחבל הארץ שלנו .בוקובינה
הצפונית ,שהיתה שייכת לפני מלחמת העולם הראשונה לאימפריה האוסטרו-
הונגרית ומתקדמת הרבה יותר מבסרביה ,שהשתייכה לרוסיה/אוקראינה .לאחר
המלחמה ,בשנת  ,1918הועברו גם בוקובינה וגם בסרביה לשליטת הרומנים.
תוך כדי התרוצצות גילינו מרתף ובו אוצר .היה זה מרתף שכולו קרח מכוסה
בקש ,שמנע המסתו בחום הקיץ .השמועה על האוצר פשטה במהירות כאש
בשדה קוצים .מיד החלה מלאכת החציבה ,וכולם סחבו הביתה חתיכות קרח
בכלים ,מכל הבא ליד .הקרח הומס ,ונראה היה שבאה הגאולה לפחות במה שנוגע
למים .השמחה לא ארכה זמן רב ,אנשים חלו במחלת מעיים ומתו במהירות רבה.
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הלוויות תכפו ,והגברים היו עסוקים באיסוף ,הובלה וקבורת המתים .תחילה
חשבו ,כי מדובר בדיזנטריה ,אבל הרופאים שהיו עימנו פסקו ,שמדובר בטיפוס
הבטן .מובן ,שמיד ניתנה הוראה ע"י וועד הגטו לכסות מיד את האוצר בקש
ולא לגעת בו עוד .המגיפה לא שככה כל כך מהר .מהמשפחה שלי רק אני חליתי.
קרוב לוודאי ,שהסכנה הראשונית היתה איבוד הנוזלים כתוצאה מן המחלה,
עוד לפני שהיא החמירה .קשה לתאר את ייסורי הצימאון ,שהיו קשים מהישיבה
המתמדת על הסיר .הפכתי לשלד ,ואני זוכר איך אנשים הסתכלו עלי בתימהון
וברחמנות .כולם היו בטוחים ,ששעותיי ספורות וכי גורלי נחרץ כגורל כל אלה,
שחלו במחלה נוראה זו ,שכן מעטים מאוד שרדו את המחלה.
איני זוכר איך ,מתי ובזכות מה הבראתי .מזג האוויר החל להתקרר מדי יום,
ובעיקר בלילות .כשהגיעו ההוראות לקחת את החבילות ולצאת לדרך מחדש,
הייתי עוד חלש מאוד מהמחלה ,אבל יכולתי כבר ללכת .הפעם כבר לא היו
עגלות לשכור וגם לא היה במה לשכור .לקחנו רק מה שנכנס לתרמילי הגב
המאולתרים ,שאמא הכינה לפני יציאתנו מהבית שלנו .יצאנו מהבתים בגשם
שוטף ,כשהז'נדרמים הרומנים מאיצים בנו להתרכז בנקודת היציאה מהגטו.
בנקודה זו הועברנו לידי ז'נדרמים חדשים רכובים על סוסים ,דוחקים בנו בקתות
הרובים תוך כדי צעקות מחרישות אוזניים .התחלנו בהליכה מהירה ,שנעשתה
כעבור זמן קצר לאיטית יותר ויותר .השוטרים השתוללו ,ירו לכל עבר והרגו כל
מי שנשאר מאחור .ההרג נעשה ביריות ,במכות עם קתות הרובים ובדריסה של
הסוסים .בוססנו בבוץ האדמה השחורה והדביקה .לא אחת אנשים משכו את
הרגל מהבוץ ,כשהנעל נשארת תקועה שם .השוטרים קיללו אותנו ,כי בגללנו
ובאשמתנו נאלצו לרכב בגשם ,ואפילו הסוסים התקשו בבוץ הטובעני .ניסינו,
האחיות ואמי ,להיות קרובים ככל האפשר ,לא לפגר כדי להימנע מגורל של הרג
ודריסה וגם ללכת באמצע הכביש .אלה שהלכו בצדדים קיבלו צליפות שוט או
מכות עם קתות הרובים על מנת להאיץ ולזרז את ההליכה .נצמדתי כל הזמן
לאמא ושאלתי אותה מדי פעם אם יהרגו אותנו כמו את האחרים.
אמא היתה אז כבת  ,41עם ארבעה ילדים סביבה .שנים רבות לאחר מכן שאלתי
את עצמי אלו מחשבות עברו בראשה ,כאשר היתה צריכה להרגיע אותנו ,ובמיוחד
אותי ,בזמן שהיא עצמה חייתה בפחד נוראי .גם צעדת המוות הזו נמשכה ללא
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קץ .היינו רטובים עד לשד עצמותינו ,וגשם זלעפות שירד לסירוגין והבוץ שדבק
בנו הקשו עוד יותר .היתה נחמה כלשהי מהגשם היורד כי השוטרים היישובים
על סוסיהם התעטפו בשכמיותיהם ,שכיסו גם את הרובים ,והתעצלו אפילו
להוציא ידיהם כדי להצליף בנו בשוטיהם .כמו בצעדות הקודמות העברנו את
הלילות בצידי הכביש ,נצמדים זה לזה כדי לשמור על חום הגוף במידת האפשר.
כעבור זמן ,מושג שאיני יודע להגדירו או לכמתו ,הגענו לעיר בשם אטאקי על
גדות נהר הדנייסטר ,שהיווה את הגבול בין בסרביה ,שהשתייכה לרומניה ,לבין
אוקראינה ,שהיתה חלק מברית המועצות ונכבשה ע"י הגרמנים .כאן העלו אותנו
בקבוצות ,בחשכת הלילה ,על מעבורת והעבירו אותנו לצד השני של הנהר ,לעיר
האוקראינית מוגילב .הנהר היה רחב ,ועל המעבורת דחסו אנשים רבים ככל
האפשר .כדי לא להימחץ השתדלו החזקים יותר לפלס דרכם לצדדים ולאחוז
במעקה ,אבל לרוע מזלם רבים נפלו למים הקרים וטבעו .אין צורך לציין שאף
אחד לא ניסה אפילו למשות את הטובעים.
במוגילב ניסינו למצוא קורת גג .מובן ,שמשפחות שהיו בהם גברים בוגרים
הסתדרו ביתר קלות ,אבל אמא עם ארבעה ילדים היתה אובדת עצות .לבסוף עזרו
לנו למצוא חדרון בבית נטוש .כמדומני שגם כאן היו אלה בתי יהודים ,שהוגלו
קודם לכן ,או של אוכלוסייה שברחה מפני הכיבוש הגרמני .כאן במוגילוב
התקיים מדי יום צייד של יהודים ברחובות ובפריצות לתוך בתים .כמעט מדי יום
אספו כמה מאות אנשים בנקודות איסוף והוציאו שיירות לכפרים ולעיירות במחוז
מוגילב .בצייד הזה הופרדו משפחות ואף ילדים מהוריהם .מסיבה זו אמא לא
הרשתה לאף אחד לצאת ושמרה שכולנו נהיה כל הזמן יחד .תעשיית השמועות
עבדה במלוא הקיטור גם כאן .שמועות מכל סוג ,שאפשר להעלות על הדעת-
החל משמועות מעוררות תקווה וכלה בשמועות מדכאות שהסבו ייאוש...
לקוח מהספר "זיכרונות ,רגשות ומחשבות" ,מאת דוד קאיש
מתוך הפרק " השואה האישית שלי"
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מרים קילשטוק
תלאות כואבות
חודש יוני ) 1941י' בתמוז( ,יום שישי .בלילה התעוררנו אני ואחותי ונוכחנו
לדעת ,שאנחנו לבד .בדקנו אצל שכנים ובחנות ,שהיתה ברשותנו ,ונאמר לנו כי
אין ,בעצם ,מה לחפש.
בשבת בבוקר אספו את כל המשפחות היהודיות בעיירה והכניסו אותן לבניין
בית המשפט .את הגברים הוציאו להורג ,את הנשים והילדים שחררו.
ואז התחילו כל תלאותינו – צעדנו ברגל ימים ולילות בדרך לטרנסניסטריה.
צמאים ,רעבים ומוזנחים הצטרפנו לשיירה של נודדים.
אני הייתי בת תשע וחצי ,ואחותי פריצי בת ארבע וחצי .עברנו את בסרביה,
הגענו לדנייסטר ,העבירו אותנו בסירות למוגילב ,וכאן התחילו הנדודים
בטרנסניסטריה ,כשאנו מגורשים מכפר לכפר ,מעיירה לעיירה .כך ימים ולילות,
עד הגיענו לז'ורין ,שם הכניסו אותנו לבית יתומים ,שבו שהינו וסבלנו עד .1943
בסוף שנת  1943שלחו אותנו ,רכבת מלאה ביתומי מלחמה ,לרומניה.
ב ,1944-לאחר כיבוש רומניה ע"י "הצבא האדום" ,החזירו אותנו ,כאזרחי ברית
המועצות לשעבר )צפון בוקובינה( מרומניה לאודסה .בדרך לא דרך ,לאחר
התערבות של סבתי ז"ל ,החזירו אותנו לצפון בוקובינה .בשנת  1946היגרנו
לרומניה ,שם הצטרפנו לקבוצת נוער ,ובשנת  1947עלינו לארץ ישראל ,אחרי
שהות של שלושה חודשים במחנות קפריסין .
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שרלוטה קרמר
כנופיות פורעים מוציאים להורג ראשי משפחה
לפני המלחמה חיו בסטנשטי-תחתית יהודים רבים ,אם כי מספרם המדויק אינו
זכור לי .בקהילה הגדולה היו בית-עלמין יהודי ,כמה בתי-כנסת ,אגודות ציוניות
ועוד.
ביולי  ,1941לאחר נסיגת הרוסים ,ערכו האוקראינים הלאומנים הפגנה רבת-
משתתפים .הם הצהירו ,כי ברצונם להתאחד עם התנועה הלאומית האוקראינית
הגדולה ,שעמדה בראש הלוחמים לכינון מדינה אוקראינית עצמאית.
אף יהודי לא העז לצאת מביתו ,ומי שיצא ,הוכה בקתות רובים .ואז החלו
הפרעות .הכנופיות פרצו לבתי היהודים והוציאו מהם בכוח את הגברים ואת
הילדים .בלילה הובילו אותם אל מחוץ לכפר ,שם הוכנו בשבילם מבעוד מועד
קברים  .הם נצטוו להתפשט ונורו למוות .בין הנרצחים היו בני משפחת שולמן.
רופא השיניים שלנו ,דר' לאופר ,ניצל מכדורי המרצחים – מתוך בהלה איבד את
הכרתו ונפל לקרקע .בחשכת הלילה לא הבחינו בו .לאחר זמן קצר שב להכרתו
והצליח איכשהו להגיע לביתו .אשתו הזדעזעה למראהו ,ואז החליט להסתתר
בעליית הגג עד יעבור זעם .שני ימים ושני לילות שהה במחבוא ,ולאחר מכן
שכנעה אשתו את אחד האיכרים לקחת את בעלה בעגלתו לסטרוז'ינץ .אולם
איתרע מזלו ,ובדרך פגשו בו ז'נדרמים רומנים וירו בו למוות.
גם פורעים אחרים לא טמנו ידם בצלחת .אחד מן התליינים הללו היה נער
האיכרים אילניצקי ,שהתרברב כי ירה במו ידיו בשבעה-עשר יהודים .במהלך
אחת מפעולותיו אלה נפצע מכדור ,שחדר לזרועו בשל חוסר זהירות .ואז הגיע
לבעלי ,שהפעיל עדיין את בית החולים ,כדי שיוציא את הכדור מזרועו .בעלי
הורה לו לבצע צילום רנטגן לבירור .על כך ענה לו אילניצקי" :כנראה ,אינך
רוצה לנתח אותי ,לכן אתה שולח אותי לרנטגן .אם לא תוציא לי את הכדור,
אהרוג אותך ".לא נותרה לבעלי כל ברירה אלא לנתח אותו בלי צילום רנטגן
ותוך סיכון.
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לאחר כשבועיים נשלחו היהודים ,ששרדו בחיים ,לידינץ שבבסרביה ,ומשם
למחנות שונים בטרנסניסטריה .מרביתם מתו מהרעלות-דם ,מרעב ומקור.
שארית הפליטה הקטנה חזרה ב 1944-לסטנשטי-תחתית .בחוזרם המתינה להם
הפתעה חדשה-כמו בחלקים אחרים במערב אוקראינה גם כאן השתוללו כנופיות
איכרים ,שגם יהודים נפלו קרבן למעשיהם הנפשעים .מכר טוב שלנו ,הרי הכט,
נרצח על-ידי בני העוולה הללו באכזריות נוראה .זמן קצר אחרי שובו בחיים
מטרנסניסטריה ,שם מתו הוריו ,נכנסו הפושעים לביתו וחנקו אותו למוות בתיל
דוקרני.

יוסף שפירא
"עלילת דם" של כנופיות אוקראיניות
הכרזת המלחמה של גרמניה על רוסיה ב 22 -ביוני  1941הכתה כברק גם
בסטנשטי .בקרב היהודים הורגש דיכאון עמוק; נחזו ימים קשים לעתיד לבוא,
אולם לא ניתן היה להימלט מן האסון .נוכח התקדמות המתקפה הגרמנית פינו
הרוסים את בוקובינה ,ויחד עם הפקידים הרוסים ,שעזבו את סטנשטי ,עזבו גם
כמה יהודים עם משפחותיהם .אך היהודים ברובם נשארו ,כי האמינו בתמימותם,
שאין בהם כל אשמה ועל כן אין להם כל סיבה לפחוד.
עוד בתקופת השלטון הסובייטי העלילו כמה מנהיגי כנופיה אוקראינים  -אשר
שמותיהם ידועים לנו ,אך אין זה ממין העניין לציינם כאן – כי היהודים ביקשו
מן הרוסים לכבוש את בוקובינה .היהודים האמינו ,שלא ייתכן כי יימצא מישהו
שיאמין לעלילה מופרכת כזו .אולם האוקראיני הפרימיטיבי הבור הוא פתי
המאמין לכל דמיון שווא ,ונקל להשפיע עליו.
כפי שהתברר מאוחר יותר ,באו האוקראינים מן האיזור במגע עם המפקדה
הגרמנית -רומנית באמצעות מלשין ,וייתכן אף שריגלו למענם ,עוד לפני הכרזת
המלחמה בסובייטים .הם יזמו פעולות חבלה רבות ,במיוחד בפיצוץ גשרים,
ובתמורה הובטחו להם ,כנראה ,שלושה ימים של חופש פעולה ברבעים היהודיים
לרצוח ולבזוז ללא חשש מעונש .קיימת תהום בין העם הרוסי והאוקראיני,
והאחרונים פיתחו סימפטיה לגרמנים והעמידו את עצמם ברצון לרשותם .בכל
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הקשור לשנאת יהודים הם לא פיגרו אחר הגרמנים .כבר ב 27 -ביוני ,1941
חמישה ימים לפני שהצבא הרומני חזר לבוקובינה ,התאספו אוקראינים חמושים
בכנסייה .פעמוני הכנסייה צלצלו ,כביכול בקריאה לעבודת האלוהים ,למרות
שהיה זה יום שישי רגיל ביותר .המטרה האמיתית היתה להסוות את המולת
הפוגרום ביהודים .איש לא חזה את הקטסטרופה המתקרבת ,איש לא ידע
כי צימאון-דם רצחני שכזה שוכן בנפשות הסלאבים החייכנים ,שעימם היתה
האוכלוסייה היהודית מעורבת כמעט מאה שנה  -בחיים הפוליטיים ,הכלכליים
והחברתיים .בשעת מבחן הם הפכו מבני אנוש לחיות טרף.
מקרהו של דר' הרר ) (Hererהוא הוכחה ברורה לכך .כשהסובייטים נסוגו ,ארז
דר' הרר את חפציו על-מנת לעזוב את המקום .בתגובה פנו אליו אוקראינים רבים
והציעו לו להמתין בסבלנות ולא לעזוב את סטנשטי ,כדי שבזמנים קשים לא
יישארו היהודים חסרי הנהגה .למעשה ,כבר התקבלה ההחלטה לערוך פוגרום
נגד האוכלוסייה היהודית ביום שלמחרת ,והעצה הדו-פרצופית של המשכנעים
היתה רק במטרה לשים את ידם על הרופא ,מה עוד שרבים חמדו גם את רכושו.
מאחורי מסווה האדיבות ארבו תאוות השוד והזדון.
ב 28 -ביוני נצטוו הגברים היהודים להתאסף בבניין בית המשפט ,ורבים מן
הנשים התלוו לבעליהן ולבניהן .הן חזו אינסטינקטיבית את הסכנה המתקרבת.
מיד עם היכנסם של היהודים לבניין ,נסגרו כל הדלתות ,ובבית הקהילה ערכו
בינתיים הרוצחים "משפט" ,כדי לשוות לטבח המתוכנן חזות חוקית.
הפושעים הבלתי-אנושיים הללו שמו עצמם כ"שופטים" ,ופרט לכמה קשישים
נדונו כל העצורים בבניין בית המשפט למוות .כדי לתת תוקף מידי לגזר הדין,
בוצעה ההוצאה להורג מידית.
ה 28-ביוני  1941חל בשבת ,ויום זה ייזכר לדיראון עולם בדברי ימי יהודי
סטנשטי .שישים וחמישה יהודים ,בהם גם נשים רבות וכמה נערים ,הוצאו להורג,
חלקם על הגבעה הידועה בשטח אחוזת פישר ) .(Fischerחלקם הובלו למנסרה
של שפירא ,ובחייתיות רצחנית נרצחו האומללים באונקלים ובכלי-בית אחרים.
הקורבנות היו חסרי מגן והובלו על-ידי רוצחיהם למקום ההריגה ,לעיני הנשים
והילדים ,שעקבו מרחוק בעיניים מבועתות מאחורי וילונות וסדקים בדירותיהם
אחר המחזה המזוויע .הרוצחים מוגי הלב ביצעו את זממם בפומבי ,תחת כיפת
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השמיים ,וזעקות המוות של הקורבנות הגיעו לאוזני בני משפחותיהם.
כשהרוצחים צמאי הדם פועלים בבולמוס פרימיטיבי ,התאבלו הנשים בבתיהן,
ספקו כפיהן וזעקו בכאב ":ריבונו של עולם ,מדוע זה תענישנו?" והילדים בכו
יחד עם אמותיהן .כשפנה היום ,יצא הירח מבעד לחשרת העננים והאיר את בשרם
שותת הדם של חלקי גופות הנרצחים ,שעדיין דיממו.
כלבים מורעבים – בהם גם כאלה ,שרחרחו אחר אדוניהם – סבו סחור-סחור
והתקהלו סביב גוויות אדם חצי קבורות .גם העורבים החלו לחוג בשמיים .אני
מתחלחל עוד היום לאור הזכרונות ,וחמלה חסרת גבולות מתעוררת בלבי .שכשאני
כותב על הפשעים השטניים כנגד הסטנשטים האהובים שלנו .איש אינו יכול לתאר
לעצמו למה מסוגל האדם ,כשהוא רק חש שניתנת לו הסמכות לרדות בזולת.
אין גבול לתעתועי הגורל .גם בתוככי הקטסטרופה נמצאה עדות להצלה מן הסכנה
והמוות .מדובר ביהודי אמיץ וחזק בשם אברהם זיסמן ) ,(Suessmannשחי כיום
עם משפחתו בניו-יורק .הוא מבקש לשכוח את הזוועות שעבר ,אך סיפור שואת
היהודים בבוקובינה מחייב להביא את סיפורו .לפני שהוכנס לשורת המובלים
למקום ההוצאה להורג ,הוא נכפת ,הוטל לקרקע והשים עצמו כמת .היה כבר מאוחר
בלילה ,וכשהרוצחים היגעים התרחקו ,הוא ניסה בכל כוחו לשחרר את כבליו;
באותה עת הבחינה בו מבעד לחלון אישה יהודייה ,שגרה סמוך לבניין הקהילה,
ושמה אסתר ליבסטר ) .(Liebsterהיא סייעה בידו להשתחרר מן הכבלים ,והוא
החל לרוץ ללא הפסקה ,כשהוא ערום למחצה ,דרך שדה ויער ומעבר לבורגיבסקי
) (Borgivskeiבואך לוקבץ ) ,(Lukawetzמרחק של כעשרים קילומטר .שם
נתפס על-ידי איכרים ,אשר היכו אותו קשות ,אך הוא הצליח לבסוף להתנער מהם,
להימלט ולהציל את חייו.
מופלא הוא גם סיפור הצלתו של דרוקמן ,שעבד בטחנה של יוסף ליבסטר ).(Liebster
הוא ניצב מרחוק וחזה אין-אונים בטבח .אך גם הוא נתפס ,וכאשר ניצב בשורה ,רמז לו
אחד הרוצחים ,מוסקליוק ) ,(Moskaliukשישליך עצמו לקרקע .הוא ,אכן ,עשה זאת
והשים עצמו כמת .מאוחר יותר הגיע הבחור והסתיר אותו בביתו ,וכך ניצל ממוות.
הקורבנות האחרונים באותם ימים מרים ונמהרים היו פסח שולמן ,אשר ביום
שלישי ,בתחילת יולי  ,1941נרצח בסכין בלכתו ברחוב ,ומשה ריבנר ),(Ruebner
אשר נרצח בידי סימיון ,רועה הבהמות ,שכילה באותו בוקר את זעמו במעבידו.
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בנימין קולקובסקי ) ,(Kulekowskiיהודי רוסי שהיגר לסטנשטי ,התיישב לימים
בסאן-פאולו ומצא לעצמו עיסוק מכניס ביותר .הוא היה הטיפוס של הרוסי
המקסים; שופע ידידות ודרך-ארץ לזולת ,שנון ומבדח בכל שיחה ,תמיד נכון
לסייע לאחרים וגם כיום הוא פעיל למען הכלל .הוא קיים יחסים טובים עם
האוקראינים בסטנשטי ,תמיד השתדל להביא לידי פיוס בכל סכסוך שהתגלע,
אך גם מאמציו נחלו מפלה ,וגם הוא שרד בקושי את התופת.
רוב הרוצחים היו רועים אוקראינים ,אשר שנים רבות מצאו את פרנסתם אצל
נותני-לחמם היהודים .הם הועסקו כ"גויים של שבת" וזכו לאמונם של היהודים.
הם שמרו על הנרות בבית הכנסת ביום כיפור ולעיתים קרובות אף למדו את שפת
היידיש .הם נחשבו לטובי-לב ולחרוצים ונראו שבעי-רצון .כפי שהתברר ,הם
היו ,למעשה ,חיות טרף מאולפות ,שביום פקודה פרץ אצלם היצר הקדמון .בין
רוצחי יהודים ,כמו חמלניצקי ,פטליורה ) (Petliuraובאנדרה ,לבין היהודים לא
ייתכן שלום ,כפי שהוא לא ייתכן בין הזאב הרשע לבין הכבשה התמה.
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סידי גרוס
אנה שלנו  -קרן אור של תקווה
אבי שימש כפקיד בבית המשפט ,ובין תפקידיו היה עליו לטפל גם בתיקים
משפטיים של אפוטרופסות .בין תיקים אלה היה גם המקרה של הילדה אנה,
שהוריה נפטרו בהיותה בת עשר ,ואיכר ,שהיה בעל משק גדול ,הוכרז כאפוטרופוס
עליה וקלט אותה אצלו .הילדה היתה חזקה ועבדה אצל האיכר כרפתנית .היא
עבדה קשה ,אך האיכר לא שבע נחת מעבודתה והעיד בפני בית המשפט ,כי אינו
מסכים לכלכל אותה עוד; הוא דרש למצוא לה עבודה אחרת ,וזו נמצאה לה
אצל "מלמד" ,מורה שניהל "חדר" והיה מטופל בילדים אחדים משלו .ילדיו היו
בריאים ,פרט לבת אחת ,שלא התפתחה ועד יום מותה ,בגיל שמונה-עשרה ,רק
שכבה בעריסה ,ישנה ,אכלה ונזקקה להשגחה ולטיפול בלתי פוסקים .זו היתה
המשימה ,שנטלה על עצמה אנה שלנו.
אנה ,שהזדמן לה לשמוע הן את כל תכנית הלימודים של המלמד והן את כל
השאלות ואת כל התשובות האפשריות של הדרדקים שוב ושוב ,מדי שנה
בשנה ,למדה יידיש והתפתחה עם השנים לנכס ,שלא יסולא בפז לתלמידים .כדי
להתחמק מעונשו של ה"קאנציק" – שוט – היו הקטנים פונים לאנה לעזרה בכל
פעם שהתקשו בשאלותיו של המלמד .היא מצידה אותתה להם מפינתה ,בסימני
ידיים ,בהעוויות ולפעמים בלחש ,את התשובות הנכונות.
הכל היה כשורה ,עד שבת חסותה העלובה מתה בגיל שמונה-עשרה.
איש לא ידע מה לעשות עם אנה ,ואיש לא הצליח למצוא לה תעסוקה .אבי
התייעץ עם אימי ,וכך הופיעה אנה יום אחד על מפתן ביתנו.
למעשה ,הוריי לא ממש ידעו מה לעשות עם אנה .הם נתנו לה עבודה בחצר,
בגינה ואף תיקונים קטנים .היא מצידה השתדלה מאוד לעשות כל דבר כשורה,
וכך הפכה אט-אט לחלק ממשפחתנו .היא עזרה במטבח  -לבשל ,אומנם ,לא
ידעה ,אך היא עסקה בהכנת הירקות והפירות לבישול .עם זאת סיגלה לעצמה
עיסוק מרכזי במטבח :היא השגיחה על אימי ,שכל הנעשה במטבח יהיה כשר
למהדרין; מובן שדיברה איתנו ביידיש בלבד.
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הכל היה שפיר יחסית ,עד פלישת הרוסים לחבל בוקובינה והגעתם לצ'רנוביץ
בשנת  .1940אירוע זה שינה את חיינו בכל המובנים .ראשית ,אסור היה לנו
להמשיך ולהחזיק באנה ,ולפי החוק הסובייטי אסור היה לה להמשיך ולשרת
אצלנו .אבל לאן אמורה היתה ללכת? הרי חוץ מאיתנו לא היה לה איש בכל
העולם?
אבא שלי ניסה לפתור את העניין בעזרת מסמך ,שכביכול נכתב כבר הרבה קודם
לפלישה .במסמך נכתב אישור ,הניתן לאנה שלנו ,כי עד יומה האחרון היא
רשאית להתגורר בביתנו שבכפר .התחבולה עלתה יפה ,הבית טרם נתפס ,ולה
היתה קורת-גג מעל לראשה.
בשנת  1941פרצה המלחמה בין רוסיה לגרמניה .הצבא הגרמני-רומני פלש אלינו,
כשבראשו פלוגות האס-אס הידועות לשמצה .אלה החלו מיד ,ביום הראשון
להגעתן ,בהשמדת האוכלוסייה היהודית .האוכלוסייה המקומית והרומנים נעשו
משתפי-פעולה מרצון.
הרציחות לא נפסקו לרגע :הם הרגו כל מי שרק מצאו .רק אחר-כך הפכה פעולת
הרצח למאורגנת :קבוצות של יהודים 100 ,עד  200איש בכל פעם ,זורזו כצאן
למקום בו אולצו לכרות לעצמם קבר – ושם נרצחו.
אנה שלנו היתה לנו לעזר רב בתקופה נוראה זו .אינני יודעת מה היינו עושים
בלעדיה – היא היתה הקשר היחיד שלנו עם העולם החיצון .היא היתה נעלמת,
כמעט תמיד בלי כסף ,ולא היתה חוזרת אף פעם בלי משהו לאכול .כיצד
הצליחה – איני יודעת עד היום; כנראה ,היתה "בוזזת" )דירות רבות וחנויות
רבות היו נטושות ופרוצות( .הודות לה תמיד היה לנו משהו לאכול .ולא פחות
חשוב היה ,שהיא הביאה לנו חדשות טריות על המצב ,הן של החברים והן של
הקרובים שלנו .מי עדיין בחיים ,מי נורה או נשדד .אנה עזרה גם לאחרים – היא
גמאה קילומטרים רבים ברגל כדי להעביר ידיעה ממקום למקום ,אות חיים מבני
משפחה ,שנחשבו כבר למתים בעיני קרוביהם .כל זה עשתה אנה תוך סיכון
מתמיד של חייה.
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עם סוף המלחמה ,בשוך הקרבות ,הגיעו שוב הרוסים והפכו לאדונים על גורלנו.
את אנה ראינו עכשיו לעתים רחוקות יותר .היא ,אומנם ,התגוררה עדיין בביתנו
שבכפר ,אך הצבא הרוסי השתלט זמנית על הבית והשתמש בו – ואחר-כך
המשיכו הלאה .כדי שהבית לא ייחשב כבלתי שייך לאיש ,היתה אנה צריכה
לחיות בו .
בשנת  1946הצלחנו לקבל אישורי מסע לרומניה .היינו לוקחים עימנו ברצון את
אנה ,אך,לצערנו ,לא התאפשר הדבר – הרשיונות ניתנו אך ורק ליהודים .אנה
כבר היתה זקנה וחולה .גם לו הצלחנו – מה יכולנו להציע לה באותו מקום לא
נודע ,שאליו היינו מגיעים כפליטים מחוסרי אמצעים לחלוטין בעצמנו?
על אודות המשך קורותיה ומה עלה בגורלה של אנה כותבת לי דודניתי החיה
כיום בניו-יורק:
דודניתי חזרה כדי לברר ,אם תוכל למצוא משהו מן הדברים שהשאירה לפני
ההגליות למשמרת אצל השכנים .בראש ובראשונה הלכה לביתנו בכפר,
לראות אם אנה עדיין שם ואם תוכל לקבל אצלה מחסה ללילה .היא מצאה
את אנה וכן יהודים מספר ,שאנה הסתירה בבית – שלושה גברים ואשה אחת,
שהגיעו ממחנה ההשמדה כשברי כלים אנושיים ,וחיפשו אצל אנה הגנה
ומסתור מפני כנופיות הרוצחים .הם ידעו ,שאנה לעולם לא תפקיר אותם.
מעולם לא הסכימה לקבל תמורה כלשהי מהם.
אנה שלנו היתה זו שהפנתה את תשומת ליבה של דודניתי לקבר אחים של
יהודים נרצחים ,בני העיירה שלנו .הקבר היה מכוסה בשכבה דקה מאוד
של אדמה .כל הכפר ,וביניהם גם הרוצחים עצמם ,בחרו את קבר האחים
היהודי הזה כאתר המזבלה המרכזי של היישוב .בימים של סופות גשם חזקות
היו עצמות של הנרצחים מתגלות ועולות אל מעל פני השטח .אנה היתה
הולכת למקום הנורא ההוא לעיתים קרובות ומדליקה נר לזכרן של נשמות
הקורבנות.
הדודנית שלי יחד עם אחיה ,שחזר בינתיים מהחזית ,החלו בפעילות נמרצת
כדי לקבור את שלדי הנרצחים בבית הקברות היהודי ,לפי המסורת .היתה
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זו משימה מייגעת ,והשלטונות הסובייטיים הערימו קשיים רבים ,אך לבסוף
עלה הדבר בידם .עם זאת לא ניתן היה להשיג בשום פנים ואופן את אישור
השלטונות להתקין את הקבר בבית הקברות היהודי .על לוח הזיכרון ,שהוצמד
לקבר ,נרשם" :כאן טמונים אזרחים סובייטים ,שנרצחו בידי פשיסטים" – אף
מילה על כך ,שאלה היו יהודים.
אנה שלנו לא יכלה להשתתף בטקס הזיכרון; היא שכבה באותו זמן בבית
החולים ,ומצבה לא היה טוב .הדודנית שלי הלכה לבקר אצלה ,והן ישבו
בשמש ודיברו עלינו ,בעיקר על אמא שלי .אנה אמרה ,שהיא היתה אמא גם
בשבילה .היא סיפרה ,שהתקופה אצלנו היתה התקופה היפה ביותר בחייה,
ואילו יכלה לראות אותנו פעם אחת נוספת ,היתה הולכת לעולמה בשקט
ובשלווה .הפרידה מאנה היתה קורעת לב ,והיא מתה חודש אחר כך.
היא היתה ונשארה קרן אור של תקווה בתוך ים של דם ושל דמעות ,שבו הורשינו
– אולי גם הודות לאנה שלנו – לשרוד.
מתוך זכרונותיה של המחברת

מצבה לזכר יהודי סטנשטי ,המוצבת במרתף השואה בירושלים
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סטרוזי'נץ והסביבה

קטע ממפת י' ניסטור )) - (www.bukovinasociety.orgראה מפת בוקובינה ,שער ב'(

סטרוז‘ינץ (2428) Storojineţ
)העיר השנייה בגודלה בצפון בוקובינה(
יזכור:
יזכור האדם את האדם.
האדם אשר הציב חיים על המאזניים ,והכריע לכאן או לכאן.
האדם אשר הפך את האדם לחפץ ,ונטל משמעות מחייו.
האדם שבאנושיותו שלו מחק את אנושיות האחר.
האדם אשר נרדף על-ידי האדם.
האדם אשר ירש את תורת אביו ואימו ,אשר שימשה תירוץ לרדיפתו ,ולא זכה להורישה.
האדם היהודי ,שמגן הדוד שלו היה לטלאי צהוב ,והטלאי היה לסמל על המצבה.
האדם אשר חירות מחשבתו היתה לסורגים ומוות על גופו.
האדם ,אשר בחר שלא לבחור ,ולא התנגד ,גם כשהמוות נשף בעורפו.
האדם אשר קיווה לעזרה וישועה ,והן לא הגיעו.
האדם אשר לא התנגד ,ובחוסר פעולתו נשחט.
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האדם אשר עמד מנגד.
האדם אשר אטם אוזניו לצעקות ,עצם עיניו למול העשן המיתמר ,ובאטימותו חרץ גזר
דין מוות.
האדם אשר בחר לראות באדם אדם.
האדם אשר הסתיר ,והגניב ,ודאג והציל.
האדם אשר היה כנר בעולם אפל.
האדם אשר בחר להניף את נס המרד.
האדם אשר נלחם מלחמה חסרת סיכוי למען כבוד האדם ואנושיותו.
האדם אשר השליך את חייו מנגד למען הענקת משמעות מחודשת לחיי האדם.
יזכור האדם את האדם.
למען לא ישכח האדם כי הוא אדם.
למען לא ישכח האדם כי אדם הוא העומד למולו.
למען לא ישכח האדם כי בידו נמצא הכוח להכריע ,ועליו מוטלות החובה והאחריות
להכריע לטובת האנושיות והמוסר.
"יזכור" זה נכתב על ידי דותן ברום ,נכדה של תרצה הייטנר ז"ל לבית קלינגר.
הוקרא בטקס באחד ממחנות ההשמדה בפולין ,בחודש מארס .2003

בית העלמין וקבר האחים לזכר  300יהודי סטרוז'ינץ ,שנהרגו ביולי 1941
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ראובן )זוניו ( פרבר
גלעד לבני עירי

עברה תקופה מאז הוקמה הוועדה להנצחת יהודי צפון בוקובינה ,שבה אני חבר.
במסגרת הוועדה הוטלה עליי המשימה לכתוב את קורותיה של עיר הולדתי סטרוז‘ינץ.
לא בנקל אזרתי הכוח הנפשי לשבת ולהתחיל להעלות על הכתב את קורותיהם של
תושבי העיר היהודים ,וביניהם משפחתי הקרובה ובני משפחה אחרים.
חלפו למעלה משישים שנה מאז קרו האירועים המחרידים לעמנו ,שבהם
ניספו מיליונים מאחינו וביניהם גם יקיריי .הזמן הרב שחלף הקהה במידת מה
את הכאב והיגון ,ועתה ,כשאני מתבקש לזכור ולהיזכר באירועים ובפרטים,
שנדחקו מזיכרוני במרוצת השנים ,אני מתחיל לחזור לימים ההם .דמויות יקיריי,
קרוביי ,ידידיי וכל האנשים ,שאיתם עברתי את שבעת מדורי הגהנום של הזמן
הנורא ההוא ,מתחילות להופיע לפניי .לא נותרו לי תמונות או חפצים ,רק סידור
התפילה של אימי נותר לי למזכרת מן הימים ההם .אני חש ,כי משהו משתנה
בתוכי .מחשבותיי חוצות את מרחק הזמן ומחזירות אותי לעת ההיא ,אשר עליה
נתבקשתי לספר.
רצה הגורל ,ואני אחד משרידי בניה הצעירים של העיר ,אשר ממנה גליתי באותם
ימים עוד בטרם סיימתי את שנות העשרה שלי .אהיה זה אני אשר בא לבכותה ,לומר
קינות על חורבנה ועל השמדת תושביה היהודים של העיר רבתי ושל למעלה מ40 -
עיירות וכפרים ,שהיו במחוז סטרוז'ינץ ,אלה אשר עסקו וסחרו עם האוכלוסייה
הנוצרית וחיו איתה ביחסי שכנות טובים והוגנים במשך מאות בשנים.
אני מתחיל להעלות את זכרונותיי על הנייר ועושה זאת בחרדת קודש ,בדחילו
וברחימו .אני צעיר בניה ,קטונתי מלהיות ראוי לכך .אך בכך אקיים את צוואתה
של אימי ז"ל ,ולכך אקדיש פרק נפרד בפרק האישי המשפחתי.
יהא זה גלעד לזכר הוריי ,אחיי ,דודי ודודתי וכל יהודי סטרוז‘ינץ והסביבה ,אנשים
ונשים ,ילדים וילדות ,תינוקות של בית רבן ,שנבזזו ,הושפלו עד עפר ,הוכו ,נטבחו,
הוטבעו ונקברו חיים בידי המרצחים ,ומקום קבורתם לא נודע ,ואין מי שיזכירם
לטובה" :כי דורש דמים אותם זכר לא שכח צעקת ענווים" )תהילים ט"ז(.
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סטרוז'ינץ  -עיר ואם בישראל

תחת שלטון אוסטריה1918-1774 ,
סטרוז‘ינץ היתה העיר הצעירה ביותר בין ערי חבל בוקובינה בעת השלטון
האוסטרו  -הונגרי; אך קיימת עדות ,כי כבר במחצית המאה ה 17-היתה בה
נוכחות יהודית.
הקהילה היהודית נוסדה בשנת  .1859סמוך לשנה זאת התיישב בה היהודי
הראשון ,שקיבל רישיון מקיסר אוסטריה לרכוש אחוזות בסביבת העיר ונכסי
דלא ניידי בתוך העיר .בעיר השתקעו חנוונים ובעלי מלאכה יהודים ,סנדלרים,
חייטים ,נגרים וכיו"ב .במרוצת השנים התוספו גם בעלי מקצוע חופשיים ,כמו
רופאים ,עו"ד ,שופטים ופקידי ממשלה יהודים.
לאחר קבלת אישור השלטונות האוסטריים על ייסוד הקהילה הוקם ועד הקהילה
הראשון ,שמנה  16חברים ,והרב ר' שמחה גינסבורג ז"ל שימש כרב העיר עד
פרוץ מלה"ע ה .1-באותה עת הוקמו גם המוסדות הנדרשים לצרכי פולחן וחינוך
דתי וגם לחינוך כללי מודרני.
בשנת  1870נרכשה חלקת אדמה ,ועליה הוקם בית העלמין .עד אז קברו יהודי
סטרוז‘ינץ את מתיהם באחד הכפרים הסמוכים לעיר הצעירה.
סטרוז‘ינץ הוכרזה כעיר בצו מלכותי של הקיסר פרנץ-יוסף בשנת  1898לרגל
יובל  50שנה למלכותו .זאת הודות להשפעתו ולתבונתו הרבה של דר' איזידור
כץ ,יהודי שכיהן בתפקיד ראש העיר למעלה מ 20-שנה .בו זמנית מילא דר'
כץ תפקיד נוסף כיו"ר הקהילה ,הנקרא  Kultus Praesidentבגרמנית ,ועשה
רבות למען גידולה המספרי וחיזוקה החינוכי והתרבותי .העיר התפתחה ,נעשתה
מודרנית ,ובין המפעלים שהוקמו היו תחנת חשמל עירונית,רשת מים מרכזית
וקווי ביוב תת קרקעיים ,שהותקנו לבתים ולרחובות העיר .כמו כן נבנה בית מרחץ
מודרני ,ששירת את כלל אוכלוסיית העיר .בפרוץ מלחמת העולם הראשונה ,עם
פלישת הרוסים לתוך חבל בוקובינה ,בחרו רוב יהודיה וביניהם יהודי סטרוז‘ינץ
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להתפנות לתוך צ'כיה ואוסטריה ,בעזבם את בתיהם ואת רכושם מפחד הפולשים.
ביניהם נסוג גם דר' איזידור כץ ,שחזר אליה רק בשנת  1918כשהוא עייף וחולה.
ממיטת חוליו יכול היה לעקוב אחר המתרחש ב"שטייטל" ,שכל כך טרח למענו.
בחודש נובמבר  1919החזיר נשמתו לבוראו והובא למנוחת עולמים ,כשמלווים
אותו כל בני העיר והסביבה .עם קריסתה של הקיסרות האוסטרו  -הונגרית
וסיפוחה של בוקובינה לממלכה הרומנית הסתיימו החיים הליברליים והשוויון
האזרחי בשביל יהודי חבל בוקובינה.

תחת שלטון רומניה1944-1941 ;1940-1919 ,
לאחר סיפוחה של בוקובינה לרומניה חלו שינויים לרעת האוכלוסייה היהודית.
מלחמת העולם הראשונה שינתה את מפת רומניה וסיפקה לה את השאיפות
הלאומיות המסורתיות .מרוסיה סופחה אליה בסרביה ,מהקיסרות האוסטרו-
הונגרית  -בוקובינה וטרנסילבניה ,ואת דוברוג'יה קיבלה מבולגריה .כך הגדילה
רומניה את שטחה הטריטוריאלי בלמעלה משליש.
לאחר אישור הסיפוח ע"י ועידת השלום כינתה עצמה רומניה הגדולה ,ובשפתה
. Romania Mare
נציגי ועידת השלום בפריס ,כנציגי ועידת השלום בברלין בשנת  ,1878תבעו
מנציגי רומניה בפריס לחתום על אמנה ,אשר תבטיח את זכויות המיעוטים.
לאחר נסיונות רבים להערים ולהתחמק הגישו ארבע המעצמות :ארה"ב ,אנגליה,
צרפת ואיטליה אולטימטום לרומנים ,שלפיו אם עד לתאריך שנקבע לא יחתמו
על אמנת השלום ,כפי שהוכנה,ינתקו יחסיהן עימה .ב 20-בדצמבר  ,1919תחת
מחאות ובלית בררה ,חתם נציג רומניה בשם ממשלתו על האמנה ,שכללה
סעיף זכויות למיעוטים  -וביניהם היהודים .האמנה אושררה בשנת  1923בחוקה
הרומנית.
סיפוח המחוזות לממלכת רומניה הביא עימו תוספת של כחצי מיליון יהודים,
שחיו במחוזות אלה מדורי דורות .אוכלוסיית בוקובינה ,שנשלטה ע"י אוסטריה
כמאתיים שנה ,היתה רב לאומית .במשך דורות התיישבו בה רותנים )אוקראינים(,
רומנים ,פולנים ,גרמנים ,שוואבים ,סלובקים ויהודים – כל זאת בעידודה של
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ממשלת אוסטריה הקיסרית ,שהיתה מעוניינת ליישב חבל ארץ זה בגורמים
נאמנים ואוהדי השלטון ,שחיו בהרמוניה ,בשכנות טובה וביחסיעבודה ומסחר
תקינים עם שכניהם היהודים.
תוך מספר שנים לאחר הסיפוח הצליחו המפלגות האנטישמיות המקומיות
להפיח בקרב האוכלוסייה שנאה ,פירוד והסתה פרועים נגד שכניהם היהודים,
אשר הלכו וגברו בסוף שנות העשרים וביתר שאת בתחילת שנות השלושים,
עם עלות הצורר ומפלגתו הנאצית בגרמניה .אז קיבלו גם המפלגות הפשיסטיות
לגיטימציה לפעילותן וליציאה מתנאי מחתרת לפעילות גלויה.
ביוזמת המפלגות ובהסכמת הממשלה חוקקו חוק דרקוני ,שהיה מכוון אך
ורק נגד סוחרים יהודים ,שמטרתו למוטט כלכלית את המסחר הזעיר ,אשר היה
מנוהל ברובו ע"י היהודים.
חוק זה נקרא "המהפך" ,וברומנית  .Convertare -החוק איפשר לפרוס את חובו
של האיכר החייב כספים לסוחר יהודי לתקופה של  30שנה ,בלי שיצטרך לשלם
ריבית או שיתאפשר לגבות את החוב בצורה מהירה יותר ולפי התנאים ,שסיכמו
הצדדים בעת עשיית העיסקה .החוק נכנס לתוקפו בשנת  ,1930בתקופת המשבר
הכלכלי הגדול ,והביא להרס כלכלי של אלפי סוחרים יהודים ולפשיטות רגל.
מצב זה לא פסח גם על יהודי סטרוז‘ינץ.
אוכלוסיית העיר מנתה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה כעשרת אלפים תושבים,
מתוכם כחמשת אלפים יהודים ,שעסקו במסחר ,במלאכה ובמקצועות חופשיים,
כמו רופאים,רוקחים ,מהנדסים ,עו"ד וכיוב' .חיי הקהילה היו מאורגנים בצורה
נאותה ,והיא המשיכה בניהול מוסדותיה כבעבר במסגרת המועצה הדתית ,ה-
 ,KultusGemeindeאשר מתפקידה היה ניהול כל ענייניה הכספיים ,הארגוניים
והדתיים-פולחניים של הקהילה.
בראש המועצה עמד נשיא –  ,Kultus Präsidentוהמועצה מנתה  15חברים,
שאותם בחרו בתי האב מתוך פרנסי העיר .למועצה שולמו דמי חבר עפ"י
הערכה ,שהיו עושים חברי הוועד הממונים ,אשר היו מודעים למצבו הכלכלי
של החבר בקהילה .הכספים היו קודש לכיסוי תקציב המועצה.
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היו"ר ,שכיהן בשנות השלושים ,עד פלישת צבאות גרמניה ורומניה ,מר שלמה
דרימר ,וחבר מועצה נוסף ,שמעון שפלר ,היו בין הקורבנות הראשונים ,שנהרגו
ביום הראשון לפלישה עם  300קורבנות נוספים שנרצחו בעיר.
מרבית קהילת סטרוז‘ינץ ניהלה חיים מסורתיים-לאומיים ,בהחזיקה יחד עם
זאת בהשקפות ליברליות מודרניות .חלק גדול מבני הקהילה היו בעלי השכלה
כללית רחבה ,עובדה אשר לא הפריעה להם להשתייך לעדה ולקיים חיים יהודיים
מסורתיים גאים.
לרשות הקהילה היו כ 10-בתי תפילה ,חלק מהם לפי השתייכותם החסידית,
ואלה הם:
 .1בית התפילה של הרב איצ'לה.
 .2בית התפילה של הוויז'ניצר  -חסידי הרבי מוויז'ניץ.
 .3בית התפילה של הסדאגערער  -חסידי הרבי מסדגורה.
 .4בית התפילה של הראדעוויצר )שיל(.
 .5בית התפילה של השניידערישה )שיל(.
 .6בית התפילה תלמוד תורה.
 .7בית התפילה של הנאדווערנר -חסידי הרבי מנאדווערנה.
 .8בית הכנסת הגדול ה.Tempel-
בנוסף היו כמה בתי תפילה ,אשר אינני זוכר את שמותיהם .בעיר התגורר באופן
קבוע רבי צעיר משושלת רבני הנאדוורנר )נאדווֹרנה( ,שביתו היה בסביבת ביה"ח
העירוני בקרבת  .Panker Strasseבילדותי ,אני נזכר ,ביקרתי אצלו עם אחות
סבתי ז"ל ,שהיתה כבר מאוד מבוגרת באותם ימים .קיבלתי ממנו ברכה ומטבע
למשמרת על צווארי ,לשמירה כנגד עין הרע ,שדים וחוליים רעים.
הקהילה העסיקה  3שוחטים :אהרן ,ליטמן ופאלקוביץ .אין לי כל מידע מה עלה
בגורלם.
הרב שלום גינסבורג ,אשר שימש רבה של סטרוז‘ינץ במשך שנים רבות ,הוגלה
יחד עם כל בני ביתו ,עשרה במספר ,ועם שארית העדה לטרנסניסטריה ,למחנה
הריכוז בודי ,שם מת מרעב ,משום שסירב לאכול טריפה.
בסטרוז‘ינץ כיהן גם דיין -אהרל'ה דער דייען .תלמיד חכם היה האיש ,תמיד
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רכון על ספרי התלמוד .מדי פעם היו באים לשאול אותו שאלות בענייני כשרות,
בדיני תורה או ממון .שתי המשפחות )הרב והדיין( גרו בדירות ,שהקהילה העמידה
לרשותן בקרבת ביה"כ ברח' .Tempel Gasse
לא פעם ,בהיותי ילד צעיר ,היתה אימי שולחת אותי אל אהרן הדיין עם תרנגולת
בתוך סל לשאול אותו שאלת כשרות .בכותבי שורות אלה נדמה לי ,כי אני רואה
אותם לפניי כאילו היה זה רק אתמול .גם ביתנו שכן באותו רחוב ,ומדי יום ביומו
הייתי פוסע לפני ביתם בהלכי לביה"ס ולתלמוד תורה ,אשר היה ממוקם אל מול
ביתם .אהרן הדיין נהרג בביתו בידי החיילים הרומנים ביום הראשון לכניסתם
לעירנו.
לא אוכל שלא להזכיר את אחת הדמויות המרשימות בחיי ילדותי – ר' חיים לרנר
החזן ,ה Kantor-של ביה"כ הגדול ה ,Tempel-שאצלו הייתי אחד הזמרים
במקהלת ביה"כ מגיל שבע ועד אחרי הבר מצווה ,כשקולי התחלף .עד היום
מהדהדים באוזניי אותם ניגונים של התפילות בימים הנוראים ומועדים אחרים,
שהיו פרי הלחנתו של ר' חיים לרנר – אחד המלחינים הדגולים בתקופתו .הוא
היה מלחין ושולח את התווים לארה"ב ,וחזנים רבים שם ,וביניהם החזן מלבסקי,
היו שרים תפילות מיצירתו .המקהלה מנתה כשני מניינים ,לרוב אנשים מבוגרים
ומספר ילדים בגילי .מבין המבוגרים אזכור את האחים מיכאל ודוד שכטר בעלי
הקולות הנפלאים ,ואת אחיה של הזמרת הידועה הגב' לוקר לבית שכטר ,החיה
איתנו לאריכות ימים בארצנו בתל-אביב .כן אני זוכר את ק' ליפא ,את ז' רוזנברג
ואת ח' ריבנר ,ויסלחו לי כל הרבים והחשובים ,אשר לא הזכרתי שמותיהם משום
שאינני יכול להיזכר .יהא זכרם ברוך.
ר' חיים לרנר הוגלה עם קהילת סטרוז'ינץ לטרנסניסטריה ,למחנה ברשאד .לפי
עדותם של ניצולים ניספה באותו ביה"כ ,שבו שימש כחזן לפני הגיעו לסטרוז'ינץ
בשנת  ,1905לאחר המהפכה הרוסית הראשונה והפוגרומים שהתרחשו ברוסיה.
הוא היה מיודד עם אבי ,שהיה גם הוא מבין הפליטים שהגיעו באותה עת.
הקהילה החזיקה ומימנה חלקית בית מרחץ ,שבימים מסוימים היה בשימוש
לגברים ובאחרים לנשים ,לצרכים פולחניים והיגייניים .כמו כן היה בית מרחץ כללי
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מודרני ,שנבנה בזמנו של ראש העירייה היהודי ,ד“ר איזידור כץ .זה שימש את כלל
האוכלוסייה ולרוב את יהודי העיר.
בית העלמין בסטרוז'ינץ הוקם בשנת  ,1870ועד אז היו קוברים את המתים בכפר
הסמוך .על המצבה הראשונה ,העשויה עץ אלון ,חרוטות בעברית המילים הבאות:
"כאן נח במנוחה נכונה אלמוני ,אשר מצאנוהו על אם הדרך".
בסטרוז'ינץ היתה קיימת גימנסיה ריאלית )יהודית( ,שנוסדה בשנת  1909כמוסד
חינוכי מוכר ע"י השלטונות האוסטריים ואח"כ הרומניים ,ובה למדו בנים ובנות.
הגימנסיה חינכה אלפי סטודנטים מבני העיר והסביבה ובנותיהם וגם מערים אחרות
והתקיימה עד שנות השלושים המאוחרות .היא נסגרה בגלל הקשיים ,שנערמו ע"י
השלטונות בגין מדיניות ה"רומניזציה" והבעיות הכלכליות של שנות השלושים.
אחת הסיבות העיקריות היתה ,כאמור ,האנטישמיות ,שהלכה וגברה במערכת
החינוך ,וכתוצאה מכך נאלצה ההנהלה לסיים את פעילותה .במקביל לגימנסיה
היהודית היתה קיימת גימנסיה ממלכתית בשם  ,Liceul Regele Ferdinand Iשבה
למדו תלמידים יהודים במספר מוגבל ,אבל כתלמידים מן המניין.
ילדים רבים מילדי העיר קיבלו בגימנסיה הריאלית את השכלתם ואת חינוכם ברוח
יהודית ציונית .חלק קטן מהם ניצלו ועלו ארצה ,השתתפו בהקמת המדינה ונטלו
חלק נכבד בכל שטחי החיים :הכלכליים ,המשפטיים ,התרבותיים והבטחוניים.
אזכיר כמה מהמחנכים ,שנחרטו בזכרוני :דר' אלמה מנצ'ר ,פרופ' מ' יונגמן ,פרופ'
מ' לוקשפייזר ,פרופ' נ' פוקס ,פרופ' י' שרף ועוד רבים ,שאינני זוכר.
היה קיים גם בי"ס יהודי בשם "תלמוד תורה" ,אשר פעל תחת ניהול הקהילה,
שדאגה להקנות תורה לילדי ישראל .שכר הלימוד שולם ע"י הורי התלמידים.
זה היה בי"ס מודרני יהודי במלוא מובן המילה ,עם כיתות לכל מקצוע ,והתלמידים
היו עוברים מכיתה לכיתה עפ"י מקצוע שלמדו באותה שעה ,לפי לוח לימודים
קבוע שנקבע בין מורי ביה"ס .המקצועות שלימדו היו תורה ,רש"י ,נ"ך וגמרא
לכתות מתקדמות ולתלמידים מוכשרים .בנוסף לימדו עברית שעתיים ביום -
דקדוק וכתיבה בהברה ספרדית ,כפי שאנו מדברים כיום .שמות המורים לעברית
היו קופשטיין ואורנשטיין ,והם הקנו לי את יסודות השפה .את המורה אורנשטיין
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היתה לי הזכות לפגוש בארץ לאחר השואה ,בשנות החמישים .שנינו מאוד התרגשנו
ושמחנו להיפגש.
מובן כי היו "חדרים" ובתי לימוד נוספים ,אשר הקנו תורה ודרך ארץ לילדי
ישראל.
בסטרוז'ינץ היתה קיימת תנועה ציונית חזקה ופעילה מכל הזרמים ,החל מבית"ר
הימנית ,דרך "הציונים הכלליים" ו"הנוער הציוני" המרכזיות וכלה ב"המזרחי"
הדתית ו"השומר הצעיר" השמאלנית .כל תנועה עם הקן שלה ,מנהיגיה המבוגרים
ומדריכיה שיצאו מתוכה .הפעילות היתה חינוכית ,להקניית מודעות ואידיאלים
להגשמת הרעיון הציוני לעלות ארצה ,לבנותה ולהיבנות בה .לצורך זה היו
מקימים בכל קיץ מושבות בחיק הטבע ,לשם באו חברים של כל תנועה ותנועה
למפגשים מכל אזורי המדינה במטרה להכיר זה את זה ,לשמוע הרצאות על ארץ
ישראל ,להתרגל לחיי צוותא ולהגשים את רעיון העלייה.
בנוסף הוקם בשנות השלושים המאוחרות קן הכשרה בכפר בסביבת סטרוז'ינץ,
לשם הגיעו בחורים צעירים מתוך מטרה לקבלת הכשרה בעבודה חקלאית כחלוצים
לעלייה ארצה .מדי פעם הגיעו גם מנהיגים מרכזיים לבקר מהעיר השכנה הגדולה
צ'רנוביץ ,כמו דר' מאיר אבנר ודר' מאנפרד רייפר ,וכן מנהיגים מבוקרשט .בשנת
 1935הגיע אלינו זאב ז'בוטינסקי .בואו היווה מאורע חשוב בחיי הקהילה .היו
גם קבוצות ספורטיביות ,שהיה להן קשר לתנועות ציוניות ,כמו מכבי ,חשמונאי-
הסמוניא ,נורדיה ועוד .אלה היו קבוצות כדורגל על טהרת שחקנים יהודים בני
המקום .מהם זכורים לי קובי האייער השוער ,סענדר המגן ,שלושת האחים ריבנר,
שלמה הופר ושני האחים התאומים הרש'לה ויענק'לה ויינר .כנער הייתי הולך
עם חבריי בשבתות אחר הצהריים לראות את משחקי הכדורגל ,וחרוטות בזיכרוני
דמויות השחקנים והנפשות הפועלות סביב השחקנים ,המשחק ותוצאותיו .הדמות
השולטת במגרש היתה של קונרד ליפא  .כנער לא ידעתי מה היה תפקידו בדירוג
הניהולי בקבוצת הכדורגל ,אבל הוא היה מתרוצץ משער לשער ,מעביר הוראות
ומחליף שחקנים כדי להסיט את המשחק לטובת קבוצתו .זה היה מרשים ומרגש.
ליפא שרד את השואה ,הקים משפחה ,עלה ארצה ,נקלט בראשל"צ ועבד במחיצתי
כמנה"ח ביקבי ראשל"צ עד יציאתו לגמלאות .הוא הלך לעולמו בשיבה טובה
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בתחילת שנת  ,2000בהשאירו אחריו את אשתו מיצי ,את בתו שרה ,חתן ושני
נכדים .שנים רבות כיהן כיו"ר ארגון יוצאי סטרוז‘ינץ ,והיה המוהיקני האחרון
מהשושלת ההבסבורגית שכיהן בתפקיד זה .יהא זכרו וזכרם של כל אלה שקדמו
לו בתפקיד לברכה.
סטרוז'ינץ היתה איפוא עיר ואם בישראל ,קהילה גאה לתפארת ,שיהודיה הושפלו,
נבזזו ונרצחו ע"י שכניהם הגויים וחיילי הכובשים הנאציים ועוזריהם ,הוגלו ממקום
מגוריהם וניספו מרעב ,ממחלות ,מקור ומתנאים תת אנושיים ,שבהם אולצו לחיות
ולמות .רק למעטים שבמעטים היה המזל לשרוד ,וקומץ מהם ,החיים ,עוד מנסים
כעת ,לאחר למעלה משישים שנה ,להעלות על הכתב את הזוועות שקרו אז.

מצבה לזכרו של דר' איזודור כץ,
ראש העיר וראש הקהילה בסטרוז'ינץ עד 1920
 - 318שער שלישי  -סטרוז'ינץ

טרודה -תרצה הייטנר לבית קלינגר
ביזה ,שוד ,רציחות והגלייה
שמי טרודה הייטנר לבית קלינגר ,ילידת  .1935שם אבי הרש  -צבי קלינגר
) ,(Herman Klingerשם אימי פרידה קלינגר ,היתה לי אחות ז'ני ,ילידת ,1932
וכולנו ילידי סטרוז'ינץ.
הייתי בת שש כשהתרחשו האירועים הקשים ,ואימי הוסיפה וסיפרה לי על
הביזה ,השוד ,הרציחות וההגלייה ,שאותם עברנו עם קרובינו ועם בני עירנו.
לפני המלחמה היינו משפחה יפה ,שמחה ומבוססת .אבי היה סוחר ,בעל חנות
לבדים ) (Manufacturבמרכז העיר ,ומצבנו היה טוב.
אבי היה מסורתי ,שלא פסח על תפילה במניין בביכנ"ס לשחרית ,מנחה ומעריב,
בימי חול ,בשבתות ובמועדים .הוא היה אדם ישר וטוב לב ,אב אוהב ובן
משפחה מסור ונאמן ,שקיים את מצוות כיבוד אב ואם כל ימי חיי הוריו .דברים
אלה שמעתי מפי מכרים וידידים לאחר שגדלתי ועל פי עדות חיה של בן דודתי
ראובן  .Soniu -הם היו שישה – שלושה אחים ושלוש אחיות  -ונותרו רק שניים
הודות לכך ,שלא נמצאו ברומניה בעת השואה.
לאימי לא היו אחים בעיר .היא התייתמה בגיל מאוד צעיר ,בזמן לידת אחיה,
שהיה צעיר ממנה בשנתיים ,ולאחר המקרה היגר אביה לארה"ב והקים משפחה
חדשה .את שני ילדיו השאיר בידי אימו ,שגידלה אותם ,ולאחר שנים לקח את
בנו לשם .אימי העדיפה להישאר עם סבתא ולסעוד אותה לעת זקנתה .היא
נישאה לאבי בשנת  ,1925ואז הקימו משפחה ונולדו להם שתי בנות ,אחותי
הבכירה ז'ני ואנוכי.
בבית הוריי התנהלו חיים משפחתיים יפים ,מלאי אהבה והבנה הדדיים ,כשהדגש
ומרכז הכובד היינו אנחנו ,הילדות .קיבלנו את הטוב ביותר בחינוך ואת היפה
ביותר בלבוש ,פינקו וסובבו אותנו בהרבה אהבה וחיבה ,הן ההורים והן קרובי
המשפחה שלנו.
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כל זאת השתנה פתאום תוך יום אחד ,עם פלישת הרוסים לצפון בוקובינה ב-
 .28.06.1940התחילה תקופה קשה מלאת פחד ורדיפה .אבי הסוחר נכלל במעמד
"הנצלן הבורגני" ,ומיד סגרו את החנות על מנעול ובריח ,ועל אבי נאסרו הכניסה
וכל נגיעה בחפץ או בטובין .תוך זמן קצר הלאימו את כל הסחורה שהיתה בה,
בלי לשלם כל תמורה או פיצוי כל שהוא .כך תוך פחות מחודש נהפכנו מאנשים
אמידים ומבוססים לנרדפים ,שסכנת ההגלייה מאיימת עלינו.
אבי העסיק במשך השנים חייטים ,שהיו תופרים בשבילו לחנות חליפות,
מכנסיים ,מעילים וכו' ,והיחסים ביניהם היו טובים וקורקטיים .עכשיו השתדלו
ועזרו לו להתקבל לתפקיד מחסנאי בקואופרטיב החייטים שהקימו ,וכך הצליח
להשיג תעודת זהות של עובד לא בן מעמד "הנצלנים" ,ועל כן לא נכלל בין
המועמדים להגלייה.
לאבי היה אח בכור ,מאיר דרוקמן ,שגם לו היתה חנות לטקסטיל .הוא היה
ציוני רוויזיוניסט ,ועניין זה היה בעוכריו .קומוניסט יהודי פעיל ,חברו מנוער
שגדל עימו יחד ,היה חבר מפלגה פאנאטי והלשין עליו ,וכך הוגלה לסיביר בשל
ציוניותו ,יחד עם אשתו ועם שני ילדיו ,ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה.
אבי היה מעביר אותנו ממקום למקום ללינת לילה ,משום שפחד שיבואו לעצור
גם אותנו וישלחונו לסיביר.
בשבילנו ובשביל כל בני המשפחה היתה זו טרגדיה גדולה ,אסון משפחתי ,ולא
ידענו ולא תיארנו מה מצפה לנו בעוד ימים ספורים; לא ידענו שהמציאות תהיה
קשה פי כמה מכל דמיון ,שמישהו יכול היה לדמיין!
ביום ראשון ,22.06.1941 ,לפנות בוקר פתחה גרמניה במלחמה נגד ברית
המועצות ,בסיועה של רומניה ,אשר רק לפני כשנה נאלצה לסגת ולוותר על צפון
בוקובינה ועל בסרביה .הרומנים היו מלאי שנאה כלפי האוכלוסייה היהודית
וחיכו בקוצר רוח להזדמנות ,שתינתן להם לנקום ביהודים ,אשר הואשמו
בהבאת הרוסים לבוקובינה.
כבר מהימים הראשונים ניכר היה כי יד הגרמנים על העליונה ,וההרגשה היתה
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שהולך לקרות אסון .הגרמנים פרצו אל תוך גבולות ברית המועצות לכל אורכה,
ויחד איתם פתחו הרומנים במתקפה לתוך צפון בוקובינה ובסרביה.
סטרוז'ינץ והעיירות והכפרים סביב לה היו על גבול רומניה ,ובטרם נסוגו הרוסים
מיקשו בניינים רבים במרכז העיר ,גם מפעלים ומחסנים ,שלא הספיקו לפנותם.
הם השתמשו במוקשי השהייה ,שהתפוצצו לאחר כניסת הכוחות הגרמניים
והרומנים לתוך העיר ,דבר אשר שימש להם אמתלה בהאשימם את היהודים ,כי
ירו על החיילים .ואז החלו הרג ,ביזה ואונס ביהודי העיר וסביבתה.
ביום שישי ,4.7.41 ,עם שחר נכנסו ראשוני החיילים לתוך העיר ,כשהם מלווים
בתושבים מקומיים ומהסביבה ,שתפקידם להצביע על בתים שבהם מתגוררים
יהודים .הם עברו מבית לבית ,מרחוב אחד לשני ,והוציאו בכוח ,בצעקות ובמכות
את כולם .מי שלא יצא ,פיגר או היסס ,נורה למוות בתוך הבית ,בחצרות או בדרך
למקום הריכוז בגן העיר .כך נרצחו ביומיים הראשונים בתוך העיר למעלה מ-
 350אנשים ,נשים וטף ,ביניהם יו"ר הקהילה ,חברי מועצת הקהילה ושתי בנות
דוד של אבי.
באותו אופן נרצחו אלפי יהודים בכפרים .בכמה מהם ,כמו בצ'יודין ,קרסנה,
סטנשטי ,רופצ'ה ועוד ,רצחו את רוב היהודים ,והנותרים גורשו מבתיהם
ומעיירותיהם לעיר המחוז ומשם לנדודים ולהשמדה.
בכפר יורדנשטי חיה דודתי לאה Loti-דוננפלד לבית דרוקמן ,אחות אבי ,שנהרגה
על סף ביתה בידי חייל רומני בגלל שנשתהתה ולא יצאה מהר .עוד עשרות נהרגו
בכפר ,ביניהם גיסה ,מיכאל דוננפלד ,וקרובים ושכנים נוספים.
אותנו הוציאו מביתנו חיילים מלווים בתושבים מקומיים .הם התנפלו על הבית ,בזזו
כל הבא ליד ,את ההורים ואותנו ,שתי ילדות קטנות ,הוציאו בכוח ובמכות ,בידיים
מורמות ,והובילו אותנו למקום ריכוז בגן הציבורי ,שהיה בקרבת מקום מגורינו.
כשהגענו לשם כבר נאספו מאות אנשים ,שישבו על הקרקע בידיים מורמות.
מסביב עמדו חיילים עם מכונות ירייה ,ערוכים לירי וממתינים לפקודה .היהודים
לחשו ,כי חיילים אמרו שמחכים לקבל פקודה לירות בנו.
כך עברו יום וחצי בפחדים ובאיומים כי הולכים להרוג אותנו .בסביבה נשמעו כל
הזמן יריות ,בכי וצעקות אימה.
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בשבת אחר הצהריים הופיע קצין גבוה ובישר בזו הלשון" :יש לכם מזל ,ניצלתם
ממוות ,הגיעה הפקודה מהמרשל אנטונסקו לא להרוג אתכם" .האנשים נשארו
רתוקים לאדמה בידיים מורמות או לאחור ,ללא כל מזון או שתייה ,ללא רשות
לנוע או לקום .כעבור שעתיים באו חיילים והפרידו בינינו :נשים עם ילדים עד
גיל  15הוכנסו לתוך בית הספר העממי שבעיר ,הגברים והנערים מגיל  16הועברו
לבניין הפנימייה של הגימנסיה הרומנית ,אל מחוץ לעיר ,בלי שנדע לאן נלקחו.
התעוררו חרדה ובהלה גדולה ,כי רובם חשבו שלקחו אותם להורגם.
רק ביום ראשון נודע ,כי הם בפנימייה ובחיים; הדבר נודע מפי חייל מכר שמוצאו
מהעיר .השהות בבית הספר ובפנימייה ארכה כשבועיים ,במשך הזמן הזה עשה
אבי כל שביכולתו להשיג מזון ולהעבירו אלינו.
לאחר שבועיים הוקם הגטו בחלק הדרום מערבי של העיר .לא יכולנו עוד לחזור
לביתנו לגור בו ,משום שלא היה בתחום המיועד לגטו .ההורים ביקרו בבית
בחושבם ,כי ימצאו עוד משהו מכל הרכוש שהיה שם לפני הגירוש ,אך הכל
נשדד ונבזז ,והם חזרו בידיים ריקות ,נותרים בחוסר כל .עברנו לבית דודתי רוזה
ודודי משה פרבר ,שביתם עמד ברח'  Tempel Gasseבאיזור הגטו.
לא חלפו שבועיים ,וגזרות חדשות הוטלו על יהודי העיר ועל אלה שהובאו לתוכה
מהעיירות ומהכפרים הסמוכים גירוש לכיוון בסרביה .הפקודה היתה ,כי כל מי
ששמו מתחיל באות א עד אות פ יתייצב בעוד שלושה ימים למטרת גירוש ,ומי
שלא יציית לפקודה ,צפוי לעונש מוות בירייה .בני משפחת פרבר ,דודתי ,דודי
ובניהם ראובן ,דוד ואיזיו ,הוגלו איפוא בין הראשונים בתחילת חודש אוגוסט
 1941והתנסו בתלאות רבות וקשות ובצעדה לטרנסניסטריה .רצה הגורל ונפגשנו
איתם שוב במחנה בודי ,במקום שבו נספתה רוב המשפחה ,ואבי ביניהם.
בימי חג הסוכות ,בהושענא רבה ,הגיעה פקודה להגליית כל יהודי העיר )חוץ
ממספר משפחות ,שקבלו רשיון שהייה כבעלי מקצוע נדרשים( .החובה היתה
להתייצב בעוד שלושה הימים בשעה  12.00בצהריים בתחנת הרכבת של העיר.
ניתנה רשות לקחת מעט חפצים בתוך תרמיל הניתן לשאת על הגב.
העלו אותנו לתוך קרונות משא 70 - 60 ,אנשים עם מיטלטלים ,נדחסנו בקרונות
והוסענו כמה ימים עד לתחנת הרכבת מרקולשטי בבסרביה .בהגיענו ציוו עלינו
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לרדת וצעדנו רגלי לכיוון מרכז העיירה .את כל החבילות נטשנו בשעה שירדנו
מהרכבת.
צעדנו ברגל בלילה בגשם שוטף ,לאנשים רבים לא היה כוח להמשיך והם נפלו
בצידי הדרך .לחיילים שליוו את השיירה היתה הוראה לא להשאיר בדרך אנשים
חיים .כל אלה ,שלא יכלו להמשיך ,נורו .באפיסת כוחות הגענו אני ובני משפחתי
ליער קוסאוץ ,שם ראינו מראות זוועה נוראים שאינם ניתנים לתיאור.
שהינו ביער ,על האדמה הרטובה ,בתוך שלוליות הבוץ וגשם שירד מעלינו כל
הלילה ,כשהאיכרים המקומיים שודדים את שארית החפצים שנשארה לנו.
למחרת הובילו אותנו לשפת הדנייסטר .לפני שחצינו את הנהר ,עמדו חיילים
ופקידי הממשלה וערכו בנו חיפוש .כל חפץ בעל ערך ,כסף ,טבעות ,שעונים,
עור ,בדים ,מסמכים ,ני"ע וכל דבר שרצו – לקחו מהיהודים האומללים.
כך העבירו אותנו הז'נדרמים הרומנים לתוך אוקראינה ,לאחר שרצחו ,שדדו
ובזזו הכל .אולם הרע והגרוע ביותר היו עוד לפנינו .עד עכשיו לקחו את הרכוש,
עתה הביאו אותנו למקום ,שבו יקחו גם את נפשם של יקירינו ,אשר הגיעו למקום
הנורא והארור טרנסניסטריה!
לאחר הליכה של עשרה ימים בדרכים הבוציות של אוקראינה הגענו לעיירה
אובודובקה ,מקום שממנו פיזרו את הגולים בכפרים ובקולחוזים בסביבה .רצה
הגורל ,ואנחנו יחד עם עוד כמה מאות יהודים מסטרוז‘ינץ נשלחנו אל כפר קטן
בשם בודי .הגענו לשם לפנות ערב ,והוכנסנו כמה מאות אנשים לתוך דיר חזירים.
על ריצפת הבטון היה מפוזר מעט קש .האנשים ,עייפים ורצוצים ,נשכבו לנוח
בלי לשים לב איפה הם ומה מתרחש סביבם.
למחרת ראו ,כי הובאו לתוך מקום בו שהו קודם לכן גולים ,שפונו כדי לפנות
מקום בשבילנו .את החולים והמתים השאירו ,וכך נדבקו רבים במחלת הטיפוס
ובטפילים ,שעשו שמות וגרמו לתמותה רבה בעזרת הקור והמחסור במזון ,ללא
תנאים היגייניים .מאות אנשים ללא רופא וללא תרופה ,שיוכלו לעזור.
למחרת נודע ,כי בכפר ישנה קבוצת גולים נוספת ,הנמצאת בחלק אחר של
הקולחוז לאחר שהגיעו שבועיים לפנינו  -חלקם בני עירנו ,שהוגלו עוד בחודש
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אוגוסט .שמחתנו היתה מהולה בעצב על הניספים ,ששמענו עליהם מפי קרובינו
ובני עירנו.
יחד עם כמה יהודים שכר אבי בית אצל אוקראיני תמורת חפצים אחרונים שהיו
להם ,וכך יצאנו מדיר החזירים הנגוע.
אך למרות שעברנו לגור בבית מחוץ לדיר ,אנשים רבים מתוך אלה שהיו שם מתו
בתוך זמן קצר ממגפת הטיפוס ,מקור ,מרעב וממחלות שונות ומשונות.
ביניהם היה גם אבי האהוב והיקר; אצבעות רגליו קפאו מהקור ,הוא קיבל גנגרנה
והרעלת דם ,ולא היתה שם כל עזרה רפואית להצילו!
ברצוני להזכיר ולהנציח :אחות אבי רוזה ובעלה משה פרבר והבנים דוד ואייזיק;
אחות אבי שרה ובעלה מרדכי כ"ץ; אחות אבי לאה דוננפלד לבית דרוקמן.
יהא זכרם ברוך
הי"ד
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דוד הלר
רק אחותי ואני נותרנו בחיים

נולדתי בעיר סטרוז'ינץ ) (Storojineţבוקובינה – רומניה לפני המלחמה וכעת
אוקראינה.
היינו במשפחה הורים ,סבתא ו 5-ילדים 4 :בנים ובת.
הוריי ושני אחיי המבוגרים ממני ניספו בשואה ,ומקום קבורתם אינו ידוע.
אני ,אחותי ואחי הצעיר נפרדנו מההורים בדרך לגטו ,לטרנסניסטריה ,ובהמשך
אבד לי אחי הצעיר.
אני ואחותי התגלגלנו בגטאות טרנסניסטריה ,היינו צעירים מאוד – אני יליד
 ,1930אחותי ילידת  1936ויכולנו להתחמק ממקום למקום ,עד שפגשנו קרובים
ביארוגה ושם נשארנו.
אחותי מתגוררת כיום בבאר-שבע.

נויוולטגאסה-רחוב יהודי בסטרוז'ינץ
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עמנואל ואלט
הבית שלנו היה לבית חולים בגטו
הלימודים בבית הספר התקיימו רק בשעות הבוקר ,מ 8-עד .13
אחרי  9בערב אסור היה לתלמידים להסתובב בעיר ללא ליווי מבוגרים ,ולקולנוע
היחיד בעיר מותר היה ללכת רק בקבוצה ,שהתארגנה בחצר בית הספר.
בתחילת השיעור הראשון ,בבוקר ,עם כניסת המורה ,קמה כל הכיתה ,והתלמידים
הלא יהודים אמרו את תפילת הבוקר .היהודים עמדו בלי להצטרף לתפילה .אנחנו
היהודים הלכנו פעם בשבוע לתלמוד תורה כדי להביא ציון בתורת הדת.
הלא יהודים קיבלו את שיעור הדת שלהם מפי כומר ,שעה אחת בשבוע .במהלכה
יצאנו מהכיתה.
משרד החינוך הרומני דאג לשחרר את התלמידים היהודים מהלימודים בזמן
החגים היהודיים ,כמו ראש השנה וכו'.
כל זאת עד יוני  ,1940עת נכנסו הרוסים ,שסיפחו שטחים אלה.
בזמן שלטון הסובייטים לא התקיימו שיעורי דת ,ובית הספר הפך להיות מעורב
) ,(Mixtבנים ובנות.
כל המקצועות נלמדו ברוסית.
פרוץ המלחמה וגירוש היהודים
עם פרוץ המלחמה ,ביוני  ,1941אחרי שנה אחת תחת שלטון סובייטי ,נכנס הצבא
הרומני שוב לצפון בוקובינה ובסרביה ,תוך כדי לחימה נגד הרוסים.
עכשיו גירשו את היהודים מהכפרים ,כך שההורים שלי באו לעיר ,שם היה להם
בית פרטי משלהם .ומרגע זה החל הסבל.
בתחילה הוכנסו כל היהודים לשני מבנים – הגברים בפנימייה של הגימנסיה
והנשים בבית הספר היהודי .שבועיים שהינו שם ללא מזון ,ורק מדי פעם הייתי
מקבל סוכריה למציצה .ואז ניתנה הוראה לעבור לבתים שבתחום הגטו בלבד.
למזלנו ,ביתנו החדש נמצא בשטח הגטו ,משפחתנו וידידים נוספים עברו לגור
במרתף הבית ,ובשלושת החדרים היו מאושפזים הפצועים היהודים .הבית הפך
להיות בית חולים של הגטו ,והחולים טופלו על ידי מנתח יהודי ,דר' .Kalichman
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במשך הזמן הזה קיבלה משפחתנו סיוע שבועי מהפריץ ,שחזר לאחוזה שלו
)הנהרסת( בכפר.
הוא דאג לנו מאוד והציע לנו לעבור לגור בצ'רנוביץ ,שם יוכל לעזור לנו.
"מסטרוז'ינץ ישלחו את כולכם לטרנסניסטריה" ,אמר ,אבל אבא שלי לא יכול
היה להאמין שמישהו יוציא בן אדם בכוח מהבית שלו.
בסתיו  1941קיבלנו איפוא פקודה להתייצב בתחנת הרכבת בעיר עם מה שיכולים
לשאת על הגב ואוכל לכמה ימים .בכל התקופה ההיא היו יהודים חייבים לענוד
טלאי צהוב בצורת מגן דוד ,אחד מלפנים במקום הלב ,ואחד על הגב בצד ימין
ליד הכתף ,כדי שיוכלו לזהות אותנו בקלות.
וכך הגענו לתחנת הרכבת .העלו את כולנו לקרונות מטונפים של בהמות ,סגרו
את הדלתות ,והרכבת התחילה לנסוע לכיוון לא ידוע ,שמשם רובם לא חזרו.
אינני זוכר כמה זמן ארכה הנסיעה ,בשקט מוחלט ,עד שביום אחד הרכבת עצרה,
נפתחו הדלתות וקיבלנו הוראה לרדת .זה היה במרקולשטי ,בבסרביה.
על אוכל איש לא דיבר ,גם לא על חימום או על ניקיון .היו שם בתים ריקים ,ללא
חלונות ודלתות ,ושם נתנו לנו לגור ימים ולילות מספר תחת קורת גג ,נגד גשם.
כמעט לפני כל בית היתה מונחת ערמת עפר ,שכיסתה את בני הבית שנרצחו.
ואז אספו אותנו ,נלקחו מאיתנו כל המסמכים ודברי הערך ,כמו טבעות נישואין
וכו'; אמרו שלא נצטרך אותם עוד.
יצאנו לדרך בליווי של  3 - 2ז'נדרמים – קבוצה של מאות אנשים ,כמו למסע
לסיביר ,ברגל ,לכיוון לא ידוע ,כל הזמן בדרכים בוציות ודרך שדות.
בשביל זקנים וחולים ריכזו הז'נדרמים שתיים -שלוש עגלות מכפר לכפר.
המשכנו ברגל ,עד שהגענו ליער שליד היישוב קוסאוצ'י ). (Cosăuţi
שם נשארנו כל הלילה ,ואני זוכר שמצאתי מחסה תחת עגלה אחת ,כשם שחתולים
מחפשים מחסה חם מתחת למכוניות עם מנוע חם.
נרדמתי ,וחלמתי על הבית שלנו.
היום התחיל בערפל והיה קר מאוד .מדי פעם מכרנו חולצה או דבר אחר לאיכר
כלשהו בעד בקבוק חלב או לחם .התחלנו ללכת לכיוון הנהר הגדול ,הדנייסטר,
שאותו היינו צריכים לחצות על גשר ,ברגל.
הזקנים ,שלא יכלו להמשיך ,חוסלו באותו לילה ביער שלפני הגשר.
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אחרי שעברנו לצד השני של הנהר ,לאוקראינה ,המשכנו בצעדה לכיוון יאמפול
).(Iampol

באמצע הדרך נפטרה סבתי .בעזרת כידון של החיילים הרומנים חפרנו קבר לצד
הדרך וקברנו אותה ליד עמוד עם חוטי טלפון .הצלחנו לחבר במסמר חתיכת
קרש ,שעליו רשמנו את שמה – הכול באישור החיילים .אמרנו "קדיש" ,והשיירה
המשיכה בדרכה.
קבוצות שבאו אחרינו סיפרו שראו את הקרש ,ואילו אנו ראינו בדרך חלקי גופות
של בני אדם ,שלא נקברו די עמוק באדמה.
איני זוכר את זמן ההליכה בימים או בלילות מתחת כיפת השמיים של סתיו
רוסי.
בשדות מצאנו סלק לבן ,שממנו עושים סוכר ,ואנשים התחילו לאכול אותו
ולשתות מים מעקבות רגלי הסוסים באדמה הרכה ,שהתמלאה מי גשם .מובן
שפרצו מחלות מעיים קשות ,שזרעו בקרבנו עוד ועוד מוות.

מנחם )מניו( זלוצ'ובר
החיים היהודים בסטרוז'ינץ
הייתי רוצה לספר על העיר שלי בה נולדתי ,בה צעדתי את צעדיי הראשונים ,בה
גדלתי ולמדתי ,העיר שאת השפעתה עליי אני נושא כל חיי.
בזמנו התחבורה לא היתה מפותחת ,הידע הטכנולוגי ,האלקטרוניקה ,התקשורת
והכימיה לא היו קיימים כמו היום.
אני לא רוצה לשפוט או להביע דעה אם זה היה טוב או לא.
החברה )התושבים( היתה צריכה להחליט על צורת החיים החברתיים ,החינוכיים,
התרבותיים ולקבל ידע של קריאה ושמיעה מאנשים שבאו ממקומות רחוקים,
במיוחד מסוחרים שנסעו לערים גדולות לקנות את סחורותיהם.
היו לנו בתי ספר ,גימנסיות עם מורים טובים ,תקופה מסוימת היתה גם גימנסיה
יהודית.
בחורים יהודים מהכפרים בסביבה באו לרכוש חינוך.
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לצערנו ,הגימנסיה היהודית נסגרה מחוסר תקציב ,ורק קומץ תלמידים יהודים
היו מסוגלים לעבור לגימנסיה רומנית ממשלתית ,הרומנים דרשו מהגימנזיסטים
היהודים סכומי כסף שאי אפשר היה לעמוד בהם.
לעומתם ,התלמידים האחרים מהכפרים ,אוקראינים ורומנים ,היו פטורים
מתשלום.
היו בעיר ספריות ,קולנוע ,והצגות תיאטרון .שהובאו גם מערים גדולות ,אפילו
מפולין.
באו גם מרצים שביקרו בישרא,ל כמו דר' מאיר אבנר ,וגם רבנים מפורסמים ,כמו
הרבי מויז'ניץ.
תנועות נוער היו מכל המפלגות ,ובהן מאות פעילים.
הם דגלו באידיאולוגיות שונות ,אך התנהלו ויכוחים בצורה תרבותית
ואינטליגנטית.
פעילות זו דרשה מהנוער לקרוא ,להתכונן ולבסס את השקפתו כדי להשתתף
בצורה פעילה בשיחות ובהרצאות.
התנועה הציונית היתה חזקה ,פעילה ומעשית ,ומשנת  1928התחילה העלייה
החלוצית.
אני זוכר שמות של כמה מהחלוצים שעלו ארצה – תשעים וחמישה אחוז מהם
התיישבו בקיבוצים :קירמייר ,מנדל זיסמן )קבוץ שריד( ,מרכוס ריגלר )שריד(,
סלי פיצר )דליה( ,בילהה ארליך )דליה( ,שולמית ברקוביץ )דליה( ,חיה רובינר
)דליה( ,יוחצה )דליה( ,מיצי בירגר )שמיר( ,מקס רובינגר )שמיר( ,דבורה שמלצר
)דליה( ,דוציו הלסטוך ,וחיה מונדשין.
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רוזי חמאיידס
הממוטטים נשארו לצד הדרך ונרצחו באכזריות
השלטון הרוסי היה ,אומנם ,קצר ,אבל לפני שהחיילים עזבו עם משפחותיהם,
הם וידאו ,ששום דבר בעל ערך לא יישאר מאחוריהם ,והציתו את העיר באש.
שני הבתים של סבי עלו באש ונשרפו ,אבל הבית הגדול בכפר ,שדודי קארל חי
בו עדיין ,נשאר על כנו.
סבי ,דודתי ,בתה לוטי ,בעלה ואני נאלצנו לברוח .לאן נלך? היכן יהיה בטוח
בתוך התופת הזו?
סבא חשב ,שליד ביה"ח יהיה בטוח ביותר – הרי הם לא ישרפו את ביה"ח!
למזלנו ,היה לו חבר שגר ליד בית החולים ,ולשם ברחנו .כל אותה עת שמענו
יריות ,וכשהיינו מציצים ,היינו רואים אנשים נגררים לרחוב ונורים למוות ,כנראה
בידי הרומנים.
אחד מחבריו של סבי נשא איתו תמיד בקבוק קטן של רעל" .עדיף למות כך
מאשר לתת להם להרוג אותי!" טען.
באחד הימים ,כאשר החיילים גררו החוצה יהודי כדי להורגו ,זיהתה אותו דודתי
 זה היה חבר טוב שלה!כמתוך דחף רצה החוצה לנסות לעזור לו ,אך מיד באו בעקבותיה חבורת חיילים
אל הבית .כך גילו אותנו מתחבאים שם.
נמשכנו החוצה בבעיטות ובדחיפות אל מול הרובים .למזלנו ,עברה בדיוק באותו
זמן מכונית מלאה בקצינים ,שצעקו הוראות חדשות" :לא להרוג יהודים! לשים
אותם בגטו!" זו היתה הפקודה האחרונה מלמעלה ,מהנאצים.
ברגע זה ,כשהאקדח מכוון ישירות אליי ,נהייתי לאדישה ,לקשוחה ,אולי אפילו
למשותקת בכל גופי.
למחרת ראיתי את החיילים יורים למוות ביהודים .חלקם לא מתו מיד וזעקו מסבל
עד שיצאה נשמתם.
היינו משותקים וחסרי תחושה ,קהי חושים .לא הצלחנו להגיב.
מאוחר יותר כלאו אותנו בביה"ס הגדול ,גברים מופרדים מנשים .מסביב לבניין
עמדו חיילים רומנים ושמרו.
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למזלי ,הייתי שוב עם אימי .נשארנו שם עד שסגרו רחוב אחד בשביל הגטו .אימי
ביקשה רשות ללכת הביתה ולהביא דברים נחוצים וחיוניים .להפתעתה ,נתנו לנו
ללכת.
המראה היה נורא :הכול פרוץ ,הכריות קרועות ,המיטות ,הספות וכל הבית מלאי
נוצות .כל דבר בעל ערך נלקח ונבזז .שכנינו האיכרים עשו זאת .נראה שחשבו,
כי החבאנו כסף או תכשיטים בתוך הנוצות שבכריות.
המראה של בתים הרוסים או שרופים היה כה נורא ,עד כי כאשר רצתי חזרה
לביה"ס ,חשבתי רק על מי שעלול לצוץ מבין ההריסות.
העיר נשרפה ועלתה בעשן במשך שבועות ,ואיש ,כמובן ,לא ניסה לכבות את
השריפה.
זו היתה סטרוז'ינץ .בעבר עיר כה יפה ,עם עצים יפים בכל הרחובות ומדרכות
מרוצפות .לא רחוק היו גם יער יפהפה ועצים ,פארק עם עצים גבוהים ופרחים
מלבלבים .פשוט עיר יפה.
עכשיו אפילו היו משחררים אותנו ,לא היינו רוצים לחזור לעיר – זה היה נורא!
כעבור זמן מה הצטווינו לאפות לחם לשלושה ימים .אנחנו מועברים – לאן?
מתי נראה את עירנו היקרה שוב? מבעד להריסות? האם אי פעם נחזור? הלא
נודע היה נורא מכדי לחשוב ולצפות .פשוט לחיות את הרגע ,לשרוד.
הכנו את האוכל ,וארזנו בצרור כל פריט לבוש שהיה לנו.
ב 14-באוקטובר החל המסע הארוך שלנו – לאוקראינה.
זה היה סוף חיי בעיירתי היקרה סטרוז'ינץ.
זה היה גם סוף חיי אבי – הוא נורה למוות בידי הנאצים.
המסע לגיהינום התחיל ,כאשר החיילים קיבצו אותנו בתחנת הרכבת .נדחפנו
לקרונות מסע של בקר ,מצופפים כמו סרדינים .הדלתות ננעלו מאחורינו ,ומכיוון
שהיה חשוך ,לא יכולנו לראות מי עמד דחוס לפנינו או מאחורינו .לא יכולנו
ללכת לשירותים ,לא יכולנו לשבת או לשכב .פשוט עמדנו כמו גפרורים בקופסת
גפרורים ,מתנדנדים עם התנועה הכבדה והנוקשה של הרכבת.
וזו לקחה אותנו למרקולשטי בבסרביה.
משם המשיך המסע ברגל – התחלה של  3חודשים זוועתיים.
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היחידים שנשארו יחד בקבוצה היו סבי ,דודתי ,בתה ובעלה ,אימי ואני .לא ידענו
מה עלה בגורלם של דוד קארל ,דודה ליזה והדודים האחרים.
גורשנו כמו עדרי בקר מקולחוז לקולחוז .לכל אחד מאיתנו היה תרמיל על גבו
עם לחם יבש ומעט פריטים אישיים.
כך צעדנו כ 30 - 25 -ק"מ בכל יום .סופת גשם קשה פקדה אותנו והרטיבה אותנו
ואת הלחם ,שנהפך לכבד מאוד וספוג מים ואח"כ העלה עובש .בכל זאת אכלנו
אותו ,משום שלא היה לנו משהו אחר לאכול.
החיילים צעקו עלינו להמשיך לזוז מהר יותר ,ואם לא הלכת בקצב שלהם ,היו
מצליפים.
כשאנשים מבוגרים לא יכלו עוד ללכת ,הם נצטוו לחכות בצידי הדרך למשאית
שתבוא לאסוף אותם .אולם לא כך היה – הם נשארו לצד הדרך ונרצחו
באכזריות.
מאנגלית  :עדי לוי

בית העלמין וקבר האחים של כ 300-יהודי סטרוז'ינץ ,שנרצחו ביולי 1941
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פפי לאופר
מכל משפחתי נשארתי רק אני
עברו  64שנים מאז אותו יום טרגי .22.6.1941 ,מיד אחרי שהרוסים עזבו ,הוציאו
החיילים הרומנים את הוריי ,את שני אחיי ואותי מביתנו אל הגן הציבורי .שם
אספו את היהודים.
לקראת ערב הכניסו את הנשים ואת הילדים לבניין בית הספר העממי ,וכאן
החזיקו אותנו במשך  10ימים בלי מים ,בלי אוכל ובלי תנאים סניטריים.
בינתיים נכנסו התושבים הרומנים לתוך הדירות שלנו ושדדו את כל רכושנו.
כעבור  10ימים הפכו חלק מהעיר לגטו והקציבו חדר לכל משפחה.
עברו עוד חודשיים ,והתפשטה שמועה ,שיעבירו אותנו לטרנסניסטריה .איש לא
ידע לאן מועדות פנינו.
בקרונות משא העבירו אותנו למרקולשטי ,ומשם התחיל מצעד המוות.
כל יום צעדנו במשך שעות רבות ,ובלילה לנו באורוות.
בבקרים היינו מגלים ,כי מתחת לקש שוכבים אנשים מתים ,שהגיעו לפנינו .גם
הוריי לא החזיקו מעמד ונפטרו מיד מטיפוס.
הגיע החורף ,ובנוסף לרעב ולצימאון סבלנו מהקור.
האדמה היתה קפואה ,ולא יכולנו לקבור את המתים אלא רק בתחילת האביב.
גם אני חליתי בטיפוס ,ולכן אינני יודעת היכן קברו את הוריי – כנראה בקבר
אחים במקום לא ידוע .אחיי ואני הגענו לכפר על יד ברשד ,האיכרים לקחו אותנו
לעבודה ,ובמשך  3שנים היינו "מאושרים" להיות כאן ולקבל אוכל כל יום.
מכל משפחתי נשארתי רק אני.
מגרמנית :זיגי טויטלר
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דן מריאן
מפינוק ושלווה לאימה וחרדה
ילד בן שש בשואה
נולדתי ביולי  1935בסטרוז'ינץ ,ברחוב צ'רנוביצר  ,41בבית שבו נולדו אימי,
רבקה )קוקה( לבית ברונווסר ,ושני אחיה ,משה )מוניו( וצבי )הוזיו( .הבית היה
שייך לסבי אליעזר ולסבתי שרה לבית פלישר.
סבי היה סוחר עור ונעליים עשיר ,אבי ,זלמן )סלו( מריאן ,היה רופא ,וגם לו היתה
איפוא הכנסה נאה .הבית שבו גרנו היה גדול ובו שני אגפים :באחד גרו סבא ,סבתא
ושני דודיי ,אחי אימי .באגף שלנו היה חדר גדול בחזית ,ובו אני זוכר פסנתר כנף,
שעליו פרטה אימי .בנוסף אני זוכר את האח לחימום בפינה ,אשר שימשה גם כחדר
המתנה לחדר הקבלה – המרפאה הפרטית של אבי .מאחורי הבית היה אסם גדול
עם עופות ,וממעל היתה עליית גג ובה פתח בארובה ,שעלתה מהבית ,לעישון בשר.
מאחורי הבית היתה חצר גדולה עם עצי פרי ועם מרתף לאחסון מזון לחורף.
בבית זה גדלתי בפינוק ובאושר ,כבן יחיד למשפחה מכובדת בקהילה ,ומן
החיים השלווים הללו ,ללא הכנה מראש ,נפלתי אל תוך האירועים הנוראיים של
מלחמת העולם השנייה.
ביום  22ביוני  1941החלה הנסיגה של הצבא הרוסי ,תחת הפצצות מטוסים
גרמניים .כיוון שגרנו ברחוב הראשי ,קרוב למרכז העיר ,חששנו מהפצצות
הגרמנים והרומנים ומהפגזותיהם; לכן עברנו לגור בביתו של אופה העיר,
משה פישבין ,שגר ברחוב צדדי ורחוק יותר מהמרכז ,לכיוון צ'רנוביץ .גם הרב
ומשפחתו מצאו שם מקלט.
היינו תמימים והצמדנו ארונות עץ לחלונות ,בהאמיננו כי ארון עץ יכול להגן
עלינו מפני רסיסי פגזים ,שאותם שמענו מעלינו .התוקפים ירו מההר שמעלינו,
מכיוון צ'רנוביץ למרכז העיר ,ששכנה בעמק.
ביום חמישי ,3.7.1941 ,עזבו אחרוני החיילים הרוסים את העיר ,תוך שהם
מציתים את החנויות ואת הבתים במרכז העיר ,וביניהם גם את חנות הנעלים
והעור של סבי.
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ביום שישי ,4.7.1941 ,יומיים לפני יום הולדתי ,שאותו רציתי לחגוג לקראת
כניסתי לבית הספר ,נכנסו חיילים גרמנים ורומנים לעיר – ומיד החלו לחפש אחר
היהודים ולאספם.
הוציאו אותנו לחצר .הרב ,שהיה באמצע תפילת שחרית ,הוצא עטוף בטלית
ובתפילין .אבי נשא איתו תיק רפואי ,שהכיל תרופות חיוניות ,מזרקים ,סטטוסקופ
ומכשירים שימושיים אחרים ,שנמצאו ברשותו תמיד .כשיצאנו מהבית ,הפיל
חייל רומני את התיק מידיו במכה מקת רובהו .אבי התכופף להרים את התיק,
והחייל דרך את הרובה וכיון אותו כלפיו .הוא הביט לחייל בעיניים והרים את
התיק; החייל לא ירה .כאשר נשאל אבי מאוחר יותר מדוע סיכן את חייו ,השיב
כי עם התיק הוא רופא ובלעדיו אינו שווה מאומה .גישתו הצדיקה את עצמה
מאוחר יותר.
ציוו עלינו להרים ידיים ואספו אותנו בסמטה סמוכה .אדון צוויבל היה נרגש כל
כך ,שלא יכול היה להרים את ידיו .קצין רומני שלף את אקדחו וירה בראשו .דמו
ומח ראשו נתזו על הסובבים אותו ,כולל ילדים קטנים.
בידיים מורמות הובילו אותנו למרכז העיר ,כשכמונו צועדם מאות יהודים,
שנאספו מבתים אחרים .החיילים שהובילו אותנו אמרו ,כי אוספים את כל
היהודים למקום שבו יירו בהם למוות .ואכן ,בדרכנו ראינו עשרות גופות של
יהודים ,שנרצחו בדם קר על ידי הרומנים .מאיתנו שדדו הרומנים כל מה שהיה
בידינו ועל כתפינו.
ולאורך כל הדרך ראינו בתים בוערים ,שהוצתו על ידי הרוסים בנסיגתם.
ריכזו אותנו בגן העיר ,שבו עומדת היום אנדרטה לחיילים הרוסים שנפלו בקרבות
על שחרור האיזור .הגן השתרע במרכז האיזור המסחרי של העיר ,שמרבית
החנויות והעסקים בו היו בבעלות יהודית .מרבית היהודים ,שנשארו בחיים,
רוכזו איפוא בגן זה .סביבנו הוצבו חיילים מצוידים במקלעים ,שהיו סטודנטים
רומנים אשר גויסו לשנה אחת )בין השאר ,כדי להרוג יהודים(.
עם בואנו שמענו מיהודים אחרים סיפורים מסמרי שער על רצח יהודים על ידי
שכניהם הרומנים .בין השאר ,סופר ,כי האוקראיני קרפציק רצח במו ידיו ובדם
קר את כל יהודי הרחוב ,שבו גר.
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מפקד המתחם שבו רוכזנו הופיע לפנינו והצדיק את ההרג הרב ביהודים בכך,
שיהודים ירו על החיילים הרומנים בעת כניסתם לעיר .הוא דרש ,כי יהודים
יצטרפו לחיילים הרומנים לסיורים בעיר לשם שכנוע "היהודים היורים" להפסיק
את האש.
מספר יהודים ,וביניהם אבי ,התנדבו למשימה ,ובכך רצו להוכיח את נאמנות
היהודים לרומנים ולהפריך את ההאשמה .הם נכנסו איפוא לבתים הבוערים,
שמהם נשמעו יריות והתפוצצויות ,ואז גם הסתבר ,כי הרוסים הנסוגים הסתירו
בבתים פצצות השהייה ,מקלעים טעונים ותחמושת – ואז הציתו אותם.
הוחזקנו בגן העיר כל היום וכל הלילה ,כאשר כל אותה העת מביטים החיילים
בשעוניהם ואומרים לנו ,כי בכל רגע אמורה להגיע פקודה להרוג את כולנו .אימי
סיפרה ,שמדי פעם הייתי שואל אם כעת יורים בנו .היתה בכך מעין השלמה עם
גורלנו ,שהתקבלה בשוויון נפש גם על ידי ילד בן  .6האמנתי שלא אגיע ליום
הולדתי השישי ,שחל למחרת היום ,ואותו כל כך השתוקקתי לחגוג ברוב פאר.
בשבת בצהריים הגיע קצין בכיר ,עלה על ארגז ,כדי שכולם יראו אותו ,והמתין
לפקודת החיסול .כעבור זמן קצר הגיע בריצה קצין נוסף ומסר לידיו פתק .כולם
היו מוכנים למתן האות לפתיחה באש ,אך הקצין הבכיר קרא את הפתק והכריז:
"ניצלתם ,הגיעה פקודה מהמושל לא להרוג אתכם" .מאוחר יותר נודע לנו,
כי פלונדור בעל האחוזות ,אשר העסיק יהודים רבים באחוזותיו ויהודים רבים
אחרים היו בין ידידיו ,ניצל את השפעתו הרבה ,התערב אצל המושל לטובת
היהודים והצליח להצילם.
שעתיים מאוחר יותר הופרדו הגברים מהנשים והילדים .אני יחד עם אימי ועם
סבתי הועברנו כאסירים לחצר בית הספר העממי ,שבו עמדתי להתחיל את
לימודיי כתלמיד בכיתה א' .בית הספר היה מעבר לרחוב ,סמוך לגן העיר ,שבו
רוכזנו ביום הקודם .יומיים לא באו אוכל או שתייה לפינו ,ומכיוון שירד גשם,
שתינו ממי השלוליות .קצין רומני הביא שק לחם יבש ,ששימש אוכל לסוסים.
הוא עלה על רמפה ,ששימשה כמרפסת ,וממנה השליך לנו את כיכרות הלחם.
נשים ,שעלו לרמפה כדי לזכות בלחם ,נדחקו והפילו את הקצין לחצר ,ואנו היינו
בטוחים ,שאם לא הרגו אותנו עד עתה ,הרי הפלת קצין רומני תביא עלינו את
הכליה; אך הקצין קם על רגליו ויצא מהחצר בלי אומר ודברים.
 - 336שער שלישי  -סטרוז'ינץ

את הלחם היבש ,שלא ניתן היה לאכילה ,טבלנו בשלוליות הגשם ,וגם לילד
מפונק כמוני ,שגדל בבית מלא כל טוב ,היה הלחם הזה מטעם של ממש.
הרומנים הורו לנו להיכנס לכיתות ל"מגורים" ,אך פשטה שמועה ,כי הן מלאות
חומר נפץ .הנשים סירבו איפוא להיכנס ,והרומנים אילצו אותן בכוח להשתכן
בכיתות .נתברר שהיו אלה שמועות שווא.
נוצרי מסטרוז'ינץ בשם ברוניו אלנוביץ גויס לצבא הרומני בשנת  1940ונסוג עם
כניסת הרוסים לעיר .עתה היה בין ראשוני החיילים שנכנסו לעיר .הוא הכיר את
יהודי המקום ,ובבתי יהודים ,שהוא נכנס אליהם ,מנע את ירי החיילים בדיירים.
זאת לפי עדותו של דר' רייכר ,שהיה בין בעלי המזל שהחייל אלנוביץ נכנס לביתו.
אלנוביץ בא לראות את היהודים במקום מעצרם והיה מעביר מידע ודרישות
שלום בין בני המשפחות .מפיו למדנו ,כי הגברים נכלאו בפנימיית הגימנסיה של
העיר בהמשך הרחוב ,שבו שהינו .בנוסף סיפר לנו ,כי גם אצל הגברים הופצה
השמועה על הכיתות הממולכדות .ייתכן שהרומנים היו המפיצים ,כהתעללות
נוספת ביהודים.
ביום שלישי חזרו שוטרי משטרת סטרוז'ינץ לעיר והחליפו את החיילים ,ששמרו
עלינו .מספר יהודים בליווי שוטרים הורשו לחזור לבתיהם לחפש מזון ,אך
הבתים היו כולם הרוסים ושדודים .אבי מצא  2תמונות שלי מגיל  ,4-3ואלה
התמונות היחידות מלפני המלחמה ,המצויות ברשותי.
כשבוע לאחר כניסת הרומנים נלקחו בחורים יהודים לבתים הנטושים כדי להוציא
את הרהיטים ולרכזם במקום אחד .לפנות ערב הועברו הבחורים לבית הקברות
כדי לקבור את הנרצחים .לא ניתן היה לזהות את רוב הגוויות ,שחלקן הושחתו
עם הירצחן וחלקן שכבו כשבוע ברחוב והיו במצב ריקבון.
היהודים היוו חלק גדול מאוכלוסיית סטרוז'ינץ ,וגם בכפרי המחוז התגוררו
אלה שנשארו בחיים מן הכפרים הובאו אלינו לבתי הספר וסיפרו על ההרג הרב,
שהחיילים הרומנים עשו ביהודים .עוד סיפרו ,כי בצ'יודין ובמיליה נרצחו כל
היהודים ,עד האחרון שבהם .בצ'יודין הגיע מספר הנרצחים היהודים ל. 478-
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בבנילה ע"נ צ'רמוש נרצחו כמחצית מבני היישוב היהודי.
לאחר שהייה של שבועיים בבית הספר הוקם גטו ,שכלל את הנויוולטגאסה
ואת הבנהופשטראסה ,ובו איפשרו למשפחות לשוב ולהתאחד .באיזור הגטו
היו גם שלושת בתי הכנסת של העיר :של המכובדים ,של בעלי המלאכה ושל
פשוטי העם.
בגטו חלו עלינו חוקי הנאצים :טלאי צהוב ,איסור יציאה מהגטו והגבלת שעות
לקניות .היהודים מהגטו נשלחו לפרק את שרידי הבתים שנשרפו ,איש לא דאג
ליושבי הגטו ,וכל אחד חי לפי יכולתו.
זמן קצר לאחר הקמת הגטו החלו הגירושים ליידינץ שבחבל בסרביה ,לפי סדר
הא'-ב' .יום יום יצאו משלוחים ,אך משהגיעו לאות ל' ,נפסקו .משפחתנו נשארה
כולה בסטרוז'ינץ.
הודיעו ליהודים ,כי עליהם להמיר אצל השלטונות הרומניים את הכסף הרוסי
בכסף רומני .השער היה ליי רומני אחד תמורת רובל רוסי ,כאשר ההמרה עם
כניסת הרוסים לעיר ,שנה קודם לכן ,היתה רובל אחד תמורת  40ליי .אך הרומנים
לא הסתפקו בכך ,וכל יהודי ,שהמיר כסף לפי הוראתם ,נעצר באשמת קומוניזם.
גם הוריי נעצרו -ושוחררו רק אחרי מתן שוחד לרומנים.
חלפו כחודשיים  -שלושה בגטו ,ובוקר אחד עבר ברחבי הגטו כרוז מתופף
והורה לכל היהודים להתרכז למחרת עד שעה  12בתחנת הרכבת; מי שיימצא
בעיר אחרי שעה זו – יירה ,פרט למספר משפחות ,שהורשו להישאר בעיר ,כיוון
שמקצועותיהם הוכרזו כחיוניים .בין אלה היו שני רופאים ,דר' קלינגהופר ודר'
זינפלד ,הרוקח שטפלר והאחים פיני ולייב שטיין ,קרובי משפחה שלנו ,שעבדו
במזקקת כוהל.
ההוראה הרשמית היתה לקחת מהבית רק מה שאפשר לשאת ביד ,אך מפקד
הז'נדרמים ,מיור ברזסקו ,הרשה לנו לקחת חפצים בעגלה עד הרכבת .העלו
אותנו על קרונות בקר 70-60 ,איש בקרון ,ונעלו עלינו את הדלתות .נסענו עד
תחנת מרקולשט ,ושם הורידו אותנו מהרכבת.
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מלכה סנדלר לבית שטרומינגר
גירוש מהבית לכיוון טרנסניסטריה
נולדתי בצ'רנוביץ ,בבית החולים היהודי .אימי אלזה שטרומינגר )לבית
מאוריבר( החליטה ללדת בצ'רנוביץ בבית חולים ,אחרי שהילד הראשון שילדה
נולד מת לאחר קשיים בלידה בבית ,בסטרוז'ינץ .אבי ,שטרומינגר נתן ,היה עורך
דין ונוטריון ,יליד סוצ'בה ,בוקובינה הדרומית .הוא למד עריכת דין בבוקרשט,
רומניה .את ההתמחות שלו עשה בסטרוז'ינץ יחד עם דודי יוליוס מאוריבר ,וכך
הכיר את אימי .האח הצעיר של אימי ,יוסף מאוריבר )בובי( ,היה גם הוא עורך
דין ,אך העדיף לעסוק במוזיקה ,ואכן ,ניגן בכינור בכל מיני תזמורות  .לאחר
המלחמה ברומניה אף ניגן בתזמורת הסימפונית של רומניה.
להוריי ,לסבי ולסבתי היה בניין גדול במרכז העיר סטרוז'ינץ .היו בו חנויות ,בית
ספר למלאכת יד ודירות להשכרה .לסבא שלי ,אדולף )אהרון( מאוריבר ,ולסבתי,
אנה )חנה( מאוריבר ,היתה חנות לספרים ולמכשירי כתיבה כבר בשנת .1902
לסבי היו שני אחים – אחד היה בעל הבנק בסטרוז‘ינץ והשני היה עורך דין.
במלחמת העולם הראשונה היגרה כל המשפחה לוינה אוסטריה ,אך חלקם חזרו
לסטרוז‘ינץ אחריה .סבי אדולף נפטר )למזלו( בשנת  ,1937ולא היה צריך לעבור
את כל הסבל ,שאותו עברנו .שני אחיו ומשפחותיהם נשארו בוינה.
סבתי אנה לבית רוזנצויג היתה ילידת גליציה מהעיר זלישצ'יקי ,בת למשפחה
אמידה .בן דודה לאו רוזנצויג היה ראש העיר היהודי של צ'רנוביץ וגם בעל תואר
אצולה )פון( בזמנו של הקיסר פראנץ יוזף ,כשבוקובינה הצפונית היתה תחת
שלטון אוסטרו-הונגרי.
משפחתי המבוססת חיה לה חיים טובים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה.
הדגש היה על חיי תרבות והשכלה ,כשכל אחד מבני המשפחה מנגן בכלי אחר.
בחגים ובשמחות היו נפגשים כולם בבית הגדול שלנו ,וכל אחד היה תורם את
חלקו בקונצרט המשפחתי.
הכל השתנה ב ,28.06.1940-עם כיבוש בוקובינה הצפונית ע"י הרוסים .הייתי אז
בת ארבע והלכתי לגן ילדים.
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הרומנים כבשו את העיר מידי הרוסים ביולי  ;1941לפני נסיגתם העלו הרוסים
באש את הרחוב הראשי של העיר ,וביתנו נפגע ונהרס כליל .משפחתי התחבאה
באותו זמן אצל ידידים נוצרים בפאתי העיר ,וכך ניצלנו .הרדיפות אחר היהודים
החלו מיד .הרומנים הלכו מבית לבית לחפש יהודים ולגרש אותם מבתיהם אל
בית הספר המקומי ,כשהם מסתייעים באספסוף המקומי .לאחר שרוכזו בבית
הספר ,בוצעה הפרדה בין הגברים לנשים ולילדים הקטנים ,כשילדים גדולים
הולכים עם אבותיהם .נשארנו בבית הספר שמונה ימים עם מעט מאוד אוכל
ומעט מאוד מים לשתייה או לרחיצה .לבסוף נתן ראש העיר של סטרוז‘ינץ ,דר'
סקריפה ,הוראה לגרש את כל היהודים אל הגטו בפאתי העיר.
שלושה חודשים לערך לאחר מכן ,באוקטובר ,אחרי החגים ,קיבלנו הודעה ,שיש
לנו שלושה ימים על מנת לארוז את כל החפצים ,שאותם יכולנו לשאת איתנו,
ועלינו להגיע לתחנת הרכבת המקומית.
אבי התמנה באותו זמן לראש הקהילה היהודית ,לאחר שראש הקהילה הקודם נהרג.
בתחנת הרכבת דחפו אותנו השוטרים הרומנים לרכבות של בהמות 90 ,איש
בקרון .על הרצפה היו קש ודלי אחד של מים ל 90-איש .לרכבת היו  20קרונות,
והמשטרה הרומנית העמיסה במשך ארבע שעות את ) 1800לערך( האנשים.
משגיחים רומנים היו אחראיים למשלוח .הם קיבלו הוראה לעצור בכל תחנה
ולקחת מים טריים ,אבל התעלמו ממנה.
הנסיעה הזוועתית נמשכה  7ימים .כשהסתיימה ,קיבלנו הוראה לרדת מהרכבת
וללכת ברגל  10ק"מ לעיר מרקולשטי שבבסרביה .בלילה ישנו בצד הדרך ,בבוץ
ובלכלוך ,ובבוקר הגענו לעיר מרקולשטי עם מעט החבילות ,שיכולנו לשאת.
לאחר  4ימים נתנו לנו אנשי המשטרה הרומנית הוראה להכין את החבילות
ולהתחיל לצעוד בדרך לטרנסניסטריה .הבוץ הגיע עד הברכיים .אכלנו מה
שיכולנו לסחוב מהשדות שבדרך ,ולעיתים קרובות שתינו מים מלוכלכים מצידי
הדרכים .מי שלא יכול היה לעמוד בקצב ההליכה ,נורה למוות .בצידי הדרך היו
זרוקות גוויות ,ולעיתים ניתן היה להבחין בגופות תלויות על עמודי החשמל.
 - 340שער שלישי  -סטרוז'ינץ

היו אלו השעשועים של אותם אנשים "נאורים" ,הרומנים .עד היום עוברת בי
צמרמורת מהזיכרון ,שבו שוטר רומני זורק תינוק לאוויר ומשחיל אותו בפגיון
רובהו בדרכו למטה .השומרים הרומנים רכבו על סוסים או נסעו בכרכרות
והחליפו סוסים בכל עיירה .אנחנו צעדנו ללא הפסקה ובלי רחמים.
עברנו בבסרביה בעיירות ,שהיהודים גרו בהן לפני המלחמה .לפני הבתים נראו
תלוליות בוץ ,שהיו קברי אחים ,קברים שאותם הוכרחו לכרות לפני שנורו.
הצעדה נמשכה בתוככי בסרביה .ביער קסאוץ התנפלו האיכרים המקומיים על
היהודים ושדדו מהם את שארית חפציהם .היהודים ניסו להתנגד ,אבל במצב
התשוש והמורעב שבו נמצאו לא היה להם שום סיכוי .אלה היו הזכרונות
האחרונים מבסרביה.
לאחר צעדה של עשרה ימים ולילות איומים הביאו אותנו השוטרים הרומנים
לאוקראינה ,לעיר אובודובקה ,אשר שימשה מקום מעבר לחלוקת האנשים לכפרים
אחרים בסביבה .בנובמבר  1941הגענו לכפר בודי ,שבו נשארנו עד .1944
כשהגענו לבודי לפנות ערב ,היה כבר חשוך .כולם היו תשושים ומורעבים מהדרך.
השומרים הרומנים הכניסו אותנו לדיר חזירים ,על הרצפה היה מפוזר קש,
והאנשים התשושים מהדרך נפלו עליו ונרדמו .בבוקר שלמחרת גילינו ,שישנו
על גוויות אנשים שנפטרו מטיפוס הבהרות .אחרי כמה ימים פרצה בקרבנו מגפה
של טיפוס הבהרות ,ורוב האנשים נפטרו ממנה .לא היו בינינו רופא או תרופות,
ובהיות האדמה קפואה )נובמבר( ,אי אפשר היה לקבור את המתים ,שביניהם היו
אבי ,שטרומינגר נתן ,הוריו )סבתי וסבי( שטרומינגר רחל ונחמיה ,ואם אימי,
אנה מאוריבר.
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רגינה סנדרוביץ
נמלטנו לצ'רנוביץ
כאשר צבאות רומניה התקרבו לעירנו ,זה היה מעט לאחר פרוץ המלחמה.
סמוך ל 26-ביוני נסוג "הצבא האדום" ,ואנו נמלטנו איתם בבהלה והגענו לעיר
צ'רנוביץ .משפחתנו מצאה מקלט בבית קרובינו ברח' שפרינגברונן ,אשר נכלל
בגטו ,שהקימו בעיר לאחר זמן קצר.
מיד התחילו הרדיפות וההתאכזרויות הבלתי פוסקות מצד הרומנים .החיילים
באו ,בדרך כלל ,בלילה ,הוציאו את כל הגברים מהבתים ,באומרם שלוקחים
אותם לעבודה ,אך מיד לאחר שהוציאו אותם מהגטו ,נשמעו יריות ,ורק חלק
מהם חזר כעבור זמן לגטו לספר לנו את אשר התרחש.
מן ההתחלה הורו השלטונות על עוצר במרבית שעות היום והרשו לנו לצאת
מהבתים עד שעה  10:00בבוקר בלבד כדי להצטייד בדברים הנחוצים ביותר
לקיומנו.
בחודש אוקטובר של אותה שנה התבשרנו ,כי הגיעה פקודה לעזוב את הגטו.
איפשרו לנו לקחת רק מטען ידני וגירשו אותנו לתחנת הרכבת .כאן חיכתה לנו
כבר רכבת של קרונות להסעת בהמות ,מזוהמים ,מוזנחים ומלוכלכים ,עם חלון
קטן סגור בתיל .לכל קרון דחפו לא פחות מ 60-אנשים ,ילדים ,מבוגרים וזקנים,
כך שכמעט היה בלתי אפשרי לזוז .כבר לא היינו בני אדם – היינו יצורים תת
אנושיים.
בגיהנום הזה בילינו כמה ימים ללא אוכל ,ללא מים ,ללא אפשרות לעשות את
צרכינו ,וכך הגענו לעיירה בשם אטאקי .כאן דחפו אותנו הז'נדרמים הרומנים
בצעקות איומות ושיסו בנו כלבים להוציאנו מתוך הקרונות ,באפשרם לנו לקחת
רק תיק יד קטן ,תוך שהם שודדים מאיתנו את יתר החפצים ,שהצלחנו להוציא
מהגטו ולקחת איתנו .בלילה דחפו אותנו לתוך מבנה הרוס ,ושם נשארנו .בבוקר
ריכזו אותנו על גדת נהר הדנייסטר ,וגם כאן ,לאחר צעקות ומכות מהחיילים
ומהקצינים ,שדדו מאיתנו את מה שנותר בידינו .היינו חייבים להשאיר גם את
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כל התעודות האישיות והמסמכים שהיו לנו ,ואז העלו אותנו קבוצות קבוצות על
מעבורת ,שהובילה אותנו לעברו השני של הנהר לעיר בשם מוגילב .כל הדרך ירד
גשם חזק ,והגענו רטובים לגמרי ,עייפים ורעבים .מצאנו רק הריסות של בתים,
ובאחד מהם בילינו את הלילה.
במצב תת אנושי זה נהדפנו בבוקר הלאה ע"י הז'נדרמים .היינו קפואים למחצה,
רעבים ,באפיסת כוחות ,והחיילים לא הרפו מלהפליא בנו מכות באמצעות קני
הרובים שלהם ,במקלות ובבעיטות .כך אילצו אותנו להמשיך בהליכה .בהמשך
הדרך מתו רבים מאיתנו ,פשוט נפלו באפיסת כוחות ,בלי שמישהו יכול היה אפילו
לשים לב לכך .לכל אורך הדרך התנפלו כפריים מקומיים מיד לאחר שמישהו נפל
ומת ושדדו את כל בגדיו ואת נעליו ,בהשאירם את הנופלים ערומים על הכביש.
היו בין אלה גם אחדים שעוד נשמו ,אך לא הרגישו כלום ,וכך מתו ערומים.
אלו שיכלו להמשיך ללכת – אחוז קטן מאלה שהגיעו לחבל ארץ ארור זה ,שנקרא
טרנסניסטריה – זחלו יותר מאשר הלכו .הדבר הגרוע ביותר ,מעבר לעייפות ,היה
הרעב והצמא ,והיו בינינו אנשים ששתו את המים מתוך השלוליות שעל הכביש.
כך צעדנו כ 20-ק"מ ,עד שהורו לנו לעצור.
תורגם מגרמנית ע"י אברהם מינסטר

ראובן )זוניו(פרבר
מסע אימים לארץ גזירה
כדי להכניס את הקורא לאווירה יש לסקור תחילה את ההתרחשות החשובה,
שהחלה עם מתן האולטימטום ע"י בריה"מ לרומניה ביום  .26.06.1940רומניה
נתבעה לפנות את בסרביה ואת צפון בוקובינה תוך  48שעות ממתן האולטימטום.
הדבר בא כהפתעה גמורה לרומנים ,אבל תחת לחצה הכבד של גרמניה הנאצית
וללא תמיכה אחרת מצד מדינות אחרות ,אשר היו כבר במלחמה עם גרמניה,
נכנעה רומניה לתביעה והסיגה את צבאה ואת הממשל האזרחי .ב 28.6.40-נסוגו
חיילי רומניה אל מעבר לקווים ,שנקבעו עפ"י הדרישה האולטימטיבית.
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האולטימטום הפתאומי והנסיגה החפוזה והמבישה פגעו קשות בגאווה
הלאומית של הרומנים ,והדבר הביא לידי התפרצויות זעם אלימות ורציחות
כנגד האוכלוסייה היהודית בכפרים ובדרכים ,שבהם נתקלו ביהודים ובחיילים
יהודים ,אשר שירתו יחד איתם באותן יחידות .היו מקרים רבים ,שבהם הושלכו
אזרחים וחיילים יהודים מתוך קרונות רכבת נוסעות ,ויהודים רבים מאוד מצאו
את מותם בלא אשם וללא עוול בכפם ,כל זאת כנקמה ושנאה בלי שעמנו יהיה
אשם במה שקרה.
במבט לאחור ניתן לומר ,כי היתה זו רק הקדמה קלה לעומת מה שנועד לנו בעוד
כשנה.
השתלטות סובייטית על בסרביה ועל צפון בוקובינה
ב 28-ביוני " 1940שחרר" "הצבא האדום" את בסרביה ואת צפון בוקובינה.
השלטון הסובייטי התבסס בעיר ובכל האיזור באופן מהיר הודות לעזרת חלק קטן
מבני המקום ,אוקראינים וגם יהודים אוהדים ותיקים של המשטר הקומוניסטי.
כמו כן הובאו פקידים ואנשי שלטון מתוך בריה"מ עצמה .תוך זמן קצר הונהגו
משטר ,חוקים ונהלים ,שהיו קיימים בבריה"מ .הראשונה להיפגע בצורה קשה
משינויי המשטר כלכלית וסוציאלית היתה האוכלוסייה היהודית .רוב היהודים
היו סוחרים ובעלי מלאכה עצמאיים ,היו להם בתי חרושת ,חנויות ובתי מלאכה,
והם היו בעלי המקצועות החופשיים ,כמו עו"ד ,רופאים ,רוקחים ועוד .לא חלפו
שבועיים מאז בואם ,וניתן צו ,כי לכל בעלי העסקים אין עוד הרשות והזכות
להיכנס לעסקיהם ולחנויותיהם – הכל מולאם ועובר להיות רכוש המדינה
לטובת מעמד הפועלים ,דהיינו הפרולטריון .בעלי העסקים חויבו להתייצב
לפני חנויותיהם ולמסור המפתחות לנציגי השלטון ,שהיו מלווים באנשי נקוו"ד
לצורך קיום הצו.
כך נישלו בפעם הראשונה את יהודי העיר מכל עסקיהם וממקורות מחייתם ,בלי
שיקבלו כל תמורה או פיצוי בעד רכוש שצברו וחסכו בעמל רב במרוצת שנות
חייהם וחיי קודמיהם.
ולא די בכך ,הם גם סומנו כאלמנט עוין למשטר ,נצלנים וטפילים!
על כך יש לומר "טרם רצחתם ,אבל כבר ירשתם".
כדי להשיג תעודת זהות בלי שיהיה בה ציון הסעיף  10הקטלני ,היה צורך
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למצוא מהלכים אל אנשים קובעי גורלות ונותני עבודה במסגרת התארגנות של
קואופרטיבים ,דבר שנחשב כעבודה פרודוקטיבית .ברור ,שאות קין מסומנת
בתעודת הזהות היתה גורמת בעיות קשות.
כך הצליח אבי להתקבל כשומר לילה בקואופרטיב החייטים ,ודודי הרמן קלינגר
נתקבל כמחסנאי  -כל זאת הודות לכמה חייטים ,שבעבר עבדו בשבילנו וזכרו
לנו חסד נעורים.
אני התקבלתי לעבודה כמנה"ח ב"מרכז האזורי להספקת מוצרי צריכה".
דודי השני ,מאיר דרוקמן ,שהיה בעל חנות וגם ציוני רוויזיוניסטי ידוע בעיר ,לא
הצליח להתקבל לשום מקום עבודה ,ולבסוף הוגלה יחד עם בני ביתו ועוד רבים
אחרים לסיביר שבוע לפני פרוץ המלחמה.
על התנועות הציוניות ,כמו גם על קבוצות הספורט ,שהיו מזוהות עם תנועות
אלה ,נאסרה כל פעילות ,והתחיל מעקב אחר מנהיגים ופעילים .הוכנו רשימות
של פעילים ציונים ושל אנשים בעלי נטיות "עוינות" למשטר .כל זה התאפשר
הודות למשתפי פעולה ומלשינים לא מעטים מבני עמנו ,שהכינו את רשימות
העומדים להגלייה.
ב ,13.06.40-רק שבוע לפני פרוץ המלחמה ,התדפקו על דלתות בתי המגורשים
באישון לילה אנשי הנקוו"ד בליווי עושי דברם המקומיים וציוו עליהם להיות
מוכנים תוך שעתיים עם מעט מיטלטלין ,שיכלו לקחת עימם ,על זקניהם וטפם,
לשם הגלייה .העבירו אותם אל תחנת הרכבת בעיר ,והם הוכנסו לתוך קרונות
משא ,שם הוחזקו  3ימים ,עד שהשלימו את מלאכת האיסוף של כל המגורשים.
כאמור ,בין המגורשים היו גם דודי מאיר דרוקמן ובני ביתו ,שכנים שלנו
ומשפחותיהם וחברים ,משפ' שטיין ,משפ' רובינגר ,משפ' וויינר ומנהיגי
התנועות הציוניות ועוד מאות משפחות תעשיינים וסוחרים יהודים ואזרחים
אחרים ,שסומנו כ"עויני" המשטר ,הוגלו ונשלחו לסיביר ,אל הבלתי נודע.
הסתובבנו מסביב לרכבת ,בלי שניתן היה לעזור או להשפיע במשהו פרט להבאת
מזון או דלי מים .הדבר היה מזעזע ,ברברי ובלתי אנושי ,ונראה כאסון נוראי!
לא ידענו ולא חשנו את הצפון לנו בעוד שבועיים ,עם פרוץ המלחמה .רבים
מאיתנו אמרו" :הלוואי והיינו נשלחים לסיביר ,ייתכן שחלק היה ניצל" – אם כי
גם שם התנאים היו מחפירים ובלתי אנושיים ,אלפי גולים קיפחו חייהם בתנאים
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הקשים ביותר ,חלקם הגדול ניספו בערבות סיביר המושלגות והקפואות ,מקום
קבורתם לא נודע ,פזורים בכל המרחב הסיבירי העצום והשומם .זה החלק
הראשון של הטרגדיה הגדולה והנוראה ,אשר פקדה את יהדות צפון בוקובינה,
וביניהם גם את יהודיה של עיר הולדתי סטרוז'ינץ.
התקפת גרמניה הנאצית על ברית המועצות
המלחמה ,שפרצה ביום  22.6.1941בין גרמניה הנאצית לבין בריה"מ ,באה לזאת
כהפתעה גמורה .האזהרות וההתראות הרבות ,שהועברו ע"י גורמים פנימיים
וגם ע"י הריגול הנגדי של מדינות שונות ,לא הצליחו להניע את מנהיג בריה"מ
להאמין באמיתות האינפורמציה .לדעתו ,היו אלה הטעייה ופרובוקציה ,שבאו
ליצור אי אימון בין שתי הממשלות .ההתקפה הפתאומית והאדירה פרצה איפוא
ללא כל אזהרה לאורך כל הגבול העצום שבין בריה"מ לבין גרמניה הנאצית
– מהים הבלטי ועד לים השחור – הותירה את "הצבא האדום" מיד במצב נחות
והסבה לו אבדות אדירות בנפש ובציוד .כבר ביום הראשון של הקרבות התחילה
הנסיגה ,שנמשכה עד סטלינגרד.
אני זוכר בבירור את תחילת המלחמה  -מוצ"ש ,חזרתי לפנות בוקר ,אור ליום
ראשון בשעה  4.00לערך מנשף ריקודים ,שהתקיים כמדי מוצ"ש בכנסייה
האוונגלית בבודיניצר שטראסה ,אשר הסובייטים הפכוה לבית העם .בהולכי יחד
עם חברים לביתנו ,הגיח מעלינו להק אווירוני קרב ,שטסו מעל סטרוז'ינץ בלי
להפציצה ,לכיוון צפון מזרח .המטרה היתה צ'רנוביץ ,השוכנת במרחק של 21
ק"מ .שם רוקנו את מטענם על המקומות האסטרטגיים של העיר.
בהגיעי הביתה היו הוריי ואחיי ערים ומבוהלים מרעש האווירונים ,שטסו מעל
לעיר במספר גיחות .נראה היה ,שהמלחמה פרצה.
רומניה הצטרפה למלחמה לצידה של גרמניה לאחר קבלת התראה קצרה מפיו
של היטלר בביקורו החפוז של מרשל אנטונסקו ב 12.6.41-בברלין .הם עשו זאת
לא מתוך הכרח ,אלא מתוך רצון וכיעד לאומי ושאיפה להגדלת מרחב המחיה
של רומניה ,שקוצץ לפני שנה ,ובו זמנית כדי לפתור את הבעיה היהודית ע"י
נישול היהודים כלכלית וחיסולם הפיזי – כפי שאומנם התרחש למעשה.
כבר בימים הראשונים של תחילת הקרבות ספג "הצבא האדום" אבדות כבדות
בנפש ובציוד ,והחלה הנסיגה לכיוון מזרח .הגרמנים והרומנים עברו את הקווים
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כבר בימים הראשונים של חודש יולי ,וביום חמישי ,3.7.41 ,עזבו אחרוני החיילים
הרוסים את העיר ,לאחר שהשלימו את מלאכתם במיקוש הבניינים הגדולים והיפים
ביותר שבמרכז העיר .חלק מהבניינים פוצץ ע"י מוקשי השהייה ,שהופעלו ע"י
שעוני זמן תוך שעות או ימים ,בעת כניסת החיילים הגרמנים והרומנים ואחריה.
הדבר שימש לרומנים עילה להאשים את יהודי העיר ,כי הם אלה שירו על הצבא
המנצח והמשחרר .אשמה שקרית זאת עלתה ליהודים באלפי הרוגים בכל המחוז,
כפי שאתאר להלן.
צבאות גרמניה ורומניה התקדמו בו זמנית בשני ראשים – לכיוון בסרביה ולכיוון
צפון בוקובינה ,והם היו מלווים ביחידות השמדה רומניות ובס.ס .איינזצגרופה.
הקורבנות הראשונים היו יהודי מחוז סטרוז‘ינץ ,שנפלו קורבן למדיניות
ההשמדה .זו תוכננה ע"י מפקד הצבא ,הדיקטטור אנטונסקו ,עוד בטרם פרוץ
הקרבות תחת הסיסמה "טיהור השטח" ,ובשפתם.Curăţirea Terenului-
בימים הראשונים לתחילת המלחמה נראו מסתובבים אנשים לא מבני המקום,
לא מוכרים ,אשר נשלחו לסיור ולהכנת השטח לפלישה וליצירת הקשרים עם
האוכלוסייה המקומית להכנת הטבח והביזה ביהודים.
באותו יום חמישי ,3.7.41 ,השתלטו חיילי הצבא הרומני על העיירה צ'יודין ,שבה
התגוררו כ 600 -יהודים .תחילה הוצאו כולם מבתיהם ,הוכו ועונו באכזריות רבה;
תוך כדי כך הרגו מתוכם  .45לאחר מכן השלימו עד הערב את "המשימה" והרגו
כ 470-נפשות .אם שרדו מספר יהודים ,שמוצאם מצ'יודין ,פירושו שלא היו
נוכחים אז במקום .גורל דומה נועד לכל יהודי העיירות והכפרים בכל הסביבה:
תחילה גורשו מבתיהם ,שנבזזו על ידי האוכלוסייה המקומית בעזרת החיילים,
וחלק גדול מהם נרצחו בכפריהם ,לאחר שהוכו ,הושפלו ועונו ע"י המרצחים
השכנים והחיילים הכובשים .אלה שניצלו מההרג הנורא גורשו בחוסר כל ,ללא
אוכל ,מים ולבוש ,בשיירות רגליות ,תחילה לעיר המחוז ובהמשך לכיוון מזרח,
למחנות ריכוז זמניים בבסרביה .לאחר מכן גורשו לטרנסניסטריה ,אל הבלתי
נודע ,שממנו חזרו מתי מעט.
בימים חמישי ושישי טבחו חיילי צבא הכובש בעזרת תושבי הכפרים שמסביב
לסטרוז‘ינץ ברופצ'ה ,יורדנשטי ,פטראוץ ,פאנקה ,ברוסקאוץ ,קאראפציו ועוד
כפרים רבים את רוב האוכלוסייה היהודית .איש אינו יודע את מספרם המדויק
של הנרצחים מאותם ימים איומים.
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כשריד ממשפחה ענפה ,שנספתה כמעט כולה ,אני מעיד בזה ,כי דודתי לוטי-
לאה דוננפלד לבית דרוקמן ,אחות אימי ,נרצחה ע"י ז'נדרמים רומנים שפרצו
לביתה .יחד עם תושבי הכפר הם רצחו אותה ללא סיבה על מנת לגזול את כל מה
שהיה בביתם .הם היו בעלי נכסים ,בעלי קרקע ,בעלי חיים וחנות .נודע לי לאחר
המלחמה ,שדודתי הוטמנה בשדה שהיה בבעלותה .עד היום אין ניתן להגיע
לשם ואין יודעים את מקום קבורתה ,כפי שקרה עם כל בני משפחתי.
ביום שישי ,ה ,4.7.41-נכנסו סיירים לעיר ,ולאחר זמן קצר נכנסו גם שיירות הצבא
הגרמני והרומני והשתלטו על העיר בנקודות מרכזיות ובצמתים אסטרטגיים.
תוך כדי כך נשמעו התפוצצויות עזות במקומות רבים .היו אלה ,כאמור ,מוקשי
השהייה ,ש"הצבא האדום" הטמין בעת נסיגתו .הדבר שימש כאמתלה לצבא
הרומני להתחיל לטבוח ביהודי סטרוז‘ינץ ,בהאשימם ,כי היהודים הם אלה שירו
על הצבא .בעיר השתוללה שריפה גדולה כתוצאה מהמיקוש.
קבוצות חיילים בליווי תושבים מקומיים מהעיר ומהסביבה התפרסו בין רחובות
העיר ועברו מבית לבית בצעקות רמות ובדפיקות על הדלתות ושבירת החלונות
בקתות רוביהם .הם פקדו על יושבי הבתים לצאת כשידיהם מורמות .כל מי
שהשתהה או לא הספיק לצאת ,נורה במקום .האחרים רוכזו בקבוצות ,ותוך
איומים ,מכות והשפלות הוצעדו אל מקום ריכוז במרכז העיר .הם יצאו מבתיהם
בהשאירם כל מה שהיה להם .כל רכושם ,אשר צברו במשך שנים ,נשדד מיד בידי
הרוצחים והבוזזים המקומיים והחיילים.
מקום הריכוז נקבע במרכז העיר בתוך הגן הציבורי ,שמסביב לו הופקדה שמירה
של חיילים רומנים ,אשר העמידו מסביב מכונות ירייה מוכנות להפעלה .אל הגן
הובאו בכוח תחת מכות ויריות אלה שניצלו ולא נורו באקציה ,שהלכה והתגברה
בתוך העיר .אלה שהגיעו מאוחר יותר סיפרו על הזוועות המתרחשות ועל מספר
רב של הרוגים .בין ההרוגים היו גם ראש קהילת סטרוז‘ינץ ,שלמה דרימר הי"ד,
אשתו וכלתו; רק נורברט הבן ניצל .ניספו גם שמעון שפלר ,חבר מועצת הקהילה,
ובני משפחת לבל ועוד רבים נוספים ,שאין לי נתונים למנותם שמית .בכל זאת
מחובתי להזכיר שמית בין ההרוגים את בתיה לדר ,בתו של ינקל קלינגר ז"ל,
שהיתה בת דודה של אימי  .בתיה נרצחה תוך כדי פינוי המשפחה מביתה בידי
חייל רומני.
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אלה שלא נורו רוכזו ,כאמור ,אל תוך הגן הציבורי ונצטוו לשבת כשידיהם מורמות
במשך שעות ארוכות .ובינתיים רוכזו כל יהודי העיר ,ילדים ,נשים ,גברים ,זקנים
וחולים – כל הקהילה .במקום שררה חרדה איומה .כל קבוצה שנוספה דיווחה,
כי החיילים שהביאו אותם סיפרו על ריכוז היהודים כדי להורגם .הסיבה לכך,
אמרו ,היא" :היהודים ירו על החיילים בזמן שאלה נכנסו לעיר" .לאחר שעות
רבות הופיע קצין רומני ,שפיקד על המבצע ודרש ,כי נכבדי העיר יתנדבו לעבור
עם מספר חיילים בין הרחובות כדי להודיע לתושבים היהודים להפסיק את
היריות על החיילים .מספר נכבדים התנדבו לעשות זאת על מנת לנסות לשכנע
את החיילים ואת מפקדיהם ,כי ליהודים אין כל נשק ולא ירו אף כדור על אף
חייל ,וכי כל ההתפוצצויות והיריות הנשמעות הן תוצאה מהמוקשים שהוטמנו
על ידי "הצבא האדום" טרם נסיגתו .ליהודים אין כל יד וקשר לזה .מובן שכל זה
לא שכנע אותם .ההרג והביזה נמשכו ,לאחר שכל העלילה בעניין היריות תוכננה
ובוימה מראש בידי הצבא הפולש הגרמני והרומני .הדבר נתן להם הצדקה ועילה
לטבח הנוראי ולביזה הכללית ,שערכו באוכלוסייה היהודית ,וכך נטבחו קרוב
ל 300-מיהודי סטרוז‘ינץ ,אנשים ,נשים ,ילדים וטף ,ללא עוול בכפם או אשמה
כלשהי ,פרט להיותם יהודים.
בימוי היריות חזר איפוא על עצמו בכל כפר ,עיירה או עיר קטנה כגדולה ושימש
עילה להרג ההמוני בימים הראשונים לפלישה.
ריכוז התושבים נמשך יומיים ,כאשר במשך כל העת החיילים מפחידים אותנו
באומרם ,שכל רגע צריכה להגיע הפקודה מהמפקדה העליונה לירות בנו על מנת
להורגנו .מדי פעם היו מתרגלים יריות באוויר מעל לראשי הנאספים ממכונות
הירייה ,שהיו מוצבות סביב ,כדי להמחיש את כוונותיהם.
בשבת אחר הצהריים ,היום השני לריכוז האוכלוסייה בגן העיר ,הופיע קצין בכיר
ונעמד על ארגז ,בהביטו סביבו באנשים האומללים השרועים על האדמה למעלה
מיומיים ללא אוכל ,שתייה או אפשרות לעשות צרכיהם בצנעה ,וביניהם ילדים
קטנים ,זקנים וחולים .לפתע הגיע בריצה קצין צעיר בדרגת סגן ,שהגיש לקצין
הבכיר דף .לאחר עיון בכתוב פנה הבכיר אל העצורים בזו הלשון" :ניצלתם! זה
עתה הגיעה פקודה מאת המצביא העליון ,המרשל אנטונסקו ,לא לבצע את גזר
הדין להורגכם".
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כעבור מספר שעות הופרדו הגברים ,שגילם מעל  ,16מהנשים ,הילדים והטף.
הם הועמדו בשורה והוצעדו תחת משמר אל בניין הפנימייה של הגימנסיה
הרומנית ,שנמצאה מחוץ לעיר .המבנה היה תחת משמר כבד של הצבא הרומני.
הדאגה והחרדה היו רבות ,כי לא ידענו מה עלה בגורלם של הנשים האמהות ושל
הילדים הקטנים שהושארו בגן .תוך כדי כך הופצה שמועה ,כי המבנה ממוקש,
וכי עומדים לפוצץ אותו על יושביו.
ביום ראשון לפנות ערב התבשרנו באמצעות חייל ,שמוצאו מסטרוז‘ינץ ,כי
הנשים והילדים ,שהיו מרוכזים בגן ,הועברו לביה"ס שהיה ממוקם במרכז העיר.
הוא גם מסר ד"ש מאלה שהכירם.
הגברים נותרו בפנימייה עד יום שלישי ללא מזון ומים ,ואז הוחלפה השמירה
הצבאית בשמירה של המשטרה האזרחית ,אשר קיבלה על עצמה את השמירה
על המקומות שבהם הוחזקו היהודים .השוטרים ,שחלק מהם שירתו בעיר במשך
שנים לפני הנסיגה ולפני פרוץ המלחמה ,התייחסו במעט יותר הבנה ואנושיות
ליהודים ,שאותם הכירו זמן רב ומהם "התפרנסו" .הם הרשו ליחידים לצאת
זמנית מהבניין ,כדי שיוכלו לגשת לבתיהם ולבדוק מה קרה לבתים ולרכוש
שהשאירו אחריהם .המראה היה נורא ומזעזע :כל תוכן הבתים נבזז ונשדד ,וכל
חפץ ,שלא ניתן היה להוציא ,הושחת כך שלא ניתן היה להשתמש בו :רהיטים,
דלתות ,חלונות ,כלי בית גדולים וכיו"ב.
למרות הנזקים הכבדים ,שנעשו ברהיטים בעת הביזה והשוד ,ריכזו החיילים
באחד הימים כמה קבוצות מבין העצורים ,ואלו הובלו תחת משמר מבית לבית
כדי להוציא כל רהיט או חפץ שמיש שנותר .החפצים רוכזו במקום איסוף מרכזי
והוכרזו כרכוש המדינה.
לפנות ערב הצעידו את קבוצות היהודים ,שנלקחו לעבודה אל בית העלמין
היהודי ,והכריחו אותם תחת מכות ואיומים לחפור קברי אחים ולקבור את
הנרצחים-קורבנות הרצח ,שביצעו החיילים ותושבי העיר והסביבה בימים
הראשונים לפלישתם .המראה היה מחריד ומזעזע :גופות הנרצחים היו במצב
של התפוררות,ללא כל אפשרות לזיהוי לאחר שבוע ויותר מאז האקציה הנוראה
והפשע הנתעב ,שבו קיפחו חייהם כשלוש מאות מיהודי העיר ללא עוול בכפם.
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בכל הכפרים ,העיירות ונקודות המסחר ,שבהם חיו קהילות יהודיות ,התרחשו
מחזות דומים של הרג ,של ביזה וגירוש .וכל אלה תוכננו מראש ע"י הצבא הפולש
הרומני בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם האוכלוסייה המקומית הנוצרית .אלה
ששרדו מהטבח גורשו ממקומות מגוריהם בחוסר כל ,כשרק כותנתם לגופם.
אמהות עם תינוקות בזרועותיהן ,זקנים וקשישות ,חולים וחולות ,שהוצאו ממיטת
חוליים ,הוצעדו תחת מכות ואיומים ע"י הז'נדרמים הרומנים .כל מי שלא יכול
היה לעמוד בקצב וכשל ,נלקח הצידה ,נורה ונזרק לתעלות הדרכים .חלק הובא
לעיר המחוז – לסטרוז‘ינץ ,חלק הובל ישירות לבסרביה לכיוון הדנייסטר .וכל
זאת היתה רק התחלת דרך הייסורים ,שסופה השמדת רוב יהודי המחוז בדרך
הייסורים המתוארת עד כאן ולאחר מכן במחנות טרנסניסטריה האיומים.
לאחר שבועיים ,שבם הוחזקו הגברים העצורים בפנימייה והנשים והילדים
בביה"ס העממי ,הוקם הגטו בחלק הדרום-מערבי של העיר ,שכלל את
רחובות  Tempelgasse, Bahnhofstrasseוכל הרחובות הסמוכים להם ול-
 .Neueweltgasseכל היהודים העצורים בפנימייה ובביה"ס נדחסו לתוך המרחב
הזה ,שהוקצה למטרת גטו ,בלי כל התחשבות בצפיפות ובאי הנוחיות.
מיד עם ההעברה לגטו הופעלו כל הגזירות הנציונל-סוציאליסטיות :הגבלת
היציאה מהגטו לשעות קבועות ,שבהן ניתן היה לקנות מצרכים אצל איכרים,
ענידת טלאי מגן דוד צהוב ועוד .באופן חד פעמי ניתנה ליהודים רשות לבקר
את בתיהם הקודמים ,לכאורה ,כדי להביא את חפציהם .כל הבתים היו חרבים,
שדודים וריקים ,הכול נשדד ונבזז ,וכולם שבו לגטו בחוסר כול .עולמנו חרב
עלינו .נותרנו חסרי כל מבחינה חומרית וגם מבחינת זכויות אזרחיות סוציאליות
– לא זכות אזרחית אף לא הגנה משפטית .כל דאלים גבר ,וכל פרחח ופורע עשו
בנו כרצונם.
הבית שלנו עמד באיזור שבו הוקם הגטו .הדוד הרמן קלינגר עם משפחתו עברו
לגור בביתנו ,מאחר שביתם היה מחוץ לגטו ואסור היה להם לגור שם .המצב
היה מאוד קשה מבחינה כלכלית ונפשית .לא ידענו מה יילד יום .המשכתי לעבוד
במאפייה ,לקבל כיכר לחם מדי יום ולהביאו הביתה.
איש לא התעניין בגורלם של יושבי הגטו היהודים .כל אחד חי כפי יכולתו .לא
היתה התארגנות קהילתית ,שיכולה היתה לתת הדרכה ,הכוונה או עזרה הדדית.
האנשים נהפכו תוך שבועיים מאנשים מבוססים ,גאים ושמחים למסכנים,
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מורעבים ומפוחדים ,אשר לא ידעו מה צופן להם יום המחרת .חייהם היו נטולי כל
ערך .כל חייל וכל נבל יכלו ליטול חיים בלי שיידרשו לעמוד לדין ובלי שייענשו.
מדי יום היו תופסים קבוצות גברים לעבודות כפייה .הם הועסקו בהריסת הבתים,
שפוצצו ונשרפו כתוצאה ממיקושם ע"י הרוסים בעת נסיגתם .העבודה היתה קשה
ומפרכת ,ללא כל תמורה או מזון ראוי .האנשים היו מתעלפים מרעב ומאפיסת
כוחות ,ולא היה עוזר ומושיע.
חלפו כמה ימים – אולי שבוע או עשרה – והגזרה הקשה מכל נפלה עלינו:
נצטווינו לצאת לגלות לעזוב המקום שבו נולדנו גדלנו וחיינו ,ללכת אל הבלתי
נודע בחוסר כל ,לאחר שבזזו מאיתנו את כל רכושנו .הושפלנו ,נשללו מאיתנו
זכויותינו האזרחיות והזכות להתקיים כבני אנוש.
בתחילת אוגוסט הוצא צו כי כל היהודים ,ששמם מתחיל באותיות  Aעד ,F
חייבים להתייצב למטרת הגלייה בתאריך ובשעה ידועים .התאריך אינו זכור לי,
אבל את היום בשבוע לא אשכח כל עוד אחיה .זה היה שוב ביום שישי ,ומאז יש
בי האמונה הטפלה ,כי דברים רעים קורים תמיד בימי שישי .בצו נאמר ,כי על כל
היהודים ,ששמותיהם מתחיל באותיות שהוכרזו כאמור ,חלה החובה להתייצב
במקום ובזמן שנקבעו ,וכי כל אלה שיפרו את הצו צפויים לעונש מוות ללא
שיפוט או התראה נוספת.
אבי ,שהיה אדם ממושמע ושומר חוק ,מהאסכולה של הקיסר פרנץ -יוזף ,ישר
כסרגל ,לא היה מוכן לסכן את חיי המשפחה .הוא נכנע לדרישה והתייצבנו כפי
שצווינו .יחד איתנו התייצבו עוד משפחות רבות,על זקניהן ילדיהן וטפן .היו
בריאים וחולים פסחים וצולעים ,ללא הבחנה .האם אנשים אלה מסוגלים לעמוד
במאמץ הגופני לצעוד רגלי מאות קילומטרים ליעד לא ברור ולא ידוע? אפילו
החיילים ,שהיו מופקדים על הובלת המגורשים בדרך הייסורים ,הרעב והאבדון,
לא ידעו לאן פנינו מועדות.
כבר היה יום שישי בשעות הצהריים ,עד שהשיירה אורגנה והוכנה ליציאה.
בשעה כזאת בימים כתקנם משפחות יהודיות היו טרודות בסידורים אחרונים
לקראת קבלת השבת .כעת הוכרחנו לצעוד אל הבלתי נודע .במרורים ובבכי
נפרדנו מדודי וממשפחתו ,שנותרו לגור בביתנו.
כאן עליי לעשות שוב אתנחתא ולתאר את הדברים ,שהזכיר לי איזיו שניידר;
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הוא בא להיפרד ,ועל כן היה נוכח כאשר עזבנו את ביתנו .בעברו את הסף נשען
אבי אל המשקוף ,שבו היתה תקועה המזוזה ,נישקה ופרץ בבכי מר ,ואז פנה
בתחינה ביידיש וביקש" :אלוקים ,עזור לי ,שאזכה להחזיר את אשתי ואת ילדיי
אל ביתי" .תפילתו לא נענתה ,אך אני מאמין באמונה שלמה ,כי בזכות תחינתו
של אבי שרדתי – כדי לתאר ולספר מה שעולל לנו עמלק של תקופתנו!
הכיוון ,שבו הובלנו ,היה צפון מזרח; חלפנו על פני המקומות ,שבהם גדלנו
וידענו רגעי שמחה ואושר .צעדנו בדרך שהוליכה לצ'רנוביץ ,ניחשנו כי הכיוון
הוא בסרביה – ולדנייסטר.
ההליכה ברגל היתה קשה ומעייפת ,במיוחד למבוגרים ולילדים הקטנים ,ועד
מהרה נאלצתי לעלות את אחי הקטן בן השש על כתפיי ולשאתו במשך כל מסע
האימים ,שנמשך מספר שבועות .גם אימי כשלה במאמץ ההליכה .אבי ואחי
תמכו בה .כך שמרנו זה על זה לא להישאר אחורנית; כל אלה שנותרו אחורה,
גורלם נחרץ.
השיירה מנתה כמה מאות איש ,אשר ,כאמור ,נבחרו .אנחנו היינו בין האחרונים,
שנכללו בשיירת הגירוש הזאת .לאחר משלוח זה הופסקו המשלוחים עד חודש
אוקטובר  ,1941שאז הוגלו כל יהודי סטרוז'ינץ.
בין אלה ,שהיו איתנו ,אני מזכיר את שכנינו הטובים ,שאיתם היתה לנו חצר
משותפת ,ר' אברהם ברגמן ורעייתו רחל ,שהיו ערירים ,אנשים מבוגרים כבר
אז ,את אברהם אלטמן ,את רעייתו ואת בנם אלתר ,חברי מילדות ובן כיתתי ,ואת
משפחת אדלר .האב לייב לא היה איתם ,הוא נסוג עם הרוסים .הם היו משפחה
גדולה :הגב' אדלר וששת ילדיה ,הסבים והסבתות .הבן הבכור חיים היה חבר
ובן כיתתי ,אינני מסוגל לפרט שמות נוספים כי לא יספיק הזמן והניר לעשות
זאת ,רציתי רק להדגיש את שיטת ה א-ב לפיה התנהל הגרוש.
מכל המשפחות שאותן הזכרתי לא שרד איש .גם ממשפחתי ,משפחת פרבר,
שרדתי היחידי.
הדרך היתה קשה והתנהלה בכבדות תחת לחץ ואלימות של הז'נדרמים מלווי
השיירה .ההליכה התמשכה מאור הבקר עד רדת הליל ללא אספקת מזון ומים
כל שהיא .בעברנו בכפרים היו עומדים בצידי הדרך כפריים ובידיהם ככרות
לחם ודברי מזון אחרים ,שתמורתם האנשים נתנו כל חפץ שעוד היה להם כדי
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להשיג מעט אוכל לפיות הרעבים של ילדיהם ושלהם .כל צמח שניתן היה לקטוף
בשדות ,שבהם עברנו נקטף ונאכל בלי לרחצו או לבשלו .סלק סוכר ,תירס וכל
פרי או ירק בוסר אשר טרם הבשיל .אנשים רבים חלו במחלת מעיים ובדיזנטריה.
רבים שלמו בחייהם כי הז'נדרמים ירו בהם באמתלה כי רצו לברוח בהיכנסם אל
השדה לקטוף מה שהזדמן על מנת להשתיק רעבונם.
בלילות היינו לנים בשדה הפתוח במקום שבו היה תופס אותנו הלילה .משתרעים
על אדמה בוצית או סלעית עוברים את הלילות בייסורים ,עינויים וחרדה .כל יום
היו מתמעטים האנשים ,אשר כשלו נפלו באפיסת כוחות ונורו בידי המרצחים.
כך התנהל מסע האימים ,שמונה או עשרה ימים עד שהגענו לגדות הדנייסטר,
לאחר שעברנו מרחק של כ 200-ק"מ רגלי .עם הגיענו ,פגשנו קבוצות נוספות
של מגורשים שהגיעו לשם לפנינו .הם היו מבוהלים ,מפוחדים ובאפיסת כוחות.
הם סיפרו ,כי יום לפני שהגיעו לשם בצעו הז'נדרמים כאן אקציה .הקורבנות
היו כ 300 -מיהודי סטרוז'ניץ והסביבה אשר הובלו לשם בכוונה להעבירם לצד
השני האוקראיני .מאידך גיסא הגרמנים לא הרשו להם להיכנס והחזירו אותם
לגדה הרומנית ,ואז נדחפו בכוח וביריות ע"י הז'נדרמים לתוך הנהר ,חלקם נפלו
וטבעו וחלקם נורו והושלכו לתוך מימי הנהר .את אלה שפגשנו עיכבו על גדות
הנהר ,כי הגרמנים לא הרשו להם לחצות אותו .השיירה שלנו צורפה למחנה
הזה ,והז'נדרמים החזירונו אל תוך בסרביה .חלק הופנה זמנית לסקורני ואותנו
היפנו לכוון העיירה ידינץ.
שוב הוצעדנו כמה ימים בחום הלוהט של חודש אוגוסט .המרחק מהדנייסטר
עד מבואות ידינץ היה  70עד  80ק"מ .אני נשאתי תרמיל ועליו את אחי הקטן
על כתפיי .אבי ואחי השני תמכו ועזרו לאימא ,וכך בנס הצלחנו לעבור את מסע
האימים הזה ולהישאר כולנו בחיים וביחד ,כאשר במשך אותם ימים נשרו ומתו,
נפלו ,נורו והומתו כמחצית מהשיירה שיצאה את העיר.
הביאו אותנו אל שטח רחב ידיים במבואות העיירה וציוו על כולם להתמקם שם.
את המקום גידרו בחוטי תייל ומסביב משמר של ז'נדרמים שתפקידם היה לשמור
ולא להרשות ליהודי לצאת משם.
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השטח היה חשוף ,ללא עץ קיקיון או דרדר ,שתחתיו יוכל אדם למצוא מחסה או
טיפת צל נגד השמש של ימי אוגוסט הלוהטים .למי ששיחק המזל ונותר לו סדין
או שמיכה ,שטרם החליף בעבור לחם או מים ,והצליח להשיג ,יש מאין ,ארבעה
קרשים או ענפים ,הקים מעין גגון למשפחתו נגד השמש המכה.
לנו היה המזל הזה .אימי הוציאה מאחד התרמילים סדין ,שממנו אילתרנו מחסה
שהקל עלינו .אותו סדין שימש אח"כ לצרכים טרגיים בהיותנו במחנה בודי
בטרנסניסטריה ,כפי שאספר בהמשך.
בכל המרחב הזה ,בו שהינו ,לא היתה בנמצא באר מים אחת ,שיכולה היתה לספק
מים לאותם אנשים ששכבו שם חסרי אונים .הצמא השכיח מהם את רעבונם,
עשה בהם שמות והעביר רבים על דעתם.
כדי להשיג מעט מים הייתי צריך לעמוד שעות בתור הארוך בכניסה למגרש.
מדי פעם היו הז'נדרמים מוציאים קבוצה של מספר אנשים .בידיהם הכלי שהיה
להם ,דלי ,פח ,בקבוק או חפץ שהשיגו ,ובהם ניתן היה להכיל מים למשפחתם,
להרוות צימאונם במשורה .התנאים היו תת אנושיים .הסבל בלתי ניתן לשאתו.
יחס השלטון ומבצעי הוראותיו – פקודותיו היה ברברי ,אכזרי ,נקמני וסדיסטי
ללא רחמים ,ללא נקיפות מצפון וללא מורא כי ייענשו ,נהפוך הוא – הם עשו
זאת בסיפוק וברצון .לכל אורך הדרך לא נתקלתי באחד ,שהעז להושיט יד קצרה
לעזרה .במקרה הטוב היה מתאכזר פחות.
אירוע טראגי וכואב שזעזע את כל המחנה ,קרה לידידינו ושכנינו מזה שנים רבות,
משפחת אקרמן .אברהם אקרמן הלך להביא דלי מים ,עמד בתור ככולם .כשהגיע
תורו לחצות הכביש ולגשת לבאר ,התקדם בלי להמתין לקבל סימן מהחייל
המתיר לו לחצות הכביש ,לגשת לבאר ולשאוב .בהיותו באמצע הכביש ,דרך
הרוצח את נשקו ובלי כל אזהרה ירה ופגע בו .אברהם נפל חלל ומת במקום.
הוא השאיר אחריו אישה ובן יחיד ,אלתר אקרמן ,ידידי וחברי מילדות ,שאיתו
שיחקתי ולמדתי באותה כיתה .לאחר מות האב הם המשיכו איתנו עד למחנה
בודי בטרנסניסטריה .איש מהם לא שרד.
התגלגלנו על המגרש ,התפלשנו בתוך העפר והבוץ ,חשופים לקרני השמש
הלוהטת במשך היום ,הצינה והרטיבות בלילות מהגשמים ,שירדו עלינו לעיתים
בימים ולילות .האנשים חלו ,קדחו ,רעבו ונחלשו .השהייה במקום נמשכה
כעשרה ימים בלי שנדע פשר הדבר .היו שמועות ,שהובאנו לשם במטרה להושיב
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אותנו בבתיהם של יהודי ידינץ ,שחלקם נהרגו והנותרים הוגלו .כשהעבירו אותנו
לתוך הרובע היהודי ,התבררה סיבת העיכוב .במשך הימים ששהינו באותו מגרש
הם גידרו חמישה רחובות בתיל ,והמקום הפך לגטו ,אשר בו ריכזו בזמן קצר כ-
 12,000יהודים מסכנים חלקם מנפת סטרוז'ניץ וגם מקומות אחרים.
השיירה שלנו שהוחזרה מהדנייסטר ושהתה במבואות ידינץ היתה הראשונה
שהורשתה להיכנס לבתים .תפסנו מקום יחד עם השכנים הוותיקים מהבית ,ר' אברהם
ברגמן ורעייתו .ראינו בזה מזל ,כי הצפיפות היתה גדולה .מדי יום נוספו אלפי
מגורשים מצפון בוקובינה ובסרביה .תנאי הקיום היו בלתי אפשריים ,ורוב האנשים
גורשו מבתיהם כשרק כסות לגופם .כאן איש לא התעניין במר גורלם .הממשל לא
סיפק צרכי מחיה כלשהם או אמצעי תברואה .אנשים רבים חלו במחלות מדבקות,
וכל זאת בגלל ההזנחה הגדולה והרעב ששרר במחנה .אנשים אכלו מכל הבא ליד.
הרוסים הותירו מחסן אפונה ,אבל הרעילוהו לפני הנסיגה .אנשים שאכלו מהאפונה
חלו במחלת מעיים ,ורבים מתו בייסורים גדולים .האנשים אכלו "מכוך" ,שאריות
של חמניות הכוללות הקליפה לאחר שהפיקו מהם שמן .בדרך כלל היו משתמשים
ב"מכוך" כחומר הסקה בבסרביה הענייה בעצים ,אך האנשים המורעבים בישלו
ואכלו זאת כדי להשקיט רעבונם .רבים היו אוספים בחצרות ובתעלות כל ירק ועשב
כדי לבשלו ולהכין ממה שמצאו מעין מרק חם לגרונם הניחר .כמו כן היה מחסור
גדול במי שתייה ,שכן רוב הבארות הורעלו בידי התושבים הלא יהודים.
אבי השכיל ,עם כניסת הרוסים אלינו ביוני  ,1940לשמור ברשותו כסף רומני,
שאותו לא החליף ברובלים .כסף זה ,אשר הוצפן בקיפולי בגדיו ,שימש את הוריי
לרכישת דברי מזון בסיסיים ודלים למחייתנו .כך קיימו הורינו את המשפחה
במשך מסע הגרוש והשהות בידינץ .בצנעה רבה ,אך לא סבלנו חרפת רעב.
רק מספר ימים עברו בשהותנו בידינץ ,וצרה חדשה נפלה עליי .מתוך הגברים
והצעירים שבגטו רוכזו כמה מאות והוצאו לעבודה .החלק הגדול הופנה לתיקון
הכביש חוטין-צ'רנוביץ ,והחלק השני בסביבת ידינץ לעבודות ניקיון ופינוי
הריסות של בתים ,שנהרסו מהפצצות וממוקשים במלחמה .אני הייתי בין אלה
שנשלחו לעבודת תיקון וסלילת הכביש שנהרס .ללא כל הכנה והודעה לאן
לוקחים אותנו נפרדנו מהמשפחות ,הצעידו אותנו ברגל עד שהגענו לכפר ,שם
הקימו מחנה לשהייתנו תחת שמירה של מספר חיילים שליוונו לשם.
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למחרת התחילה העבודה הקשה והמייגעת ,שנמשכה  12שעת ביממה – כמובן,
בלי לקבל כל תמורה כספית או מזון אנושי .הדבר היחידי שקבלנו היה "צ'יר"
בשפתם ,מין דייסה מימית ,שהרכבה מים  80%וקמח תירס  .20%במקור האוכל
היה צריך להיות ממליגה מוצקה ,אבל האחראים על הספקת האוכל גנבו את
הקמח .רבים מאיתנו חלו בדיזנטריה ,נחלשו והיו גם כמה שמתו .עבודת הסלילה
ותיקוני הדרך התבצעו עד מבואותיה של צ'רנוביץ ,והעבודה הקשה הצריכה
כוח פיזי רב :ריסוק אבנים ,העמסה לתוך מריצות ודחיפתן למרחקים ,פיזורן
והידוקן על הכביש .וכל זאת ,בכלים פרימיטיביים ולא מתאימים ובעיקר ללא
מזון ולעיתים גם בלי שתייה במשך שעות ארוכות.
למזלנו ,חלפנו גם בין כפרים .בשולי הדרך גדלו עצי פרי ,העונה היתה סוף הקיץ–
עונת ההבשלה .איכרים היו משאירים בקרבת ביתם :ירקות ופירות ,ובמיוחד עשו
זאת  ,Subotnikimכת נוצרית שומרי שבת המאמינים בברית הישנה .הכת היתה
נפוצה בכפרי בסרביה .כך התקיימנו בדוחק ומחסור למעלה מחודש ימים.
סמוך לראש השנה החזירו אותנו במפתיע למחנה ביידינץ .הייתי אז צעיר ותמים,
חשבתי לתומי כי בשל החגים מחזירים אותנו ,כדי לאפשר לנו להיות יחד עם
משפחותינו .לא עלה על דעתי ולא תיארתי את הצפוי לנו אחרי החגים .לא
טיפת רחמנות אנושית הניעה אותם להחזירנו אל חיק המשפחה ,אלא התכנית
השטנית של הרודן אנטונסקו .הם התכוונו להשמידנו סופית גם פיזית ולהשלים
את מלאכתם ,שאותה החלו עם פרוץ המלחמה על  -פי הסיסמה Curăţirea
 Terenuluiבשפתם; ובשפתנו "ניקוי השטח" .זאת ,לפני שהגרמנים החליטו על
הפתרון הסופי בוועידת  Wannseeב. 1942-
חזרתי בערב ראש השנה לפני כניסת החג אל הבית ,שבו התגוררו הוריי ואחיי.
אינני מסוגל לתאר היום במילים את המפגש עם אימי ואבי ,שבהעדרי לא הגיעה
אליהם כל ידיעה ממני ומה עלה בגורלי .זה היה ערב של שמחה .היינו שוב יחד,
כולנו עוד בחיים .הרגע הזה הצית זיק של אור בחושך ובמצוקה ,שבהם היינו
שרויים כבר חדשים רבים.
לנגד עיניי וזכרוני מופיעות תמונות מן המעמד .בהיכנסי לטרקלין התאספו שם
כשני מניינים לתפילת ערבית לקבלת החג .ר' אברהם ברגמן ,שכננו מהבית וגם
מן המחנה ,יהודי אדוק ירא שמיים ,שבכל שנותיו עבר אצלנו לפני התיבה כשליח
ציבור בוויז'ניצר שיל ,במיוחד בימים הנוראים ,עומד ,פניו מופנות מזרחה.
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מימינו עמד אבי ,ומשמאלו יהודי נוסף מבני עירנו ,מתפלל תפילת "מעריב".
קולו צלול ומלא התרגשות .למרביתם לא היו מחזורים או ספרי תפילה ,שליח
הציבור מתפלל בקול והקהל עונה אחריו.
התרגשות גדולה אחזה בנשים ובילדים שהתאספו גם הם ,ופרצו בכייה וקינה על
מר גורלם .בידיהם המורמות לשמים התייפחו בקול" :אלי ,אלי ,למה עזבתני".
למחרת ובשני לחג וכך גם ביום הכיפורים עבר ברגמן עבר לפני התיבה ,והקהל
עמד והתפלל .אבי ויהודי שני עוזרים לצידו .הדבקות והכוונה בתפילה היו רבות.
כולם התחננו ,שתפילתם ושוועתם יישמעו במרומים ,שיתקבלו ברחמים וברצון.
הבכי וההתרגשות גברו כשהגיעו לתפילת "ונתנה תוקף" ול''בראש השנה
ייכתבון וביום צום כיפור ייחתמון"" .כמה יעברון וכמה יבראון ,מי יחיה ומי
ימות ,מי בקיצו ומי לא בקיצו ,מי במים ומי באש ,מי ברעב ומי בצמא ,מי ברעש
ומי במגפה ,מי בחניקה ומי בסקילה?"
התפילה הזאת תאמה את מצבנו ומה צופה לנו העתיד ,כי למרות הכל
התשובה ,התפילה ,הצדקה ,שלנו לא נענו !
רק רוע הגזירה נמשך! ! !
עברו כשבועיים .החגים חלפו ,הגיע שמיני עצרת .יום זה נבחר ע"י הקלגסים
ומתכנני הגירוש וההשמדה כיום תחילת ביצוע הגירוש המהיר והמוחלט של כל
היהודים ,שרוכזו במחנה בידינץ וביתר המחנות אל מעבר לדנייסטר .המבצע אורגן
ביסודיות ובשיטתיות והיה בעל ממדים יותר רחבים ואכזריים מאלה שבהם נהגו
עד אז .הפקודה הסודית ניתנה למפקד המבצע בעל פה .והיתה חד משמעית :אין
להשאיר אף אדם בשטח .כל איש שלא יהיה מסוגל לעמוד בקצב ההליכה יחוסל
ללא היסוס .בראש וראשונה יש לחסל את החולים והזקנים עוד בטרם לפני המסע.
לצורך זה הוכנו חפירות גדולות לקברי אחים לאורך מסלול הגירוש עד לדנייסטר.
הימים היו ימי סתיו ,אמצע אוקטובר ,גשם ירד לסירוגין והפך את דרכי בסרביה
למשקע גדול של בוץ .הגירוש בוצע על פי רחובות ,שבהם ישבו היהודים בגטו.
הז'נדרמים עברו מבית לבית והוציאו בכוח ובמכות את האנשים .אלה שלא היו
מסוגלים לנוע ,טופלו ע"י קבוצת מחסלים ,שלא הותירו איש אשר לא היה מסוגל
לנוע באופן עצמאי בחיים.
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השיירה שלנו מנתה כ 1800 -איש .ביניהם מבוגרים ,זקנים ,צעירים ילדים וטף.
רבים חולים ותשושים מכל הסבל הרעב והעינויים ,שעברו במשך ארבעת
החודשים שעברו מתחילת המלחמה .רובם במלבושים קרועים ובלויים ,ללא
הנעלה ראויה לעונת הגשמים והקור .כך הוכרחו לצעוד את דרך הייסורים בבוץ
האיום בגשם ובקור ,ללון בחניית לילה בשדה פתוח תחת כיפת השמיים ,כשהגשם
או השלג יורדים ,הטמפרטורה מתחת לאפס .כל בוקר ,כאשר הז'נדרמים הקימו
אותנו בצעקות ,מכות וגידופים ,נותרו שוכבים על האדמה הרטובה והקפואה
עשרות גוויות של אנשים ,אשר מתו במשך הלילה מאפיסת כוחות ,ממחלה,
מרעב וקפאו מקור .אלה היו התנאים ,שבהם הובילו אותנו הרוצחים אל הקץ
המר ,כשסיסמתם היתה "ניקוי השטח".
משפחתי ,ואני נקלענו לתוך שיירה ,שהיו בה עוד משפחות מהעיר שלנו .זכורים
לי היום הם משפחת אדלר ,אלמנת אקרמן ובנה אלתר ,ר' א' ברגמן ואשתו רחל
ועוד חסידים רבים תמימים וישרים ,הנאהבים ונעימים בחייהם ובמותם לא
נפרדו .כשלו המסכנים והגיעו לאפיסת כוחות ולא יכלו להמשיך .צנחו ונשארו
בצידי הדרך ,שם מצאו את מותם.
מפקדת הז'נדרמריה גייסה מספר עגלות להסעת חולים וילדים .האישור לעלות
על עגלה היה בידיהם ועל  -פי ראות עיני החייל והעגלון .מובן שהרשות לעלות
היתה מותנית במתן שלמונים לחיילים ולעגלון.
אימי ואחי הקטן בן השש לא היו מסוגלים ללכת רגלי .נאלצנו לשחד את העגלון
בכל יום מחדש כדי שיסכים להסיעם ולא יזרוק אותם מהעגלה .כל בוקר היה
אומר שכבר הסיע אותם מספיק והסוסים עייפים.
ברשותנו היו עוד שלשה שעונים ושתי טבעות הנישואין של הוריי ומעט כסף
רומני שנותר .כל אלה נמסרו להם במשך שלושת הימים שהלכנו עד שהגענו
לאטאקי .שם עברנו את הדנייסטר אל תוך טרנסניסטריה .במסע האימים הזה
מתו ,הומתו ונרצחו שליש יהודים מן השיירה ,שמנתה  1,800נפשות כשיצאנו
מידינץ.
בלבותנו היו תודה והודיה חרישית לריבון עולם על כי משפחתנו נותרה כולה
בחיים ,שלא הופרדנו וממשיכים לנוע יחד!
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השתעשענו באשליות .לתומנו חשבנו וקווינו ,כי שנגיע לאוקראינה נמצא מקום
להתיישב בו ונשקם עצמנו פיזית וקיומית .זאת המטרה שהפיחה כוח רצון
להיאבק להתגבר ולהמשיך.
לא ניתן היה להאמין ,כי כל שעברנו עד אז היה רק מקדמה בלבד ,וכי המבחן
הקשה והאסון המחריד עוד לפנינו ,וכי בעוד זמן קצר הוריי ואחיי וקרובים
נוספים יהיו בין אלה שימותו ממגפת הטיפוס ,מרעב ומכפור.
הובאנו אל כפר נידח בשם בודי ,שם נדחסנו אל דיר חזירים הרוס .ללא חלונות
ודלתות כ 300-נפש על רצפת בטון ,עליה פוזרו כמה חבילות קש .בחורף הקשה
של חדשי נובמבר-דצמבר  ,1941בכפור של כ 30 -מעלות תחת לאפס.
אלה התנאים ,שקידמו את פנינו בהגיענו לארץ הגזרה ,המוות והאבדון!
לא כאן המקום לתאר את הטרגדיה ואת הסבל הנורא ,שאותו עברו המסכנים
לפני שניספו ,וביניהם משפחתי.
ברצוני רק להדגיש ,כי מתוך  1200נפשות ,שהובאו לבודי ,שרדו כ 180 -בעת
השחרור במארס  .1944הייתי בין אלה ששרדו – יחיד ממשפחתי הקרובה בת
חמש הנפשות!
אין לי נתונים על מספר הניצולים מיהודי סטרוז‘ינץ ,שהוגלו לברשאד ולמקומות
אחרים ,אך לפי עדויות היה מספר הניצולים כ.10%-
לעולם לא חזרתי להיות צעיר
הימים הגורליים ההם מלווים אותי כל חיי ,והיתה להם השפעה על דרך מחשבתי,
על התנהגותי )פסיכולוגית וסוציאלית( ועל דפוסי חיי.
במשך השנים לא חדלתי לחשוב עליהם ,ומצפוני מטרידני .איך קרה שלא עלה
בידי להציל מישהו מיקיריי? עשינו כל שרק ניתן היה לעשות במשך ארבעת
חודשי הנדודים האיומים שנדדנו .מסרנו כל מה שהיה לנו ,והצלחנו להגיע כולנו
יחד אל הכפר הנידח הזה ,לתוך הקולחוז ,אל דיר החזירים ההרוס.
גם שם עשיתי כל שניתן לעשות כדי להשיג את ההכרחי ,והם לא סבלו מרעב.
אך את התנאים המחפירים ,התת אנושיים ,שהופעלו ע"י הצוררים במטרה
להכחיד אותנו ,לא היה בכוחי לשנות .לא יכולתי לעמוד נגד מגפת הטיפוס,
הכפור העז והתנאים ,שבהם נאלצנו לחיות בדיר החזירים לשם נזרקנו .המטרה
שלהם היתה אחת  -לא לתת לנו לחיות ,אלא לגרום לכך שנמות!
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מדי פעם חוזרות לנגד עיניי תמונות מהימים הרחוקים ,משחר ילדותי ,שבהם ליוויתי
במבטי אהבה את אבי היוצא לעסקיו טרם עלות השחר בימי הקיץ החמים ובימי
החורף הקרים המושלגים ,נוסע למרחקים לסחור ולפרנס את משפחתו בכבוד.
עוד מהדהדים באוזניי ניגוני אבי מפרקי תפילה וזמירות ליל השבת בזמן הארוחה,
שאימי טרחה והכינה לכבוד שבת ומועדים ,ואחריה.
אני זוכר בתודה וביראת כבוד איך הוריי היו מביאים אותנו לחייט  Russלתפור
לנו ,הילדים ,חליפות לפי מידה ולסנדלר לקנות נעליים – כך בכל שנה.
אני רואה לנגד עיניי את אימי רכונה על מכונת התפירה ,גוזרת ותופרת חולצות
לחנות של אבי ושל דודי .זאת עשתה על מנת לחסוך בהוצאות דמי התפירה,
שהיה עליהם לשלם לתופרת .בכסף הנחסך החזיקה אימא בשבילי מורה לגרמנית
ומורה לנגינה בשם  ,Pechtשלימד אותי נגינה בכינור .בכל שבוע היה בא לביתנו,
מלמד ובוחן ,אם תרגלתי מה שלימד אותי בשיעורים קודמים.
מדי שלושה חודשים נהוג היה לארח לארוחת צהריים במהלך שבוע את מורי
תלמוד תורה .אימא היתה מארחת נפלאה ,והמורים אהבו להתארח אצלה.
זכורים לי שמות אחרוני המורים ,שהתארחו בביתנו :המורה לתנ"ך קופשטיין,
המורה לעברית ודקדוק אורנשטיין והמורה לחומש ורש"י ,שאת שמו ,לצערי,
אינני מצליח לזכור.
מובן ,שהיו מורים מביה"ס הלועזיים ,שאימא יצרה עימם קשר כדי להתעניין,
לשמוע ולקבל הערכה עליי ועל שקדנותי.
בכותבי שורות אלה עובר בי רטט נוסטלגיה על ימי הילדות ושנות הנעורים ,שנקטעו
באיבם באכזריות .כהרף עין איבדנו את כל הטוב ,היפה והיקר לנו בחיים.
לעולם לא חזרתי להיות צעיר ,למרות היותי צעיר בשנים בסיום המלחמה.
הבטחתי לעצמי ,כי אם אשא אישה ,היא תהיה ניצולת שואה ,שחוותה את
מאורעותיה ,ואכן ,רלה רעיתי היא כזאת.
זכר הוריי ואחיי לנגדי תמיד ,ושמחותיי מהולות בעצב על שלא זכיתי
בהשתתפותם .אבל הם תמיד בראש שמחתי!
את סיפוריי על שואת משפחתי אני נושא עמדי כל שנותיי .לא היה בי הכוח
הנפשי להעלותם על הכתב למרות רצוני בכך .מילותיה האחרונות של אימי היו:
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"עליכם לשרוד כדי לספר כל מה שעוללו לנו!" לא שכחתי מעודי את המילים
הללו – ראיתי אותן כציווי .מצידי נדרתי נדר שעליי לקיימו .מאחר שהוחלט
להעלות על הכתב את שואת יהודי צפון בוקובינה ,אזרתי עוז להעלות את קורות
שואת משפחתי שנספתה.
בכך אני מקיים את צוואת אימי ואת הנדר ,שאותו נדרתי כלפיה.
סימוכין וקטעי מקור:
.1
.2
.3
.4

עדותו של משה ברונווסר ז"ל ,חברי יליד סטרוז‘ינץ ,ל"יד ושם" ביולי .1959
תולדות יהודי בוקובינה  -מאת דר' גולד.
בכפור הלוהט  -מאת אביגדור שחם.
תולדות שואת רומניה  -מאת ז'אן אנצ'ל.

ראובן פרבר
מצבת זיכרון למשפחת פרבר
שמי ראובן-זוניו פרבר .הוריי ,משה ורוזה פרבר ושני אחים צעירים ממני ,דוד-
דודלה בן  15ויצחק-איזיו בן  ,6ניספו במחנה הריכוז בכפר בודי שבטרנסניסטריה.
אחי דוד מת ביום ט' בטבת תש"ב ,26.12.41 ,מגנגרנה  -רגליו קפאו .לא היו כל
אמצעים רפואיים ,ורופא לא היה נמצא במחנה כדי לבצע ניתוח חירום ולהצילו.
אחי אייזיק מת ממחלת הטיפוס ביום ה' בטבת תש"ב ,22.12.41 ,בדיוק חודש
אחרי מות ההורים.
היינו תושבי העיר ,נולדנו ,גדלנו והתחנכנו בה .אבי היה סוחר בדים והתפרנס
מעיסוקו בכבוד רב .להוריי היה בית פרטי ברח'  ,Tempel Gasseוהוא שכן מול
בית הכנסת הגדול של העיר.
במשפחתנו הקרובה היו דודים ,דודות וילדיהם ,בני משפחת אימי ,שרובם חיו
בעיר ועסקו במסחר .ממשפחת אבי לא היה לנו כל מידע ,הוא הגיע בודד מרוסיה
בתחילת המאה שעברה; לאחר המהפכה ב 1917 -איבד את הקשר עם משפחתו.
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אמנה את בני משפחתי עפ"י גילם וכפי שהם חרוטים בזיכרוני:
דודי ודודתי מאיר-מאקס ואנה דרוקמן וילדיהם זיגי ,טרודה וסופי .מאקס היה
אחיה של אימי .הם הוגלו לסיביר והודות לכך ניצלו.
דודתי ודודי שרה ומרדכי פלנר -כץ ,שהיו ערירים .שרה היתה אחות אימי .הם
הוגלו ב 1942 -מצ'רנוביץ וניספו במחנה ,שנקרא "מחצבת האבן" ,על גדות נהר
הבוג בטרנסניסטריה.
דודי ודודתי צבי-הרמן ופרידה קלינגר ובנותיהם ז'ני וטרודה .צבי היה אחיה של
אימי .הם הוגלו לטרנסניסטריה למחנה בודי .צבי ניספה שם ,פרידה ובנותיה
שרדו ועלו ארצה.

מצבה לזכרו של יצחק אייזיק דרוקמן הלוי בבית הקברות בסטרוז'ינץ
סטרוז'ינץ  -שער שלישי 363 -

דודתי ודודי לאה-לייקה והרש דוננפלד ,שלא הולידו ילדים .לאה ,אחות אימי,
ובעלה חיו בכפר יורדנשטי והתפרנסו מחנות וממשק בעלי חיים .בכניסת החיילים
הרומנים לכפר פרצו לתוך הבית ומצאו בו את דודתי .היא לא הספיקה לברוח,
והם ירו בה והרגוה בפתח ביתה .הדוד הוגלה לברשאד ושרד.
דודי מנדל-אוסיאס קלינגר עזב את רומניה בעת שירותו בצבא ב ,1930-הגיע
לבסוף לאנגליה ,שם המשיך את חייו ומת בשנת .1969
אלה בניהם ובנותיהם של סבתי גיטל לבית קלינגר ושל סבי יצחק אייזיק הלוי
דרוקמן מבנילה ,אשר התגוררו בכפר פאנקה .סבא סחר בעצים ,וסבתא ניהלה את
בית המרזח שלהם .במלחמת העולם הראשונה נאלצו לברוח בגלל פלישת הצבא
הרוסי והקוזקים והתנכלותם האכזרית ליהודים .אז נהפכו לפליטים בבוהמיה
ליד העיר ברינו ,שם שהו עד תום המלחמה.
ביתם וכל רכושם נשדדו ונבזזו ,וכשחזרו ,לא התיישבו עוד בכפר פאנקה .הם
רכשו בית בעיר וגרו בה סמוך לילדיהם עד מועד פטירתם – סבתא ב ,1925-סבא
ב .1934-הם קבורים בבית העלמין בסטרוז‘ינץ .פקדתי את קברותיהם ב1993 -
בלווית רלה רעיתי ובשנת  ,1999שנית ,עם רלה ועם בני הצעיר אסף .לפני נסיעתו
של אסף לארה"ב הוא עמד על כך ,שעליו להכיר את שורשינו ואת כור מחצבתנו.
מילאנו את משאלתו ונסענו איתו לשם.

צביקה קורץ
מי שלא יכול היה ללכת ,ירו בו למוות
סבתי קלרה ,סבי מקס ואבי משה גרו ברחוב נויוולדגאסה בסטרוז'ינץ והוצאו בתחילת
המלחמה ב 1941-מביתם ע"י הגרמנים ,שהפרידו בין גברים לבין נשים וילדים.
סבא נשלח לפנימיית הבנים של בית הספר שבקצה העיר ,וסבתא ואבא – לרחבת
מלון צנטרל .לאחר מכן נלקחה המשפחה יחד בקרונות דרך מרקולשטי לייאמפול,
ושם הורדו מהקרונות והחלו לצעוד בשורות ברגל עד לברשד.
בדרך ירו למוות במי שלא יכול היה ללכת.
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בברשד גרו בגטו בבית הרוס ,ללא חלונות ודלתות ,יחד עם משפחות אחרות
באותו חדר ,ישנים על הרצפה הרטובה.
סבתא קלרה נשלחה לעבודות פרך וגם נאלצה לכבס לגרמנים במכבסה.
סבא מקס נשלח לעבודות פרך בבלטה במארס .1942
ביולי  1942הוא ברח מהמקום ,שעבד בו ,וחזר לברשד .לאחר שנתפס ,נשלח
לבית הסוהר.
אחיה של סבתא ,צבי הרש ,היה פחח ,וניתנה לו הרשות להישאר בסטרוז'ינץ ,אך
הוא רצה להיות יחד עם משפחתו ,יצא איתם ,ובדרך נרצח בירייה.

ארתור קלינגהופר
" ...רצחתי יהודי מבעד לחלון ביתו"...
במהלך קורות חיי הארוכים עברתי ימים ורגעים קשים מאוד ,ולא פעם הרגשתי
ייאוש עמוק.
אך שני מאורעות היו קשים ביותר :מות נכדי הקטן לפני עשר שנים והשעות שעברתי
באחד הימים של חודש יולי  ,1941כשהייתי בן  .14ועל כך אני רוצה לספר.
באותו יום הייתי בטוח ,שלא אראה עוד את זריחת השמש ,כי בלילה יהרגו אותי
ואת הוריי.
הצבא הרומני השלים את כיבוש העיר סטרוז‘ינץ ,ולמחרת בבוקר ניתנה פקודה
לאסוף את כל יהודי העיר ברחבה שמאחורי הקולנוע .השלטון עבר לידי בחורים
בני  ,20 - 17רומנים ואוקראינים ,שענדו סרטי טריקולור על שרוולם .חלק גדול
מהם היו עד לפני ימים אחדים חברים בקומסומול )ארגון הנוער הקומוניסטי
של בריה"מ( .הם נטלו רובים ומקלות בידיהם והתחילו לגרש את היהודים
מבתיהם למקום ריכוז .הגירוש נעשה באכזריות רבה ,ומאחורי הוילון היינו
מציצים ורואים כיצד מוציאים את השכנים מבתיהם בדחיפות ובמכות .ישבנו
וחיכינו ,הוריי ואני .שתקנו ,רק מדי פעם נפלה מילה :שם של עוד משפחה
שהוצאה מביתה.
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אבי ,שבקושי עישן שלוש -ארבע סיגריות ליום ,הדליק אותן עכשיו בשרשרת.
בערך בשעה שתיים אחרי הצהריים שמענו דפיקות חזקות בדלת .אבי פתח,
ולבית נכנס בחור אוקראיני מוכר לי ,שידע כי ברשותי אופניים .הוא היה חמוש
ברובה ודרש שאמסור לו את האופניים ,מה שכמובן עשיתי .אז פקד עלינו לצאת
מהבית .בדרך ראינו בשולי הכביש את גופתה של השכנה ,גב' זונטג ,ואישה
נוספת ,שהיתה עדיין בחיים .כאשר אבי ,שהיה רופא ,עצר כדי לעזור לה ,ציווה
עליו הבחור להמשיך ללכת.
כל יהודי העיר רוכזו במגרש מאחורי קולנוע "צנטרל" ,הקרוב למסעדת "זינגר" .היו
שם כמה קצינים וחיילים רומנים ,אבל רוב הפורעים הפשיסטיים היו בחורים וגברים
בבגדים אזרחיים ,חמושים ברובים ,שמדי פעם ירו באוויר כדי להפחיד אותנו.
שמעתי את אבי לוחש באוזני אימי ,שברשותו "חומר" ,שיאפשר לנו לשים קץ
לחיינו.
אחד הקלגסים התפאר" :לפני כמה דקות הרגתי יהודי ,שעמד בחלון דירתו וירה
על חיילים רומנים" .הוא גם אמר את שמו של אותו יהודי .אינני זוכר את השם,
אך הכרתי אותו והייתי בטוח ,שהוא כלל אינו יודע אפילו להחזיק רובה ביד.
כל הלילה שהינו במגרש .לפנות בוקר הקיפו הפושעים את המגרש ,עשרות גברים
חמושים תפסו עמדה סביבנו ,וכולנו היינו בטוחים ,שנותרו לנו דקות ספורות
לחיות .יהודי זקן קרא לפתע בקול רם "קריאת שמע"!
ופתאום קרה משהו לא מובן לי עד עצם היום הזה – כמה קצינים וחיילים רצו
ממקום למקום ,ותוך כמה דקות נסוגו כל הקלגסים שהקיפו אותנו .
ניתנה הוראה להתכונן ליציאה מהמגרש.
הנשים הופרדו מהגברים והופנו לבית הספר היסודי הקרוב.
הגברים הוצאו לפנימיית ביה"ס התיכון.
בשני המקומות האלה הצפיפות היתה גדולה ,אבל חמור יותר היה הרעב!
כל אחד קיבל חצי פרוסת לחם יבש ליום ,והתנאים הסניטריים היו גרועים.
הסבל הזה נמשך כמה ימים – ובוקר אחד העבירו אותנו מהתופת הזו לגטו,
כלומר הכניסו אותנו לבתים של יהודים בשני רחובות בעיר.
בדירה של שלושה חדרים גרו שתיים או שלוש משפחות ,והמטבח והשירותים
היו משותפים.
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כעבור מספר שבועות הוחלט על הגירוש לטרנסניסטריה.
השלטונות הבינו ,שהעיר לא תוכל לחזור לאורח חיים תקין בלי מומחים ובעלי
מקצוע שונים ,לכן הוחלט לתת היתר ל 14-מומחים יהודים להישאר בעיר עם
משפחותיהם.
היו בהם רופאים ,רוקח ,מהנדס חשמל ,חשמלאי ,שני פחחים לתיקון גגות,
מומחה לתעשיית עץ ועוד.
אבי ,ד“ר רוברט קלינגהופר ,עבד שנים רבות כרופא ברפואה ציבורית ,וגם הוא
נבחר להישאר איתנו יחד עם יתר המומחים.
 14המשפחות היהודיות נשארו איפוא בגטו ,ואנחנו גרנו בבית משפחת שטיין.
שערי ביה"ס היו סגורים בפני היהודים ,ולכן השתדלתי ללמוד בבית.
אסור היה לעזוב בלי היתר מיוחד ,שכר העבודה היה סמלי ,וכל אחד נאלץ לחפש
עבודה נוספת .אפילו אני ,כנער בגיל ההתבגרות ,עבדתי :נתתי שיעורים פרטיים
וגם ציירתי פלקטים לקולנוע.
למרות הקשיים והמגבלות היו חיי הנשארים טובים מאלה של המגורשים.
באביב  1944שוחררנו על ידי הצבא הסובייטי.

פרידה קלמנוביץ'
היהודים רוכזו בגן העיר
יומיים לאחר פרוץ המלחמה ,ב 24-ביוני  ,1941גויסו כל הצעירים ,וביניהם
נהגים ,לצבא כדי לנהוג במכוניות המשא של ה"צבא האדום" הנסוג .גם בעלי
ז'ק ) (Jacquesהסיע איש צבא רוסי עם משפחתו וכל מיטלטליו לצ'רנוביץ ,שם
שררה פניקה מוחלטת .בעלי התעניין כיצד לסייע לנו בסטרוז'ינץ וקיבל את
ההצעה של המתלמד האוקראיני ,שליווה אותו ,להסתלק מצ'רנוביץ.
בתירוץ ,שהם יורדים לקנות סיגריות ,ירדו השניים מן המשאית והחלו לעשות
דרכם ברגל חזרה לסטרוז'ינץ .בהגיע בעלי ,מצא את ביתנו ריק ,וברחובות לא
נראתה נפש יהודית אחת.
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ערב לפני כן הודיעו השלטונות לציבור היהודי על גירוש .אימי ואני הצלחנו
להימלט לביקה ) ,(Bikaעיירה מרוחקת כארבעה ק"מ מוויז'ניץ ) ,(Vijniţשם
מצאנו מסתור אצל איכרה מכרה שלנו.
מיד עם נסיגת הרוסים נכנס הצבא הרומני גם לסטרוז'ינץ .רומנייה אחת סיפרה
לי ,כי כל הקהילה היהודית גורשה לגן "צנטרל" על-ידי חיילים רומנים חמושים,
שם לעגו להם והכו אותם .את הנשים היהודיות כלאו בבניין בית הספר ,ואת
הגברים והילדים – בפנימייה.
לבעלי נודע איכשהו היכן אנחנו ,והוא יצר איתנו קשר .לאחר יומיים דרשה
מאיתנו האישה לעזוב את ביתה ,פן יבולע לה .אימי נזכרה ,שהיא ומשפחתה
התגוררו בעת מלחמת העולם הראשונה בז'אדובה ) ,(Jadovaואנו שמנו פעמינו
לשם .לפני שנכנסנו לכפר ,נתקלנו באיכרים חמושים ,ביניהם איכר שהכרנו .הוא
הזהיר אותנו ,שבכפר הזה האוכלוסייה רוצחת יהודים ובוזזת את רכושם .ואכן,
בין הנרצחים היו גם דודי ,יענקל וייס ,בניו מוישה ,דוגי וארון ואחד הנכדים.
אישה בשם פאני נורתה ,אך הצליחה להינצל יחד עם בנה סאלו ונמלטה לגטו.
מיהרנו לחזור לביקה .הסתתרנו יומיים בשדה תירס ,אך היינו מותשים כל-כך,
שפנינו שוב לאותה אישה בבקשת עזרה ,והיא ,אכן ,נתנה לנו שוב מסתור בביתה.
בינתיים פסקו גם בסטרוז'ינץ השוד והביזה ,ובשבת החלטנו לשוב הביתה כדי
לחלוק את גורלנו עם האחרים .בדרכנו נתקלנו בחיילים ,שהתייחסו אלינו בגסות,
וחששנו לחיינו ,אך הצלחנו להגיע.
בהלכנו ברחוב ,ראינו משני צידיו גוויות מושחתות של יהודים ,ביניהן גופתה
של גברת זונטג מפאנקרשטראסה וזו של רוס ) (Russהחייט .לבסוף הגענו
לבית הספר בפאנקרשטראסה שמול ביתנו .המצב שבו מצאנו עצמנו ,שתי
נשים עצורות ,היה נורא .הצפיפות היתה כל-כך גדולה ,שבקושי יכולנו לזוז.
היינו לא פחות משישים וחמש עד שבעים נשים בחדר אחד .השמשות בחלונות
היו מנופצות ,והיינו חשופות לרוח פרצים וללעגם של החיילים ,שאף התעללו
בנערות ובנשים צעירות ושדדו את כולנו .כך ,בלי מזון ובלי מים ,בלי לאפשר
לנו את הצרכים האלמנטריים ,שהינו שם שלושה ימים ,עד שהרשויות האזרחיות
השתלטו על ניהול העיר.
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בינתיים קיבלתי את רשותו של קצין משטרה לבקר את בעלי בפנימייה ,שהיתה
מרוחקת שלושה ק"מ ממרכז העיר .שני שוטרים מקומיים חמושים ליוו אותי,
ואני גמאתי את שלושת הק"מ כאילו היו לי כנפיים לקראת הפגישה עם בעלי.
כעבור זמן-מה הורשה בעלי לצאת מן הפנימייה ולחזור לעבודתו.
 12יום ארכה שהותנו בבית הספר ובפנימייה ,אך בינתיים נעשה המצב גרוע עוד
יותר .יהודי הסביבה ,שנותרו בחיים ,הובאו לעיר ,אך לא הורשו להישאר בה,
אלא נצטוו לצעוד רגלי ,נראה לי שליידינץ ).(Iedineţi
אני חושבת שהיה זה ב 8-ביולי ,כשמכרה רומנייה עשירה ורחמנייה הביאה לי
משהו לאכול .שרת בית הספר הנוצרי העמיד לרשותי חדרון והרשה לי לבשל
לעצמי תה .עימי באו כמה מכרים.
רשויות העיר בחרו בעלי-מלאכה ושיכנו אותם עם משפחותיהם ,בסך הכל
כאלפיים נפש ,באיזור מגורים ברחובנו נוי-ולטגאסה ) ,(Neue Weltgasseשהפך
לגטו .משלוח ראשון של יהודי העיר גורש בקרונות משא; עקבותיהם אבדו
מעבר לנהר בוג.
שהינו בגטו עד שמיני עצרת ,ולפנות ערב נפוצה השמועה ,שהגטו עומד להתחסל.
הרשויות ,אומנם ,הכחישו זאת וניסו להרגיענו ,אך בבוקר הודיעו לנו להתייצב
בשלוש אחר הצהריים בתחנת הרכבת עם מיטלטלינו כדי להישלח אל הלא נודע.
עצב עמוק ירד עלינו .הצלם שטייר אמר לכבוד ההולכים היקרים תפילת "יזכור",
וכל הנוכחים בכו וביקשו רחמי שמיים .בתחנה כבר עמדה הרכבת מוכנה למסע.
היו אלה קרונות בקר מלוכלכים ומסורגים ,ובכל קרון נדחקו חמישים עד שישים
איש על מיטלטליהם .הדלת הכבדה נסגרה ,ואנו הצטופפנו כדגים מלוחים
בקופסה .חסרים היינו אויר לנשימה ומים לשתות ,ורבים איבדו את ההכרה .היו
גם מקרי מוות .אתה הופך אדיש ,כאשר נעלמים הרגשות הפנימיים המבדילים
בין אדם לחיה.
שלושה ימים היינו בדרכים ,עד שהגענו ב 20-באוקטובר למרקולשטי
) .(Mărculeştiלפתע נפתחה הדלת ,נצטווינו להניח את מיטלטלינו על הרציף,
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למהר עם תיק יד בלבד ולהתחיל לצעוד .תוך כדי צעידה הבטיחו לנו קצינים,
שגורלנו יהיה טוב .לא ראינו עוד את מיטלטלינו ,ולא ידענו לאן פנינו מועדות.
בשלושת הימים במרקולשטי ניסינו לשווא לגלות את עתידנו .קירותיהם של
הבתים היהודיים שהושחתו היו מכוסים בדם ,והיהודים ,שנרצחו על-ידי החיילים
הרומנים וכנראה גם על-ידי תושבים מקומיים ,נקברו ליד הבתים בקברים רדודים
מכוסים בשכבת עפר דקה ,שנראו כתלולית חימר .ליד בית הכנסת נמצא קבר אחים
של יהודים ,שהיו כלואים בו ומתו ממזון מקולקל ,שסיפקו להם הרומנים.
המשכנו לצעוד תחת שמירה כבדה .הלכנו בדרכים צדדיות ובשדות ,חצינו
יערות כדי לפנות את הדרכים הראשיות לתחבורה הצבאית ,והחיילים האיצו בנו
בשוטים ובקתות רובים.
החל לרדת גשם מעורב בשלג ,ונרטבנו עד לשד עצמותינו .כוחותינו עזבו אותנו,
אי-אפשר היה עוד לשאת את המיטלטלין שלקחנו עימנו ,והכל הושלך בצידי
הדרך .את הלילות בילינו תחת כיפת השמיים ,את השמיכות שלנו לקחו מאיתנו
הרומנים עוד קודם לכן .אנשים מתו בדרך ,ואיש לא הגיב.
כך הגענו לדנייסטר ,למקום שנקרא קוסאוץ ) ,(Cosouţiהמהווה נקודת מעבר
של הנהר דנייסטר בעיר יאמפול ) .(Iampolכאן נשדדנו מכל רכושנו ,הכל –
ניירות ,כסף ,תכשיטים – נבזז מאיתנו בכוח .אך בכל זאת הצלחנו להחביא קצת
כסף .הועלינו על מעבורת וכך הגענו לגדה השנייה ,ליאמפול .כאן השאירו אותנו
שלושה ימים ,מורעבים ומיואשים ,לבושים בסמרטוטים ומטונפים בעפר דביק.
היו בינינו שלא יכלו לשאת את המעמסה והתאבדו ,כמו ,למשל ,בני הזוג גרייף.
צעדם הנואש נבע ממצוקה נפשית ,שהחלה עוד קודם לכן ,שכן בנם חלה בטיפוס
הבהרות ,ומצבו הוגדר חסר תקווה .כשהילד נפטר ,בין היתר ,בגלל חוסר טיפול
רפואי ,לא יכלו עוד ההורים לשאת במעמסה הנפשית והתאבדו.
האיצו בנו ללכת הלאה ,ושוב מתו יהודים בדרך ,ובהם מוישה קרנר ),(Koerner
גברת פרוכטר מפאנקרשטראסה ) (Pankerstrasseואחד מרבני העיר .האיכרים
ותושבי העיר ליוו את הטור הצועד והתעללו במי שתש כוחם וצנחו בצד הדרך.
גוויות מתים רבות נותרו בצידי הדרכים ולא נקברו בקברי אחים ,רבים נותרו
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בשדות וביערות ,וכולם היו טרף לחיות ולציפורי טרף .אפשר לומר שמסע הסבל
שלנו היה זרוע בגוויות.
 14יום של תנאים בלתי אנושיים ארכה הדרך עד לאובודובקה ),(Obodovka
עיירה ליד הבוג .היינו מיואשים ומצאנו מבנה נטוש ,שאותו הצתנו כדי להתחמם
ולהתייבש .בלילה נאלצנו להתחפר בשלג כדי לישון ,ורבים קפאו למוות בשנתם.
אפילו תינוק שנולד הושאר בשלג.
לנו היה מזל :הצלחנו לשכור עגלה מאחד האיכרים ,ואני ,בני ואימי עלינו עליה,
כשמצטרפים אלינו כמה אנשים שתש כוחם כליל .באחד הכפרים הרשתה לנו
אחת האיכרות ללון בלילה בביתה.
למיטב ידיעתי ,היו בשיירה האומללה שלנו כאלפיים איש ,וחברו אלינו בדרך
גם יהודי בלץ ) .(Belzכשהגענו לבסוף לאובודובקה ,שיכנו אותנו ברפת גדולה.
המבנה היה הרוס וניצב על גבעה קטנה ,וסביבו היה שטח ריק .מראה מזעזע
קידם את פנינו – בתוך האבוסים שכבו גוויות קפואות של אנשים.
גורל יהודי סטרוז'ינץ היה מר ואכזר ,ורק  128יהודים שרדו את התופת.
ראיין :הרמן אברהם
מגרמנית :גד סובול
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מרדכי -מוטל שטיין
קורות משפחה יהודית
משפחת מנדל וקניה שטיין מנתה  9נפשות בעת בואם של הסובייטים
ביוני :1940
אבא מנדל ,יליד סטרוז‘ינץ.1885 ,
אמא קניה ,ילידת זאבלוטוב.1890 ,
הילדים ,שחיו עם ההורים באותו זמן ונולדו בסטרוז'ינץ:
איצ'ו-יליד  ,1919אסתר-ילידת  ,1921שיינדל-ילידת  ,1923מוטל-יליד ,1925
רוחל'ה-ילידת  ,1930רייזהל'ה 1935-ואהרל'ה.1937-
הסובייטים הלאימו את חנות ההורים ואת הבית הדו-קומתי של משפחתי ברח'
"טמפלגאסה" ,מול בית הכנסת הגדול ,ואותנו גירשו לרח' בודיניץ .כמו כן
הלאימו את בית סבא אהרן ,בית גדול ,דו-קומתי עם חצר פנימית ,מעוצב בסגנון
רומאי וצמוד לבית גדול ומפורסם בסטרוז'ינץ"-דאס דייטשע האוס" היפה.
בבית סבא נמצאו החנויות של סבא בשותפות עם בניו נתן )נוטע( ושלום; כמו
כן נמצאה בו חנות הוריי.
בקומה השנייה היו המגורים של סבא ושל בניו עם משפחותיהם.
ב 13-ביוני  ,1941אחר חצות ,אור ליום ראשון ,התפרצו לביתנו שני סמלי נקוו"ד
מלווים בשני פעילים קומוניסטים עירוניים ,העירו אותנו והודיעו לנו ,שלפי
החלטת הסובייט העליון ,משפחת מנדל וקניה שטיין ,עקב היותם בורגנים-
לאומניים ,אויבי העם הסובייטי והמשטר הקומוניסטי ,בעלי "אלמנטים מסוכנים"
לבוני הסוציאליזם ,תגורש למקומות מרוחקים של בריה"מ.
כעבור כמה שעות כבר היינו בקרונות להובלת בקר בתחנת הרכבת של העיר
סטרוז'ינץ ,מגורשים אל הבלתי נודע...
בזמן הגירוש הסובייטי מנתה משפחת שטיין  7נפשות:
ההורים ,איצ'ו ,מוטל ,רוחל'ה ,רייזל'ה ואהרל'ה.
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סבל רב סבלנו בגירוש סיביר ,אבל שרדנו .הסובייטים הצילו את משפחת "אויבי
העם" ממוות בטוח במחנות טרנסניסטריה ומסבל לאין שיעור גדול יותר ממחנות
המוות של יהודי בוקובינה .משפחת הדוד נוטע שטיין  -האלמנה ציפורה ,הבן
ד“ר זעליק והבת פאולה  -גורשה לטרנסניסטריה עם כל היהודים בסתיו .1941
האלמנה ציפורה והבן ד“ר זעליק קפאו למוות בלילה הראשון באורווה הפרוצה,
שם שוכנו מאות משפחות עם הגיען לטרנסניסטריה.

מצבה לזכר ניספי סטרוז'ינץ והסביבה ,בית העלמין חולון

סטרוז'ינץ  -שער שלישי 373 -

קונרד ליפא
רוח רצחנית שטפה את ארץ עצי הבוק

אלה דברי הספד בעצרת זיכרון לזכר יהודי העיר סטרוז‘ינץ והסביבה ,שניספו
בשואה ,מפרי עטו של קונרד ליפא ,אשר הוקראו על ידו באזכרה שהתקיימה
בחודש אוקטובר .1988
ליפא יליד העיר ,גדל וחי בה עד הגירוש ,שרד את התופת ,עלה ארצה ב,1958-
נקלט ועבד בראשון לציון ,כיהן כיו"ר ארגון יוצאי סטרוז'ינץ והסביבה שנים
רבות ,והלך לעולמו ב 8-במארס .2000
"החודש חלפו  47שנים מאז הוציאונו מבתינו וממקום הולדתנו ,גזלונו וגורשנו
בחוסר כול והגלו אותנו מעבר לגבולות לסיביר ולטרנסניסטריה ,שם ניספו רוב
יקירינו ,קבורים בשדות וביערות נכר.
העבר הנורא החופף את ההווה מחייב אותנו נפשית ומוסרית לא לשכוח ולא
לתת להשכיח את מתינו.
כפי שרצה זאת גורל יהודי הגלות ,הוכרחו אזרחים בני דת משה ללכת אל מותם
בלי שתהיה להם אפשרות להתגונן .בפראות בלתי אנושית שטפה הרוח הרצחנית
הנאצית את "ארץ עצי הבוק" ,היא בוקובינה ,כדי לטהר אותה מיהודים ,ורבבות
מבני אחינו נהפכו תוך מספר יממות לאומללים מחוסרי כול ,מגורשים ,נרצחים
וקבורים באדמת נכר בעילום שם ובלי ציון מקום קבורתם .לנידוני הכליה לא
היתה עוד זהות אישית שמית ,וכינוים היה אספסוף יהודי.
לכולם היה זה סוד גלוי ,כי הלגיונרים הרומנים ,אשר עם הקמת תנועתם "משמר
הברזל" בשנת  1927העמידו עצמם לשירות הנציונל סוציאליזם הגרמני ,השתדלו
כבר מאז למלא רצונותיה של גרמניה הנאצית ללא כל עיכוב ומגבלה ,וכל זאת
בשיתוף ממשלות רומניה.
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בתחילת יולי  1941הוצאו יהודי הסביבה מבתיהם יחד עם נשותיהם וילדיהם,
ונרצחו ללא רחמים או התחשבות על לא עוול בכפם .אלה היו רק חלק מן המעשים
הבלתי אנושיים ,שביצעו המרצחים ביהודי הסביבה .יהודי סטרוז‘ינץ והסביבה
רוכזו בתוך מחנות ,ומשם התחילה דרך הייסורים ליידינץ ולטרנסניסטריה.
חפציהם הדלים ,שהצליחו לקחת איתם ,נשדדו מהם בדרך ע"י הז'נדרמים
המלווים אותם .זעקות המעונים נשמעו למרחקים ,אבל לא היה כל מושיע.
היהודים ,אשר הובלו אל מותם לטרנסניסטריה ,חויבו לנטוש את רכושם ,שהיה
איתם ועל גופם ,והוא הוכרז כרכוש המדינה.
יהודי סטרוז‘ינץ הוצעדו רגלית למרחקים אין סופיים בעונת הסתיו הקשה ,ברוח,
גשם ושלג בבגדים קרועים ,ללא נעליים לרגליהם ,מורעבים ותשושים ,מופקדים
בידי מלאך המוות.
המראה הנורא הפיח בלב כולם רצון להשתייך אל המתים ולהשתחרר מעינויים
קשים נוספים ,שלהם היו צפויים.
בהיסטוריה האנושית אין אח ורע למעשים המפלצתיים ,שנעשו ביהודים.
בסוף שנת  1943התחילו כוחות העל של צבא גרמניה הנאצית וגרורותיה לספוג
מפלות ,בתחילת  1944שוחררה אוקראינה/טרנסניסטריה ,ומחנות הריכוז נפתחו.
שרידי היהודים שוחררו ,והמעטים מיהודי סטרוז‘ינץ ,ששרדו את התופת,
התקבצו וחזרו לעיר מכורתם .בהגיע קומץ היהודים למחוז חפצם ,התגלתה
לעיניהם תמונה נוראה :העיר היתה לגל חרבות ,ורוב הבתים היהודיים נעלמו
מעל פני האדמה.
בשנים  1945ו 1946-הרשו שלטונות בריה"מ ליהודים שניצלו מהתופת להגר
לרומניה ,ומשם הצליחו רובם לעלות לישראל ,המולדת הנצחית של עם ישראל.
ב 15.3.1946-עזבו אחרוני יהודי סטרוז‘ינץ את עירם .קהילת סטרוז'ינץ ,לפנים
בעלת תכונות מיוחדות ,פסקה מלהתקיים.
עיר הולדתנו הפכה ,כפי שתבעו זאת הנאצים" ,מטוהרת יהודים" "judenrein!"-

מגרמנית :ראובן פרבר
סטרוז'ינץ  -שער שלישי 375 -

בית הכנסת הגדול בסטרוז'ינץ
לכאן הובאו כל יהודי העיירות והכפרים מהסביבה ביולי ,1941
ומכאן גורשו לטרנסניסטריה
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סלטין וסביבתה

קטע ממפת י' ניסטור )) - (www.bukovinasociety.orgראה מפת בוקובינה ,שער ב'(

סלטין (737) Seletin
הז'נדרמים יורים במגורשים
עד  1925היו יהודי סלטין מסונפים לקהילת ויז'ניץ .באותה שנה יצא חוק הדתות
הרומני החדש ,ואז נוסדה בסלטין קהילה יהודית עצמאית .בעיירה היו  3בתי
כנסת ,בית עלמין ,מקווה טהרה וסניפים של ההסתדרות הציונית ושל ויצ"ו.
היחסים בין היהודים לבין התושבים הנוצרים המקומיים היו טובים עד התפשטות
האנטישמיות.
סלטין  -שער שלישי 377 -

בסוף יוני  ,1941עם פרוץ המלחמה נגד בריה"מ ,כבשו גדודים רומנים את
סלטין .עם כניסתם רצחו  29יהודים בסיוע התושבים האוקראינים המקומיים,
ויתרם נלקחו לעבודות כפייה של איסוף מוקשים ,גוויות של יהודים נרצחים
ופגרי סוסים .היהודים היוו מטרה ללעג ולהתעללויות ,והרב נאלץ לרקוד ברחוב,
כשהם מחויבים ללוותו במחיאות כפיים .כ 20-יהודים ,שנמלטו לכפר רוסטוקי,
נרצחו שם בידי הנוצרים.
לאחר מכן נאספו כל היהודים בבניין מינהלת העיירה ונעצרו במרתפו .הם
נשלחו לעיירה ברודינה ,כ 20-ק"מ מסלטין ,ורכושם נבזז בידי התושבים
המקומיים והחיילים הרומנים כאחד .אולם גם שם לא נשארו ונאלצו לשוב ברגל
לסלטין .כעבור חודש צעדו שוב ברגל ,מרחק  70ק"מ ,לרדאוץ ,ומשם גורשו
לטרנסניסטריה דרך ידינץ שבבסרביה .ילדים וזקנים הוסעו בעגלות ,שליוו את
השיירה .במסע ,שנמשך שבועות ,ניספו רבים מחמת העינויים וקשיי הדרך.
הז'נדרמים מכרו אחדים מהמגורשים לאיכרים ,שחמדו את בגדיהם ,ואלה
שנמכרו ,נורו במקום .נשים נזרקו בידי הז'נדרמים לתהומות.
בהגיעם לטרנסניסטריה ,פוזרו המגורשים לגטאות במוגילב ,בקופייגורוד,
בברשאד ובטולצ'ין 90% .מיהודי סלטין ניספו במחנות אלה.
לאחר גירוש היהודים מן העיירה הציתו האוקראינים את החנויות ,את בתי הכנסת
ואת דירות היהודים ,כדי שלא יוכלו לשוב אליהם.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 484
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מרקוס לקר
אודיסיאה של נער יהודי ,המגויס ל"צבא האדום"
בספר בן  130עמ' מספר לקר את קורות חייו משנת  1940עד  ,1946ובתוך כך על
סלטין מפרוץ המלחמה ועל נפילתו בשבי הגרמני.
במבוא לספר הוא מציין ,שהתקופה הנ"ל היתה התקופה הקשה ביותר והאכזרית
ביותר לעם היהודי בכלל ולו אישית ,והוא החליט לכתוב את הסיפור כדי לתת
תמונה מדויקת ,עד כמה שאפשר ,וכדי להשאיר את מורשתו לדורות הבאים.
הסיפור ,המסופר בגוף ראשון ,הוא בעל ערך רב בהתחשב בעובדה ,שבמשך
השנים הולך הדור הזה ונעלם.
מרקוס לקר נולד בשנת  1923בעיירה סלטין ,הנמצאת במרחק  70ק"מ מרדאוץ.
מספר התושבים בעיירה היה  ,2000מהם כ 200-משפחות יהודיות.
כלכלת העיירה היתה מבוססת בעיקר על תעשיות עץ ,והיו בה שתי מנסרות.
בנוסף עסקו היהודים במסחר ובגידול בהמות.
לקר מציין ,כי רוב היהודים היו דוברי גרמנית וקוראי עיתונים בשפה הגרמנית.
תרגם מאנגלית ותמצת :זיגי טויטלר

נהרות איתן זרמו בקניונים המפותלים )(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
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צפורה צוער )לשעבר הרניק פניקה(
כליאה במרתף צר ואפל
נולדתי ב 15.5.1930-בצ'רנוביץ ,בוקובינה )אז רומניה( להוריי רגינה )לבית
צימר( ואברהם הרניק.
התגוררנו בעיירה הכפרית סלטין ,שאבי היה בה סוחר ,בעל חנות לחומרי בניין.
הוריי היו ציונים ,ובביתנו היתה ,כמובן ,קופסת הקק"ל .הם היו חברים בחוג
ציוני בעיירה ,ובו היו נוהגים לקיים פגישות ,הרצאות ושיחות בענייני ציון .אני
נשלחתי לגן ילדים עברי )לגננת צפורה( ,וכשהתחלתי ללמוד בבית הספר הרומני
)בסה"כ הספקתי ללמוד  3שנים בבי"ס יסודי( ,שכרו הוריי מורה ,שהיה בא אחר
הצהריים ללמדני עברית .המשפחה תיכננה לעלות לארץ ישראל .הכל ,כמובן,
השתבש ,אבל כשהגעתי ארצה ב ,1944-לא היו לי קשיי קליטה מבחינת השפה,
שאותה ידעתי ,לפחות באופן בסיסי.
בקיץ  1940הועברה בוקובינה לידי השלטון הרוסי.
מאבי נשללה הזכות לעסוק במסחר ,אך הוא הצליח להשיג רשיון עבודה  -דבר
שהיה אז מאוד רצוי בשל סכנת ההגלייה לסיביר בתור סוחר "בורגני לשעבר".
לגבינו פרצה המלחמה ב 22-ביוני  1941בבוקר ,כשהצבא הרוסי החל לסגת
בבהלה .לאחר ימים מספר נכנסו החיילים הרומנים .הקורבן הראשון היה דודי
חיים שרף ,שחיילים ירו בו כשבא לקחת את סוסיו מאורוותו .באותו זמן הסתתרנו
במרתף ביתנו.
הרומנים אספו מיד את כל הגברים היהודים ,ביניהם אבי ,ושלחו אותם לפרק
מוקשים ולהוציא סוסים מתים משדות המוקשים .בשוב אבי הביתה מאוחר
בערב ,מותש להחריד ,סיפר ,שאחרי העבודה המפרכת במשך כל היום לקחו
את הרב ואת השוחט ,אילצו אותם לרקוד ברחוב ,וכל יתר היהודים נאלצו לשיר
ולמחוא כפיים .אחר כך העמידו אותם בשורה והיכו בהם בזה אחר זה.
למחרת ציוו על כל היהודים לבוא עם תעודות זהות למגרש ליד העירייה ,שם ערכו
עליהם חיפוש וזרקו כל שמצאו ,כולל מפתחות הבתים ,לערמה אחת .הכניסו את
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כולנו – נשים וגברים בנפרד – לתוך מרתף צר ואפל ,דחוס עד כדי חוסר נשימה,
והשאירו אותנו כל היום ללא מזון ושתייה .מדי פעם נשמעו צעקות ,ואנשים היו
מתעלפים .בערב הוציאו אותנו ,העמידו בשורות ,כשמשני הצדדים חיילים יורים
כל הזמן באוויר ,ונתנו לנשים ולילדים הוראה לגשת לבתים ולהצטייד באוכל,
ככל שנוכל לשאת בתרמיל ,שכן למחרת נגורש מן העיירה .ארזנו איפוא מה
שניתן היה בתוך שלושה תרמילים ומזוודה לכל אחד ,ועם בוקר יצאנו לדרך.
עדיין ניתנה אפשרות לשכור סוס ועגלה .צעדנו בלווי החיילים כ 20-ק"מ ,ואז
נעצרנו ללינת לילה בשדה הפתוח .בבוקר החליטו להחזיר אותנו הביתה.
מצאנו את הבית ריק מכל ,פרט לרהיטים .הכל נשדד ונבזז .למחרת בבוקר שוב
אספו אותנו והובילו אותנו לכיוון עיר המחוז )רדאוץ( .בלילה הזה לנו באורווה
בשדה ,דחוסים כולנו עד כדי מחנק .בבוקר הוציאו אותנו והמשכנו לרדאוץ,
שבה הכניסו אותנו ,מאות אנשים ,לבית הכנסת .נשארנו שם כ 4-3-שבועות.
ושוב לדרך ,אל בסרביה ,דרך סקורני ליידינץ .שיכנו אותנו בגטו ,בבתים שבהם
גרו יהודים מקומיים ,אשר גורשו לפני בואנו .ליידינץ הגיעו עשרות משלוחים
כמו שלנו .גרנו בצפיפות ,עשרות נפשות בדירה ,כשלכל משפחה משמשת פיסת
רצפה כמיטה .יום לאחר הגיענו לשם קראו לגברים ברמקול לצאת החוצה לזיהוי.
אבי ,כמו יתר הגברים ,יצא יחף וללא חולצה ,כי היה חם מאוד.
אולם לא לשם זיהוי אספו את כל הגברים ,אלא לשם הצעדתם עשרות קילומטרים
אל העיר הוטין ,כשלאורך כל הדרך מכים בהם נוראות.
בקרבת הוטין עצרו ,ושם נשארו חודשיים ,עובדים עבודת פרך בסלילת כביש.
אימי ואני נשארנו לבד ,חסרות אונים ,ואין לי כל מושג כיצד השיגה אימי משהו
לאכול .בגלל התנאים הסניטריים הירודים ומי השתייה המזוהמים פרצו מחלות
דיזנטריה וטיפוס ,ואנשים מתו כמו זבובים .כעבור כחודשיים החזירו את הגברים
לגטו ,ביניהם גם אבי ,וכעבור כיומיים ציוו עלינו לאסוף את מיטלטלינו ולהמשיך
לצעוד לכיוון נהר הדנייסטר ,המפריד בין בסרביה לאוקראינה.
הסתיו הגיע ,ועימו הגשמים .האדמה באזורים אלה בוצית מאוד ,כבדה,
וכששוקעים בה אי אפשר להוציא ממנה רגל .הצעידה נמשכה ימים על ימים,
כשהחיילים יורים כל אותה עת באלה שהזדנבו מאחור ולא יכלו עוד להמשיך.
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בצידי הדרכים ובתעלות שכבו אנשים גוססים ,שקועים בתוך הבוץ .אוכל ניתן
היה להשיג רק ע"י החלפת חפצים ,בגדים או תכשיטים אצל הגויים ,אשר עמדו
בצידי הדרך לאורך הכפרים ,שבהם עברנו ,והתקלסו ביהודים המרוטים העוברים
על פניהם.
באחת הפעמים החליפה אמא את טבעת הנישואין שלה תמורת שתי ככרות לחם
וקצת חלב.
הלילה הקשה ביותר היה ליל שמיני עצרת ,לפני הגיענו לדנייסטר .הלילות היו
כבר קרים מאוד ,ושרר כפור עז במיוחד .כרגיל ,עצרו את המשלוח בשדה פתוח
ללינות לילה .לפתע נשמעו צעקות אימים מפינות שונות של השדה .התברר ,כי
החיילים ,שהובילו את המשלוח ,נעלמו והפקירו אותנו לגויי הסביבה ,שהתנפלו
עלינו ,הרגו בנו ושדדו אותנו .באותו לילה נרצח בן דודי ,מוריץ שרף ,ע"י
השודדים ,אחרי שלאורך כל הדרך קדח ממחלת הטיפוס .כשהאיר השחר ,חזרו
החיילים .לאור הבוקר נראו בשדה אנשים מוטלים ,כשהם נושמים עדיין אך אינם
יכולים לזוז .על הגברים ציוו לחפור בורות גדולים והשליכו אליהם את האנשים,
שנשמתם טרם יצאה.
הגענו לנהר הדנייסטר ,שם התאספו אלפי אנשים ממשלוחים אחרים .לילה,
חושך ,קור וגשם ,בוץ עד הברכיים  -מראות זוועה ,צעקות של אנשים המחפשים
זה את זה ,ילדים שאבדו להוריהם ועוד כהנה וכהנה.
החיילים דחפו כל הזמן והאיצו באנשים במכות ובשאגות אימים להגיע אל הנהר.
איך שהוא הגענו יחד אל רפסודה מעץ ,כשאבי מחזיק כל העת בכל כוחו שתי
מזוודות קטנות ,שהיו כל רכושנו .אלא שאחד החיילים נטפל אליו ורצה לדחפו
לתוך הנהר במכות בקת רובהו .אבא נאבק איתו ,אבל מזוודה אחת נשמטה מידיו
ונפלה לנהר.
הגענו לגדה השנייה ,הוכנסנו לחורבה עד הבוקר – ושוב לדרך ,אל תוך אוקראינה.
בעיית האוכל הפכה לחמורה עוד יותר ,ומי שלא היה לו מה להחליף תמורת ככר
לחם ,פשוט גווע מרעב.
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שוב ראינו לאורך הדרך בתעלות גוויות של אנשים ,ילדים מסתובבים בבטנים
נפוחים ,לובשי סמרטוטים בלויים .גם הכפור בלילות עשה שמות ,ומי שלא מת
מרעב ,הקור השלים את המלאכה .אחרי  3ימי הליכה הגענו לכפר האוקראיני
יוז'ינה ,ושם הכניסו אותנו לתוך אורווה.
ילדים רבים ,שנשארו בודדים ,הסתובבו לבושי סחבות ונברו באשפה .אנשים
התחילו לחזר על פתחי הגויים לבקש אוכל ,אך הדלתות נטרקו בפניהם.

דב שי
סלטין ,קהילה יהודית מבוססת כלכלית  -נחרבה
הקהילה היהודית בסלטין היתה מבוססת כלכלית.
רוב התושבים היהודים גרו במישור ,ואילו התושבים הלא יהודים ,האוקראינים
– "הוצולים" ברובם – חיו במורדות ההרים.
רופאים ,עורכי-דין ובעלי מקצועות חופשיים היו כולם יהודים ,וגם המסחר
ותעשיית העץ היו בידיהם.
המורה פרידה סלפטר ,למשל ,לימדה בביה"ס הכללי הרומני ,דבר נדיר ביותר
בשנות השלושים.
יהודי סלטין גורשו לטרנסניסטריה והצטרפו לתלאות הגירוש יחד עם יתר יהודי
צפון בוקובינה.
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סרגני (204) Sergeni
האיכרים פשטו את בגדי הנפטרים והתעללו בגוויות
רוב היהודים בעיירה עסקו בסחר עצים ובסחר בהמות ,ומיעוטם היו חנוונים.
כמה חקלאים עיבדו את אחוזותיהם הקטנות בעצמם.
בעיירה היו שני בתי כנסת ושני "חדרים" ,ואת השירותים הדתיים-קהילתיים
סיפקה להם קהילת פוטילה ,שאליה היו מסונפים.
במועצת העיירה השתתפו שלושה חברים יהודים .בסרגני היו קיימים סניפים של
ההסתדרות הציונית ,של "בני עקיבא" ושל המפלגה היהודית.
ב 1930-חיו בעיירה  204יהודים.
בין יוני  1940ליוני  ,1941תחת השלטון הסובייטי ,הוגלו חמש משפחות יהודיות
לסיביר.
עם כניסת הרומנים לעיירה ,ביולי  ,1941גורשו כל היהודים לטרנסניסטריה.
יהודי סרגני גורשו לטרנסניסטריה דרך ערבות בסרביה ברגל ,בקור ובגשם.
במהלך הצעדה הוכו המגורשים באכזריות בידי הז'נדרמים המלווים ,רבים
התמוטטו ,נפלו ונקברו מתים או מתים למחצה בדרך .האיכרים פשטו את בגדי
הנפטרים והתעללו בגוויות.
בסוף המלחמה חזרו לעיירה  18משפחות בלבד.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 472
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חיים הראל )הזנפרץ(
האיכרים בזזו אותנו והרגו בנו
סרגני היתה עיירה בלב איזור הררי שנופיו יפים ואווירו צח דוגמת האזורים בהרי
האלפים .שני נהרות חברו בו יחדיו ,וכשירדו גשמים מרובים ,היו שניהם עולים
על גדותיהם .באיזור גרו אוקראינים )רותנים( ויהודים ,והכבישים בו לא היו
מפותחים ,משום שהרומנים לא רצו להשקיע באיזור לא רומני .תחנת הרכבת
הקרובה נמצאה בסלטין ,במרחק כ 10-ק"מ מסרגני.
מצבנו המשפחתי היה בכי טוב .היו בבעלותנו אדמות רבות בחלקים שונים של
הכפר ,וביתנו עמד בלב שדה ,שנחל קטן זרם בו .ממרפסת הבית נהניתי להסתכל
לעבר השדה.
היינו סוחרי עצים ואף גידלנו בקר במרעה ופרות למכירת חלב .העבודה היתה
רבה ,והיחסים עם השכנים הגויים היו טובים .לראיה – הם קראו לי 'פאני חיימן',
אדון חיים.
לאחר שאחי יעקב נפטר ,התחלתי לנהל יחד עם הוריי את העסקים המשפחתיים.
לאחר השתלטות הרוסים והגרמנים על פולין התחילו לגייס אנשים לצבא ,וגם
האיזור שלנו נמלא אנשי צבא ,שהתגוררו בבתי אזרחים ,גם בביתנו .בחורף 1940
גויסתי לגדוד פרשים ברומניה הישנה ,בעיר רומן ובכפר אליזבט .לפי החוק
הרומני כל מי ששירת בצבא עם סוסו או עם מכוניתו שירת חמישה חודשים
בלבד .רק בצורה כזאת הצליחו להימנע מארבע שנות שירות רצופות בצבא.
הרומנים האנטישמים בגדוד היו מכנים את היהודים בכינויי גנאי ,ורק הודות
למפקדים ששיחדתי הפסיקו לנגח אותי.
בתחילת שנת  1941גייסו אותי ל"צבא האדום" .אבי נפרד ממני בבכי ,כמו ניבא
לו לבו ,שלא יראני עוד .ניחמתי אותו ,שהגיוס הוא לחודש ימים בלבד .צעדנו
איפוא כ 150 -ק"מ ברגל ,לנו תחת כיפת השמיים ,היינו פצועים והגענו באפיסת
כוחות ובקושי לעיירה ז'אדובה.
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לי היה תפקיד מודיעיני ,משום שהייתי בין הבודדים מתוך אלפי המגויסים,
שידעו רוסית .ביום שישי ,14.6.41 ,ביקרה במחנה גויה שכנה שלנו וסיפרה לי את
הבשורה המרה ,ש"אתמול בערב באו מנקוו"ד ולקחו את הוריך לסיביר" .שתקתי
ולא סיפרתי לאיש .למחרת ,בשבת  ,15.6.41אספו את כל החיילים באולם גדול
והודיעו על חקירה לפי סדר א"ב .הייתי בין הראשונים – אות ה'" .לאיזו מפלגה
הצבעת בבחירות האחרונות?" נשאלתי ,השבתי שלא בחרתי בשום מפלגה.
"לאיזו מפלגה שייכים ההורים?" סוציאל-דמוקרטית ,השבתי ,בלי לדעת עד
כמה זה גרוע מכל מפלגה אחרת בעיני הקומוניסטים .כשראיתי שהם ממשיכים
לחקור אותי ,ביקשתי מתרגם כדי שיהיה לי זמן לחשוב מה להשיב להם .לאחר
חקירה של כחצי שעה נאמר לי" :אנחנו יודעים מי אתה".
בשבת אחר הצהריים שיחררו את הנחקרים ושלחו את חיילי המילואים הביתה,
עם הוראה להתייצב בלשכת הגיוס .יצאנו מהמחנה שלושה יהודים ומספר רב
של גויים .הלכנו ברגל ביום חם עד הגיענו לוויז‘ניץ .לא אכלתי מאומה ,הרגשתי
שעולמי נחרב – אין לי בית ,אין לי הורים .מכרים סיפרו ,שראו את הוריי במשאית
לכיוון ברהומט.
ואז פרצה המלחמה .התלבטתי לאן ללכת  -בצ'רנוביץ התגוררה דודה צירל,
אחות של אבא ,שביקרתי אצלה פעמים רבות בעבר .בעלה היה אייזיק שלוסברג,
והיו להם חמישה ילדים ובית ברחוב רוסישה גאסע  ,101עסק משקאות חריפים,
חצר גדולה מאוד עם מתקן למשחקי ביליארד ופרנסה בשפע .כולם ניספו ע"י
הנאצים מעבר לנהר בוג.
שבתי לסרגני ,שם התגוררתי אצל דוד בן-ציון ואצל השכנים ברטפלד .חיכינו
לראות מה ילד יום .ואז הגיע מפקד הז'נדרמריה ונתן לנו הוראה לעזוב את
העיירה .היעד – בלתי ידוע .הגויים השכנים הביאו לי אוכל ,ואני עזבתי את ביתי
לצמיתות ,בחוסר כל ,בלי שתהיה לי אפילו חולצה להחלפה .משפחות ,שהיו
להם סוסים ועגלות ,העמיסו עליהן את המיטלטלין ,ואני הלכתי ברגל עד לכפר
פלוסקה .בלילה ישנתי במרפסת של משפחה יהודית ליד מפקדת הז'נדרמריה
וחלמתי ,שאחי יעקב ז"ל נמצא ברוסטוקי ,הגויים שם הרגו את כל היהודים ,ורק
הוא ,דודה מינה וישראל נשארו בחיים.
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דודה מינה היתה אז בחודש התשיעי להריונה ,והיא ניצלה מן הפרעות במקום הודות
לרופא הכפר דר' שטיר ,שהיה אהוב על הגויים וביקש מהם שלא להרוג אותה.
מפולסקה צעדנו לסלטין ,ושם ,יחד עם משפחת דודי בן-ציון ,שהינו בבית הכנסת
של העיירה .יהודי סלטין הביאו לי בגדים משומשים ,הכנתי לי תיק משק קמח
פשוט עם שתי כתפיות והכנסתי אליו את הדברים שקיבלתי .לאחר יומיים ניתנה
הוראה ללכת הלאה ,כשכל הדרך הז'נדרמים מכים בנו וזורקים את חפצי היהודים,
שהיו בעגלות ,לערימות גדולות .בכל הכפרים שעברנו לא היו כבר יהודים.
ביום שישי הגענו לעיר רדאוץ ,שבה התגוררו אלפי יהודים .ירד גשם חזק,
והז'נדרמריה העבירה אותנו לבתי כנסת בעיר .אנחנו שוכנו בבית כנסת של
חסידי ויז'ניץ ,בעזרת הנשים.
ברדאוץ היינו כשבועיים .הגברים עבדו בכביש בדורנשטי ,בקרבת רדאוץ,
והקהילה היהודית סיפקה לנו אוכל .אני הייתי מרוצה ,כי לא עבדתי קשה והיה
לי מה לאכול .אבל אנשי רדאוץ היו ממורמרים.
ואז ניתנה הוראה ,שכל היהודים מהסביבה ,חוץ מיהודי רדאוץ ,יועברו לבסרביה.
ירד גשם חזק ,ואנחנו נאספנו בכיכר ,שממנה יצאנו שוב לדרך.
עברנו את דורנשטי ,סירט ,מיהאילני ,דורוהויי ורדאוץ ,ומשם בסירות על נהר
פרוט ,עד הגיענו לליפקני שבבסרביה .בכל העיירות ,פרט לדורוהויי ,לא היו
יהודים-הם נשלחו למחנות שונים .בעיר דורוהויי נשארו יהודים ,אבל הז'נדרמריה
לא נתנה להם לגשת אלינו.
הדרך היתה קשה .ישנו בחוץ ,ירד גשם ,בלילה היה קר וביום חם מאוד .וכל העת
תהינו מה יהיה בסופנו .בדרך היו האיכרים המקומיים מנסים להתנפל עלינו,
אבל ברוב המקרים לא נתנה להם הז'נדרמריה הרומנית להתנכל לנו .גשמים
שוטפים המשיכו לרדת ,ואנו הסתתרנו מתחת לעצים .אנשים רבים מתו .שכן
שלנו מפוטילה )וינקלר( שכב וצעק" :אני עוד חי" ,ואז השאירו אותו בשדה,
והוא נפח את נשמתו .האיכרים המשיכו כל העת לנסות לבזוז אותנו ולהרוג בנו.
הרעב היה כבד מנשוא ,ורק לעיתים הצלחנו לבשל קצת מרק.
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ואז הגענו לסקורני .הגטו המרכזי הוקם בראשית אוגוסט  ,1941לאחר שגורשו
משם יהודי המקום .שהינו איפוא בבתי המגורשים לטרנסניסטריה .אלפי יהודים
שהו בגטו ,מחציתם מבוקובינה-מסטרוז'ינץ והמחוז ,ממחוז רדאוץ וממחוז
צ'רנוביץ ,ומחציתם מבסרביה ,מהוטין ,נואה סוליצה ,הרצה וכו'.
כעבור שלושה ימים ניתנה פקודה לעזוב את סקורני לכיוון ידינץ .היינו קרוב
לעשרת אלפים מגורשים .לפני כניסתנו שהינו בשדה בעיבורה של העיר ,ובשל
הצימאון שתינו מים מזוהמים ,שגרמו לדיזנטריה .נכנסנו אל תוך העיר .את
הגברים מהרחובות בגטו ,שבהם התגוררו היהודים מאזורי רדאוץ ,פוטילה,
סלטין ,סרגני ומקומות אחרים ,ריכזו במגרש ,וניתנה להם הוראה לצאת לעבוד
באיזור הוטין .היינו כ 300 -איש ,ובינינו הרב פרנקל מסלטין .המרחק היה כ-
 100ק"מ .עברנו את קלמניץ ואת ברוצני ברגל ,והז'נדרמריה לא נתנו לנו זמן
לנוח .בלילות ישנו בשדות .באחד המקומות קנינו שק קמח תירס בן  50ק"ג
והתחלנו לבשל ממליגה .רוב היהודים אכלו .נשארנו כ 30 -איש ,וביניהם אני,
שלא הספיק לבשל את הממליגה עד שניתנה פקודה ללכת .לא אכלתי יומיים
ושתיתי מים מהבארות שבדרך.
לקחתי את שק הקמח וקיוויתי ,שבתחנה הבאה יתנו לנו הז'נדרמים הרומנים
רשות לבשל אוכל .הם זירזו אותנו לצעוד בשלשות ופתאום התחילו להרביץ
בנו באלות ,במקלות וברובים ,צועקים עלינו ברומנית" :תלכו קרובים זה לזה".
הרביצו על ימין ועל שמאל ,והיינו צריכים לרוץ מהר כדי להינצל מן המכות.
אנשים רבים נפלו בדרך ,והם איימו לירות בהם .ואילו אני ניצלתי מהמכות
הקשות בזכות שק הקמח ,שספג אותן .לעולם לא אשכח זאת.
בערב הגענו להוטין פצועים ושותתי דם .ריכזו אותנו  100איש בכל חדר .לא היה
לנו מקום לשבת ולא היה אוויר לנשימה .הרומנים הביאו שזיפים ירוקים למכירה,
וקנינו אותם בתמורה לכך ,שיפתחו את הדלתות לאוויר .לא אכלנו אותם .חלק
מאיתנו התיישבו על הרצפה זה על זה ,עייפים ופצועים ,בלי כוח לדבר .כשבקע
אור יום ,התחלפו החיילים ,ואלה נתנו לנו לצאת החוצה .בשעות הבוקר ריכזו
אותנו במגרש ,ואני הצלחתי להשיג גפרורים וסיר ובישלתי ממליגה מן הקמח
שהיה לי .חילקתי גם לאחרים.
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למחרת אספו אותנו ונתנו לנו כלי עבודה לעבוד בכביש הוטין-צ'רנוביץ .הכפריים
בסביבה היו "סובוטניקים" שומרי שבת ,שעברו בעגלות ,זרקו לנו אוכל ואמרו
לנו" :תתפללו לאלקים" .הכפריים הביאו לנו אוכל ,אך חששו לתת לנו ,על כן
זרקו אותו על הכביש ,ואנו לקחנו משם.
הז'נדרמים לקחו מאיתנו את כל החפצים ,שהיו עוד בידינו ,בליווי מכות רצח,
לאחר שהיו ממששים כל אחד כדי לבדוק .זכורני אחד היהודים מאיזור צ'רנוביץ,
שהלך תמיד עם רבע ככר לחם ביד .התפלאתי ,ולבסוף נודע לי ,שהוא הכניס את
שעון הזהב ללחם .הרומנים לא ידעו ,וכך נשאר עם השעון.
נשארנו באיזור הוטין כ 6-שבועות ,ובמשך כל הזמן לא התרחצנו .בפעם
הראשונה לאחר הגירוש הרגשנו שאנו מזוהמים .רבים מאיתנו היו מלאי כינים.
ואז קיבלנו פקודה לחזור ליידינץ ,שם נשארו משפחותינו.
שבנו ליידינץ מעט לפני ראש השנה תש"ב ,אל הגטו .מינינו נציגים לפי אזורי
המגורים ,ואלה ייצגו אותנו לפני מפקדת המחנה .הנציג של פוטילה היה מניק
היבנר )אחיו של גיסי הירש(.
מסביב לגטו היתה גדר ,והגויים מהסביבה עמדו לידה ,קנו מאתנו בגדים ומכרו
לנו אוכל :לחם ,פירות וירקות .אחותי פפי ומשפחתה היו איתי בגטו ,והיא היתה
דואגת לנו לאוכל .לראש השנה היא השיגה ככרות לחם ,לאחר שמכרה את
הבגדים ,שעוד נשארו ,כי כל הכסף אזל .היינו מנותקים מהעולם היהודי ,ואינני
זוכר מה קיבלנו מיהודי צ'רנוביץ ,שנשארו בעיר ,וכיצד.
הגיעו ראש השנה ויום כיפור .התפללנו בכמה מקומות ,שכן הז'נדרמים לא נתנו
לנו להתפלל בבתי כנסת ביידינץ ,כדי שלא יתאספו יהודים רבים ביחד.
בחוה"מ סוכות קיבלנו פקודה לצאת לכיוון אטאקי ,ע"י הדנייסטר.
בינתיים חלה גיסי הירש בטיפוס ,ושולמית )בתו( נדבקה ממנו .היו לנו איפוא שני
חולים .שכרנו עגלון גוי ,העלינו את שני החולים שלנו על העגלה וכן את חמותו של
יוסף ליב היבנר ,אחיו המנוח של גיסי הירש .שתי משפחות הצטרפו לשיירה שלנו,
קורצברג וקראוטהמר .כולם שמו את מעט המיטלטלין בעגלה ,וכך יצאנו לדרך.
התחיל לרדת גשם ,והאדמה בבסרביה בוצית ,אין אבנים .האנשים לא יכלו
להמשיך ללכת .הרב פרנקל מנפולוקאוץ ,הרבנית ובנם הרב פרנקל מסלטין הגיעו
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לאפיסת כוחות ,לא יכלו להמשיך ללכת בבוץ ,והז'נדרמים הרומנים האכזרים ירו
בהם .הם נקברו בדרך מיידינץ לאטאקי .כשראיתי זאת ,ידעתי שסופנו הגיע.
בערב הושענא רבה ירד גשם מעורב בשלג .קיבלנו פקודה לא להמשיך ללכת
ולהישאר בצד הדרך .בקבוצה שלנו ,כאמור ,היו גברים רבים יחסית צעירים.
יצאנו לשדה ,ליקטנו קני תירס וקש ושמנו מתחת לעגלה כדי להתייבש .קבענו
משמרות :כל חצי שעה שמרו שני גברים והתחלפו .הגויים המקומיים ,שבאו
לשדוד אותנו ולהרוג בנו ,פחדו להתחיל איתנו .עמדנו כשמקלות בידינו מסביב
לעגלה .את החולים כיסינו בשמיכות ,ומדי פעם החלפנו אותן .הדלקנו מדורה ,וכך
עבר הלילה הנורא .בבוקר נראה מחזה איום ונורא :כ 500-גוויות מונחות עירומות
בתוך השדה .האנשים ,שהיו עייפים מאוד מההליכה בבוץ ,תקעו רגל אחת ולא
יכלו להוציאה מהבוץ .הגשם והשלג הרטיבו אותם ,הם שכבו בצידי הדרך ,נרדמו
וקפאו .הגויים פשטו על הגוויות ,לקחו את בגדיהן ,והם נשארו עירומים.
אי אפשר לתאר מחזה מחריד כזה ,שהיה שיא האסון אשר פקד אותנו.
לא ידענו לאן מובילים אותנו ,מה חושבים השלטונות לעשות בנו ,לאן יגרשו
אותנו .השם טרנסניסטריה לא היה ידוע לנו .ידענו רק שהולכים לאטאקי ,עיירה
על שפת הנהר דנייסטר ,מול אוקראינה.
כעבור מספר ימים הגענו לעיר אטאקי ,בגדה המערבית של הדנייסטר ,שם פגשנו
את מגורשי צ'רנוביץ ודרום בוקובינה.
לשם הגיעו ברכבות מגורשים מהערים צ'רנוביץ ,רדאוץ ,סוצ'בה ,קימפולונג,
גורהומור ,ויז‘ניץ ,ווטרה-דורנה ומשאר ישובי דרום בוקובינה .כולם היו לבושים
היטב ,שבעים ,עם "פעקלך" רבים ומזוודות ,חלקם עם כסף .כשראו אותנו,
התחילו לבכות והבינו ,כי גם להם מצפה גורל מר כזה .לא היה לי העוז לבקש
מהם תמיכה ,אם כי לחלק גדול מהם היה רכוש רב .אנחנו היינו מושפלים ,רעבים,
נראינו כשלדים ,ורבים מהם לא הכירו את קרוביהם ,שבאו ממחנה ידינץ.
למחרת בבוקר העמיסו אותנו על רפסודה ועברנו את נהר הדנייסטר .אלה שבאו
מן הערים נשארו באטאקי ,ייתכן ששילמו לז'נדרמריה שוחד כדי להישאר שם.
הגענו לעיר מוגילב ,ושם נפרדתי ממשפחת היבנר ,פגשתי את דוד בן-ציון
הזנפרץ ואת משפחתו ויחד גורשנו ברגל מזרחה.
פוהורלאוץ-ראה דורושאוץ
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פוטילה וסביבתה

קטע ממפת י' ניסטור )) - (www.bukovinasociety.orgראה מפת בוקובינה ,שער ב'(

פוטילה (379) Putila
אויגן רוזנר
רוב יהודי העיירה ניספו בנתיבי הגירוש

קהילת פוטילה מנתה  1400נפש .היות שמצבם הכלכלי של היהודים לא איפשר
להם להעסיק רב מקומי ,קיבלו על עצמם את הסמכות הדתית של חצר האדמו"ר
מוויז'ניץ .לאחרונה לבש את גלימת הרבנות בפוטילה הרב האגר -האדמו"ר
הגאון מוויז'ניץ.
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בפוטילה היה קיים בית כנסת מרכזי ,ובו התפללו גם יהודי הכפרים הקטנים.
ועד הקהילה שירת גם את היישובים הקטנים מסביב לה :פלוסקה ,סרגני ,זיבנה
טורקי ,צ'יסלינה ,דיכטרניץ ,גורה-פוטיליי ,יאבלוניצה ועוד.
בני הקהילה היהודית עבדו בחריצות וקיימו יחסי שכנות תקינים עם שכניהם,
אך החיים השלווים נסתיימו עם "שחרור" העיירה ע"י "הצבא האדום" ,בשנת
.1940
עד  1940התקיימה בפוטילה תנועה ציונית פעילה .בבניין אגודת "צ י ו ן" פעלה
ספרייה ציונית עשירה ,וביוזמת ראש הקהילה וסגנו ,הרוקח מקס רוזנר ,נפתח
בשנת  1933גן הילדים העברי הראשון.
גם תנועת נשים רוויזיוניסטית היתה פעילה במשך שנים רבות תחת הנהגתה של
גב' אנה בער.
בשנת  ,1941 - 1940בימי השלטון הסובייטי ,חלו שינויים ארגוניים משמעותיים
בקרב הקהילה היהודית ,ויו"ר הקהילה ,שכיהן במשרתו במשך שנים רבות,
ברח עם משפחתו לעיירה זסטבנה .היהודים הנותרים בעיירה ,שהשתייכו עד
 1940לתנועה הציונית והנהיגו אותה ,וכן בעלי אחוזות הוגלו ע"י המשטרה
הסובייטית לסיביר ,וביניהם עו"ד דר' וינקלר ,הרופא דר' יוסף בדיאן ודר'
גרהרד וינקלר ,בעלי האחוזה פרוייליך ואיזידור סקלר ,נשיא התנועה הציונית
הכללית ,דר' יואכים גרייף ,וסגן נשיא הקהילה ,פריץ רייכמן.
עם כיבוש העיירה ע"י הצבא הרומני-גרמני נהרסו בתי הכנסת ובתי היהודים נבזזו.
בימי הגירוש ,בשנים  ,1944 - 1941ניספו רוב יהודי העיירה בנתיבי הגירוש ובמחנות
טרנסניסטריה .שארית הפלטה מוערכת בכ 200-שורדים במקרה הטוב ).(14%
בין אלה ,שמצאו את מותם באכזריות נוראה ,היו הרמן וינקלר ,מזכיר המועצה
המקומית ,קשיש בן  ,84שהתמוטט בדרך למחנות ונזרק בעודו חי לקבר אחים,
לעיני בתו .ובנוסף הרופא דר' סמי שכטר ,הרוקח מקס רוזנר ,שניספה באובודובקה
וכמוהו גם רעייתו ,בתם ורבים אחרים.
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מבין שורדי העיירה ,החיים בישראל ,נמצאים גב' אנה בער ,גב' פאולה שכטר,
גב' גינה סקלר ,מר וינקלר ,הרוקח אויגן רוזנר ומר מרטין סקלר.
מתוך הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958

מגרמנית :בנימין דאובר ודב שי

הרי הקרפטים מתנשאים מעל ישובי בוקובינה )(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
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פטראוץ (183) Petrăuţi
מינה מרים לרר
שלושה חדרים – "גטו" למאה ושמונים יהודים
שמי מינה מרים לרר ,לבית מר ) ,(Meerמן הכפר פטראוץ ) (Petrăuţiליד העיר
סטרוז'ינץ ).(Strojineţi
ביולי  1941הגיעו גייסות הצבא הרומני .יום לאחר כניסתם גורשו כמאה ושמונים
יהודי פטראוץ דה-ז'וס מבתיהם .אני ובעלי היינו ביניהם .הורשינו לקחת עימנו
את חפצי הערך שלנו ,והוכנסנו לאחד הבתים ,שהפך לגטו .הבית היה בן שניים
או שלושה חדרים ,ובקושי יכולנו להתנועע במקום .ללא אישור מפורש מן הקצין,
שפיקד על יחידת השמירה עלינו ,לא הורשה איש לעזוב את בית היהודים .מדי
פעם הורשה בן-משפחה אחד לצאת כדי לרכוש מצרכים.
מרבית הנוצרים הרומנים תושבי המקום עזרו ברצון לכלוא את היהודים.
בפטראוץ דה-ז'וס לא הגיע המצב עד אז לכדי פעולות כמו במקומות אחרים ,וכפי
הנראה שכנע ראש העיר ,לוקה בלן ) ,(Balanאת מפקד היחידה שנכנסה לעיר ,כי
יהודי המקום אינם מרגלים ואינם קומוניסטים .למרות זאת היו מקרים ,שאנשים
נורו למוות ,וביניהם הרש שניידר ,יעקב ושרה שאייר ) (Schayerוילדיהם ברל
וישראל .בגטו עצמו נפטר מהתרגשות אבנר בלום.
רצח המוני בפטראוץ
אך המצב לא נותר כך זמן רב .פורעים פרצו לבתים וירו למוות כמעט בכל
הדיירים .למיטב זכרוני ,היו בין הנרצחים פרץ שטטנר ),(Stettnerאיזידור דויטש,
יוסל דרוקמן ,אברהם לייזר ,הרש דרוקמן ,רבקה שרף ) ,(Schaerfשורה דרוקמן
וליזה שרף.
גם בצ'יודין נורו למוות כל יהודי המקום מיד עם כניסת הגייסות .רק הרופא ,ד“ר
ואלד ,ואשתו נותרו בחיים; הם הסתתרו באחד היערות.
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הגירוש מפטראוץ לסטרוז'ינץ
לאחר כשלושה שבועות גורשנו מפטראוץ .צעדנו ברגל בליווי חיילים לסטרוז'ינץ,
ושם הוכנסנו לבניין בית הכנסת .בעיר שהו כבר מגורשים יהודים מן הכפרים
והיישובים הקטנים שבמחוז ,כמו ז'אדובה ) ,(Jadovaפנקה ) ,(Pancaברהומט
) (Berhomethועוד .הם כונסו בחצר שבקרבת בית הכנסת .סבלנו מרעב ומקור,
ואיש לא התעניין בגורלנו.
רוב יהודי צפון בוקובינה הואשמו בכך ,שבשנות השלטון הרוסי הם היו
כביכול קומוניסטים .מיד עם פרוץ המלחמה גורשנו איפוא ברגל דרך בסרביה
לטרנסניסטריה .עברנו עינויים נוראיים בצעידה במשך שבועות ארוכים מתחנת
ז'נדרמריה אחת לשנייה ,ברעב ובקור .תוך כדי הצעידה לקחו החיילים לרבים
מאיתנו וביניהם בעלי ,את נעליהם ,והם המשיכו ללכת יחפים .בלילות לנו תחת
כיפת השמיים ,תוך אימה מהתנפלות חיות טרף ומהתנכלויות של שודדים.
איכרים בסרבים התנפלו עלינו לעיתים קרובות ובזזו את מעט דברי הערך ,שעוד
נותרו ברשותנו.
הגירוש מסטרוז'ינץ
לאחר כשבוע יצאנו לדרך ,קבוצה של כארבע מאות איש ,מלווים בז'נדרמים.
ילדים קטנים וחולים הוסעו בעגלות .בדרכנו עברנו את מאהלה ),(Mahala
צ'רנוביץ ,בויאן ) ,(Bojanנואה-סוליצה ) ,(Noua-Sulitaסקורני )(Secureni
ועוד ,עד שהגענו לאטאקי.
כל הדרך היו הז'נדרמים מתנכלים לנו .במאהלה ,למשל ,היכה אחד החיילים
את חותנתי ברטה קיסמן-לרר בראשה במקל ,מתוך פרץ של שנאה ,עד שנפלה
שותתת דם ונפחה את נשמתה.
בדרך לצ'רנוביץ רתמו את בעלי לעגלה כדי לבלום אותה במורד הדרך ,ותוך כדי
כך הצליפו בו הז'נדרמים בשוט.
בצ'רנוביץ עצמה הצליחו כמה מגורשים להימלט ,כשהז'נדרמים ישבו במסעדה.
אך כשהבחין מפקד השיירה בחסרים ,איים לנקום בנו על כך .לעומת זאת ,בבויאן
התייחס אלינו מפקד התחנה בצורה אנושית ,חילק לנו לחם והרשה לנו לישון
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בלילה בבתים ריקים .לפני שיצאנו שוב לדרך ,דאג לספק לנו לחם .אמרו שהיה
נשוי ליהודייה ועל-כן חש צער על מצבנו .במהלך הצעידה הארוכה מתו רבים,
ורבים אחרים נורו למוות ,כשנפלו חסרי-אונים בצידי הדרך.
רצח המוני באטאקי
לבסוף הגענו לאטאקי .בדרך הציע בעלי לאחד האיכרים את אולרו תמורת מעט
לחם .הוא דרש משהו בעל-ערך רב יותר וחשב ,שבלאו הכי לא נצטרך עוד את
חפצינו ,מכיוון שמובילים אותנו כדי להטביענו .ואכן ,דבריו יימצאו כנכונים.
בבואנו לאטאקי ,העביר אותנו המשמר לידי סרן ,מפקד הז'נדרמריה ,תוך מסירת
דין וחשבון צבאי מעליב ,בערך בזו הלשון" :אנו מביאים לסרן את הפרטים
האלה מ…" הסרן ענה מלא-חימה" :מדוע? הוליכו אותם למקום ממנו באו ,ירו
בהם או הטביעו אותם ,אני לא זקוק להם כאן".
לשמע דבריו הובילו אותנו המלווים לקרבת הדנייסטר ,ומאוחר יותר ,כשהחשיך,
ישר לנהר .הם דרשו למסור לידיהם את הכסף ואת חפצי הזהב ,כשאת האיסוף
מבצע אחד המגורשים מקבוצתנו בשם כץ .הוא חשב ,כי במוסרנו את הכסף
ואת דברי הערך שלנו – נציל את נפשנו .אך כשקיבלו המלווים לידם את הכסף
ואת דברי הערך ,דחפו אותנו לתוך הדנייסטר .כשעמדנו במים ,ירו בנו חיות
הטרף במכונת-ירייה ,ומאתיים איש נהרגו .המלווים מנו שישה אנשים בלבד,
אך איש מאתנו לא העלה בדעתו להתנפל עליהם ,גם לא כשהתברר ,שאזלה להם
התחמושת.
הם הניחו לנותרים בחיים לצאת מן המים תוך הבטחה ,שלא יאונה להם כל רע.
יצאנו מן המים כמאתיים איש וקרסנו שותתי-דם על גדת הנהר .לאחר מספר
שעות הריצו אותנו המלווים תוך כדי מכות לאורך הגדה עד למקום ,שבו היה
הדנייסטר עמוק מאוד ,ובקתות הרובים ובברד של אבנים דחפו אותנו שוב למים.
כמאה ועשרה אומללים טבעו .עם עלות השחר הסתלק המשמר ונעלם .בקרב
תשעים היהודים ,שנותרו בחיים ,היו רבים שנפצעו קשה מן המכות וממטר
האבנים ,ובמצבנו זה הגיע לזירת האירועים קצין ז'נדרמריה מאטאקי ,אשר ביקש,
כנראה ,לבדוק את פשר היריות הליליות .הוא החל לכתוב דין וחשבון על שאירע
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ועוד התפלא ,שתשעים איש הצליחו להישאר בחיים .בין היהודים שטבעו היו
פייבל גרייף ,ליפא גרייף ,מנדל מוק ) (Mueckויוסף שטטנר מפטראוץ דה-ז'וס.
בקבוצה שלנו היה גם השוחט מז'אדובה ,שניספה עם משפחתו.
לאחר הרצח ההמוני באטאקי הובלו הנותרים בחיים לסקורני ,ומשם בספטמבר-
אוקטובר הועברנו ליידינץ ) .(Edineţביידינץ נמצאו כבר מגורשים רבים ,וכמו
בכל המחנות גם כאן היתה מצוקה נוראה .כמקום מקלט שימשו בתים הרוסים
ואורוות .באוקטובר שוב ניתנה פקודת גירוש .שוב מסע רגלי ,היעד -טרנסניסטריה.
השיירה מנתה כאלף איש ,וביניהם בעלי ואני; גם הרב מסטרוז'ינץ עם משפחתו
והרב מברהומט ,שכונה יעקב רב היער ,ומשפחתו היו במשלוח זה .צעדנו ברגל
עד ליער של קסאוץ ) ,(Casauţiובדרך נורו רבים למוות ,בהם – עד כמה שאני
זוכרת – חזקל לאופמן-וגנר מקורצ'שטי ) ,(Corcestiאהרן לייב וסרמן ,שנזי
וסרמן ושנזי גרייף ,כולם מפטראוץ דה-ז'וס .הם היו חלשים מכדי להמשיך
ללכת ולא שרדו את המסע .חיות הטרף שכנעו כמה אומללים להישאר במקומם,
כי מכוניות עומדות להגיע ולקחתם ,וזאת כדי שיהיו קורבן לכנופיות שודדים.
לפעמים ,אומנם ,הגיעו עגלות ,שעליהן הועלו המותשים ,אך הסיעו אותם לכיוון
ההפוך ,שם המתינו להם כנופיות של כפריים ,ששדדו מהם את כל חפציהם,
כולל הבגדים .הכנופיות או החיילים הרגו את חסרי המזל וקברו אותם בקברי
אחים בצידי הדרך .כנופיות כאלה עקבו אחרי קבוצות המגורשים הצועדים והיו
מוכנים עם מעדרים ,כדי שיוכלו לחפור במקום קברים לאומללים.
מקסאוץ הלכנו הלאה ,ולאחר זמן קצר הגענו אל מול העיר יאמפול שלחוף
הדנייסטר.
ביאמפול נמצא צבא גרמני ,ושם לראשונה ,הפלא ופלא ,קיבלנו עם הגיענו
קפה ולחם.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
מגרמנית :גד סובול
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פלוסקה (99) Plosca
מרכז גבינות הצאן בבוקובינה
כפר בין פוטילה לבין סלטין .כמעט כל היהודים בו היו אמידים ,בעלי חוות
חקלאיות הרריות ,שבהן גידלו בעיקר צאן ובקר ,והיו ידועים בייצור גבינות
מכבשים ומעיזים .בנוסף היו בהם גם סוחרי עצים וסוחרי בהמות וכבשים.
קהילה מאורגנת לא היתה במקום ,ויהודי פלוסקה היו מסונפים לקהילת פוטילה.
לשם הובילו גם את מתיהם לקבורה.
עם סיפוח בוקובינה הצפונית לבריה"מ )יוני  (1940נכנסו הרוסים לכפר ,ו5-
משפחות יהודיות הוגלו לסיביר.
בתחילת יולי  1941כבשו הרומנים את הכפר ,והיהודים גורשו לטרנסניסטריה.

עפ"י מאמרו של חיים הראל )הזנפרץ( על סרגן ,ועפ"י ידע אישי של העורך.
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צ'יודין וסביבתה

קטע ממפת י' ניסטור ))-(www.bukovinasociety.orgראה מפת בוקובינה ,שער ב'(

צ'יודין (570) Ciudei
קץ עצוב לקהילה היהודית
תחת השלטון האוסטרי נהנו כ 500-יהודים ,שהתגוררו בצ'יודין ,מחיי רווחה.
הם היו קהילה עצמאית ,שחיה בשלום עם שכניה ,הרותנים והרומנים.
מנדל גוטסמן ופנחס שוייר היו ראשי הקהילה ,והם גם ייצגו את הקהילה היהודית
בפני השלטונות .כממלא מקום לראשי הקהילה כיהן משה שוייץ.
כנבחרי ציבור נבחרו מכובדי הקהילה ,אברהם סרול קנאור ,חיים לאופר ומשה
גרינברג ,ובתקופות אחרות – דר' ג' רוהדורפר ,משה שולר ,חיים זינגר ,יוסף
לייב הרשמן ,ס' דרוקמן ,יהודה לייב שטטנר וזיידה קופלר.
הרבנים היו יוסף ש' באבד ומרדכי הורוביץ.
בראש אגודת "ביקור חולים" כיהן סרול קראונר ,ובראש אגודת "עזרת ישראל"
 א' רודיך; בראש "תלמוד תורה" עמד דוד גרבשייד.הרופאים היו דר' זנדברג ודר' מנצ'ל.
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השקט האידילי נפסק עם חילופי המשטר ,בסוף מלחה"ע ה ,1-אם כי הקהילה
היהודית ניסתה להתאים עצמה לתנאים החדשים ,שנוצרו עם סיפוחה של
בוקובינה לרומניה ,בהמשיכה בפעילות הציבורית כמקודם.
הכיבוש הרוסי ב 1940-ולאחר מכן הכיבוש הנאצי ב 1941-הביאו על הקהילה
היהודית את הקץ העצוב.
בצ'יודין ארעו האירועים הגרועים ביותר,זוועות לאין שיעור ,ובליל ה 4-ביולי
 1941השמיד הצבא הרומני ,שנעזר באספסוף מקומי ,את רוב היהודים ביישוב.
מתוך הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958

מגרמנית :בנימין דאובר ודב שי

טוני פרוביזור
דם הרוגי צ'יודין רתח בקבר האחים במשך שלושה ימים
שמי טוני פרוביזור לבית ויינשטיין ,נולדתי ב 1925-בצ'יודין ,בוקובינה ,כבת
שלישית להוריי .בנוסף גדלה איתנו בת אחות של אימי ,שנתייתמה מהוריה.
ביתנו היה דתי מאוד ,אך גם ציוני .לא היה ביישוב בית ספר יהודי ,אבל למדנו
עברית בבית.
שפת האם שלנו היתה גרמנית ,המצב הכלכלי היה טוב ,לנו היתה חנות לבדים,
ולא היה חסר שום דבר.
ב ,1940 -עם כניסת הרוסים לבוקובינה ,שלחוני הוריי ללמוד בצ'רנוביץ .שפות
הלימוד היו רוסית ואוקראינית .מכל מקום ,לא הייתי בצ'יודין ב 4-ביולי ,1941
כשהרומנים נכנסו אליה.
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הם הרגו את יהודי העיירה ,ירו בהם וקברו אותם בקבר אחים ,ומי שמת ,היה לו
מזל ,משום שכל הירויים – חיים או מתים – נזרקו לקבר ,שחי שלושה ימים עד
שפרץ הדם .ואז נשתתק הקבר.
הרומנים ירו בכל משפחתי ,אך רק כשחזרתי ממחנות הריכוז והתחתנתי
בצ'רנוביץ ,נסעתי לקבר ,משום שנהוג לבקר בקברי אבות .יותר לא ראיתי את
המקום שבו נולדתי.
מתוך עדותה ב"יד ושם"

ד״ר מנפרד רייפר
רצח בדם קר במרתף בית המשפט
ב 30-ביוני  1940נסוגו גדודי חטיבת הרגלים ה 16-הרומנית ,בפיקודו של
מאיור ולריו קארפ ,מפני יחידות הצבא הסובייטיות בצפון-מערב בוקובינה
לסביבות פלטיצ'ני ) .(Fălticeniעם כניסת אחת היחידות הרומניות לעיירה,
נתפסו היהודים מוישה שכטר ) ,(Schaechterד“ר קונרד קרייס ) ,(Kreisהאחים
אודלסמן ) (Udelsmannומשפחת גרוס ,שעברו דרך צ'יודין בעגלה עם צמד
סוסים בדרכם לבודניץ ,כפר המרוחק רק כמה קילומטרים מן העיירה .שם קיוו
לבקש את עזרת הסובייטים מפחד פוגרום שאיים על כפרם .המאיור ציווה לכנס
אותם במרכז הכפר ולירות בהם למוות .קלרה שכטר ,בת הכפר ,היתה עדת
ראייה לרצח וסיפרה ,שיחד עם דר' קרייס והאחים אודלסמן נהרגו גם פיניה שייר
) ,(Scheierידידם של השכטרים ,וכן פישל גרינברג ,בעל העגלה .קלרה שכטר,
שהיתה היחידה בכל האיזור שידעה לצלם ,נצטוותה לצלם את גוויות הנרצחים,
שהיו מוטלות בשדה הפתוח ליד בודניץ.
מה גרם לפרץ האנטישמיות הברוטלית הזה?
ב 28-ביוני  1940פקע מועד האולטימטום ,שהסובייטים קבעו לרומנים ,ובו
הם נצטוו לפנות את בסרביה ואת צפון בוקובינה .התיסכול והגאווה הלאומית
צ'יודין  -שער שלישי 401 -

הרומנית הפצועה ביקשו לעצמם פורקן ,וזה הופנה כנגד המיעוטים האתניים
בארץ ,בעיקר כנגד היהודים ,שבשל נחיתותם האתנית ביקשו לסייע לסובייטים
כנגד הרומנים .היהודים נחשדו באהדה ל"בולשביקים" ,שאותם ראו כביכול
כמשחרריהם .בכפרים ובעיירות הקטנות החלו מספר איכרים ואספסוף עירוני
לאיים על יהודים בפומבי ,לשדוד אותם ולבזוז את בתיהם .זו היתה הסיבה,
שהניעה את החבורה הקטנה להימלט ולחפש סעד אצל הסובייטים ,שהיו כבר
בבודניץ.
כעבור שנה ,בתחילת יולי  ,1941התהפך גלגל המלחמה .לאחר הכיבוש מחדש
של השטחים ,שהיו בידי הסובייטים ,קיימו הרומנים מסע חיסול כנגד יהודי
צ'יודין .ביום שישי ה 4-ביולי  1941הם הכניסו שש מאות מאנשי הכפר למבנה
בית המשפט ,שנמצא ברחוב המוליך לקרסנה ) ,(Krasnaשם כבר התארגנה
הז'נדרמריה הרומנית ,וכלאו אותם במרתף .למחרת החלו הז'נדרמים לירות
באנשים הכלואים במכונות ירייה וברובים מבעד לדלתות ומבעד החלונות
המסורגים .הטבח נמשך יום שלם ,כשפעמוני הכנסייה הקרובה מצלצלים בקול
רם כדי להבליע את זעקת הקורבנות .קברו אותם בחמישה קברי-אחים ,צמוד
לבניין בית המשפט.
קלרה שכטר ,אחותה ,אביה ואימה החורגת נמלטו מבעוד מועד מן הכפר ונותרו
בחיים .מספר מועט של יהודים הצליחו למצוא מסתור וכך נמלטו מתאוות הנקם
של הרומנים ושרדו את הפוגרום.
את הטבח הזה  -שהיה ,למעשה ,חיסולה של קהילת צ'יודין  -מנציחה מצבת
זיכרון בחצר בניין הז'נדרמריה לשעבר ,שבו פועל כיום בית הספר האוקראיני.
היא מוצבת במקום המוכר לנו היטב ,אך בתוקף תפישה מימסדית משונה,
המחייבת ייפוי המציאות ,הכיתוב עליה הוא )באוקראינית(" :כאן קבורים634 /
אזרחים סובייטים /נורו על-ידי הפשיסטים /אשר כבשו את הארץ ב."1941-
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דר' מתתיהו שכטר
חיילים רומנים הורגים את כל יהודי צ'יודין
שמי שכטר מתתיהו ,נולדתי בסוצ'בה) Suceava -בוקובינה( ב .1902-היינו
שמונה ילדים בבית.
למדתי בפקולטה לרפואה ב Firenze -באיטליה בין השנים  ,1935 - 1931ואז
חזרתי לרומניה.
אבי ,ר' חיים יונתן ,נולד בערך ב 1875-בפלך לובלין .בגיל  14הגיע יחד עם
הוריו לבוקובינה.
הוא היה חנווני ,ובגלל המשבר הכלכלי בשנות המלחמה הפך לשוחט .בשנת
 1924עבר לצ'יודין כשוחט בעיירה.
צ'יודין נמצאת  16ק"מ מסטרוז'ינץ .רוב תושבי העיירה היו יהודים ,שהתפרנסו
ממסחר כששיווקו את תוצרת הגויים .היו ביניהם גם עורכי דין ,רופאים ,רופאי
שיניים ועוד.
בעיירה התוססת היו רב ומורה לעברית ,ובני הנוער היו מתאספים לשיחות,
לנשפים ,לריקודים ,להצגות ולהרצאות.
גם ספרייה גדולה היתה במקום ,ובה ספרים ,בעיקר בגרמנית ומעט גם ביידיש.
רצח ב1940-
כשהרומנים נסוגו ,ביוני  ,1940מבוקובינה הצפונית ,והאיזור עבר לידי רוסיה
הסובייטית ,מיהרה קבוצת צעירים יהודים לבודניץ כדי לקבל שם את פני "הצבא
האדום" ,ובידיהם דגלים אדומים .לאסונם ,נפגשו בדרך עם מאסף של הצבא
הרומני בנסיגה ועונו למוות .ביניהם היו שני האחים  ,Udelsmanהמהנדס Krois
ואחרים .הקצין של הפטרול ,המאיור קארפ ,רצח את קבוצת היהודים ,שנועדו
להקביל את פני "הצבא האדום" .הוא איים אז ,כי יבוא יום וינקום ביהודים,
ואכן ,באמת חזר אחרי שנה ,עם שוב הרומנים וכיבוש בוקובינה ,וערך את הטבח
ביהודי צ'יודין.

צ'יודין  -שער שלישי 403 -

הטבח בצ'יודין ב1941 -
את ידיעותיי על הטבח אני שואב מסיפורי הגויים ,שסיפרו לנו עוד בשנות
המלחמה ,וכן מפי אנשים רבים ושונים.
הטבח נערך ימים מספר אחרי פרוץ המלחמה .הצבא הרומני בשיתוף האוכלוסייה
המקומית ,הרומנית ,אסף את כל היהודים לחצר הפרטורה )מועצת אזורית(,
שם נשארו יום או יומיים .משם הצליחו להינצל רק דר' וולד ואשתו בעזרת
השתדלותו של יהודי מומר ,דר' דרוקמן מצ'יודין ,בעל לאשה נוצרייה ,שנשאר
חופשי .מלבד משפחה זו ניצלו עוד כעשרים איש ,שהתחבאו ביערות ובמקומות
אחרים ,וביניהם המורה העברי  Guttmanומשפחתו ,שהסתתרו במחבוא בעליית
גג ביתם .אשתו של גוטמן ירדה להאכיל את הפרה שלהם ,שגעתה מרעב ,ואז
תפסו אותה והרגוה .ניצלו גם מר  Mozesואחרים.
גוטמן עצמו ובתו ניספו בדרך לטרנסניסטריה.
אחרי יום או יומיים נכנסו החיילים לחצר הפרטורה וירו במקלעים בכל היהודים
שנאספו שם .כולם נהרגו.
בריחת משפחתי
אבא ברח עם שתי בנותיו ועם אשתו )אמא חורגת( לסטרוז'ינץ עוד לפני בוא
הרומנים .ביומנו הוא מספר ,כי נעל את ביתו ונסע למנשה זיסמן בסטרוז'ינץ.
אבא עוד חשב לחזור כדי לשחוט את העופות לשבת ,שלא יישארו בני ישראל בלי
בשר לכבוד שבת ,אך כבר לא יכול ,כי בינתיים פוצץ הגשר בדרך לסטרוז'ינץ.
אבא ואחיותיי יצאו לגירוש טרנסניסטריה וניצלו .בדרכם חזרה הביתה עצרו
לזמן מה בעיירה אוקראינית כדי להינפש מתלאות הדרך .בינתיים נסגר הגבול
לרומניה ,והם לא יכלו להמשיך בדרכם .ואז השתקעו בעיירה .Adâncata
מתוך עדותו ב"יד ושם"
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צ'ינקאו (58) Cincău
איש לא חזר מן התופת
היהודים בכפר עסקו במסחר ,בעיקר עם שכניהם האיכרים האוקראינים.
קהילת זסטבנה סיפקה להם את השירותים הדתיים-קהילתיים ,אך התפללו בבית
הכנסת בוואסילאו.
ב 1930-חיו בצ'ינקאו  58יהודים ) 27%מכלל התושבים( .עם כניסת הרומנים,
ביולי  ,1941הם גורשו יחד עם יהודי הכפרים הסמוכים לאוקנה-בוקוביניי,
הקרובה לגבול.
גורלם היה כגורל יהודי הכפרים הסמוכים )ראה "ואסילאו"( .
עם תום המלחמה לא חזר איש לכפר.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 487

חנה מאיר
ברחנו לגטו בצ'רנוביץ
נולדתי בצ'ינקאו ,בוקובינה ,רומניה ,ב.1927 -
צ'ינקאו היה כפר באיזור צ'רנוביץ ,אז ברומניה ,היום באוקראינה.
עד גיל עשר גרנו בכפר ,והיתה לנו מכולת בתוך הבית .מגיל שלוש הלכתי ל"חדר"
ועבדתי בחנות המשפחתית .החיים היו קשים שם ,בכפר הקטן ,וכשמלאו לי
עשר ,עברנו לצ'רנוביץ .אני סיימתי שנת לימודים בעיר ורציתי להמשיך ללמוד
בתיכון ,אך לא היה לנו כסף .לבסוף נתן לי סבא שלי את הכסף הדרוש ,והצלחתי
ללמוד שנתיים בתיכון מסחרי .אחר-כך הגיעו הרוסים ,וזאת היתה שמחה גדולה
בשבילנו ,התלמידות ,משום שהלימודים ניתנו מעתה בחינם.
צ'ינקאו  -שער שלישי 405 -

בכל יום שישי היתה אמא אופה חלות ולחם למכירה ,ובשעת אפיית הלחם היתה
אופה למשפחה לחמניות שטוחות)פלאמ-פלעצעל( ,דוגמת הפיתות בישראל.
כולנו ציפינו לחוויית ארוחת הבוקר עם אכילת הפיתות החמות בחמאה או
בשמנת.
בשנת  1941חזרו הרומנים ,והרוסים נסוגו בלי להילחם .חיינו השתנו מיד.
ניתנה הוראה לעבור לגטו .בצ'רנוביץ היו מספר רחובות ,אשר שימשו תמיד
למגורי יהודים  -עברנו איפוא לשם .לדודה שלי היו שם הורים ,ובדירתם של שני
הזקנים התגוררנו יחד שלוש-ארבע משפחות.
לאחר  3חודשים של כליאה בגטו גורשנו לטרנסניסטריה .בדרך לרכבת בצ'רנוביץ
עלתה דודתי לעגלה עם התינוקת ,אך הורדה ממנה ,ואז גורשה במשלוח אחר
מעבר לנהר הבוג ,שם הרגו הגרמנים את כולם.
הגענו לדנייסטר .הבוץ היה עמוק ,ובקושי הלכנו .כל אחד ניסה לשמור את
החבילה הקטנה שלו .עברנו בסירות את הנהר לטרנסניסטריה ,ליד מוגילב,
ובהגיענו ,נלקחה גם החבילה הקטנה הזו.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
ראה דורושאוץ
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צ'ירש (100) Cireşi
אבק הדרך היה ספוג בדם הנרצחים
רוב היהודים התפרנסו ממסחר ,ומעטים ,בעלי האחוזות ,עסקו בחקלאות.
הם התארגנו בתור קהילה עצמאית ,ובמקום היו בית כנסת ו"חדר".
ב 1930-חיו בצ'ירש  106יהודים.
בתקופת השלטון הסובייטי )יוני  - 1940יוני  (1941גורשו שתי משפחות יהודיות
לסיביר.
ביולי  1941נכנסו חיילים רומנים לכפר .כמעט כל היהודים במקום נרצחו
באכזריות בידי שכניהם הנוצרים; אם ובתה נקשרו לעגלה ,ראשיהן כלפי מטה,
כשהן נגררות לאורך ארבעה ק"מ עד שנהרגו .בת של ישיש שנרצח נאלצה לחפור
את קבר אביה ,ולאחר מכן נרצחה גם היא והושלכה לתוך הקבר.
שיירה של מגורשים מהעיירה בנילה ע"נ הסירט ,שעברה דרך הכפר ,העידה ,כי
אבק הדרך היה ספוג בדם הנרצחים.
המעטים ,שנותרו בחיים ,נכלאו בבית הכנסת בסטרוז'ינץ ,ומשם גורשו ב"מצעד
המוות" לטרנסניסטריה.
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אחו רחב ידיים בבוקובינה )(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
צ'ירש  -שער שלישי 407 -

סידי פוקס-איידינגר
רצח אכזרי של ישוב שלם
הוריי ואני ברחנו מהעיר טימישורה לצ'רנוביץ בשנת  ,1940לאחר כיבוש צפון
בוקובינה בידי הסובייטים .הייתי בת .11
אבי ,מוזס פוקס ,קיבל עבודה כמנהל בית ספר בכפר צ'ירש ,ושפת ההוראה בישוב
זה היתה רומנית .הרוסית והאוקראינית נלמדו כשפות זרות ,ואבי שלט בהן.
עם נסיגת הסובייטים ברחנו ברגל לסטרוז'ינץ ומשם לצ'רנוביץ.
אבי נעצר בימים הראשונים לאחר נסיגת הצבא הרוסי בעיר צ'רנוביץ ונשלח
למחנה סדגורה.
לאחר מספר ימים הצליח להימלט מהמחנה ,חזר אלינו לגטו והועסק בהוראה
בבית היתומים היהודי.
הצלחנו להשיג היתר להישארות בעיר ולא נשלחנו לטרנסניסטריה.
מאוחר יותר סיפרו לנו ,שכל היהודים ,שנותרו בצ'ירש ,נרצחו על ידי התושבים
הרומנים באכזריות רבה .רבים נקשרו לרגלי סוסים ונסחבו בחוצות הכפר עד
שנפחו את נשמתם.
מגרמנית :זיגי טויטלר ודב שי
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צ'רנהוז  15) Cernăhuziמשפחות,כ 60 -נפשות(
רצח יהודים בידי פורעים מקומיים
יהודי הכפר התפרנסו מסחר בתבואה .במועצת הכפר כיהן חבר יהודי ,ובמקום
היה רק "חדר" לחינוך הילדים.
קהילת ויז'ניץ )במרחק  2ק"מ( סיפקה להם את השירותים הדתיים-קהילתיים.
ב 1933-היו בכפר כ 15-משפחות יהודיות.
ביולי  ,1941עם כניסת הצבא הרומני לכפר ,נרצחו יהודים רבים בידי התושבים
המקומיים.
הנותרים בחיים גורשו לטרנסניסטריה.
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צ'רנהוז  -שער שלישי 409 -

צ'רנוביץ ובנותיה

קטע ממפת י' ניסטור )) - (www.bukovinasociety.orgראה מפת בוקובינה ,שער ב'(

צ'רנוביץ Cernăuţi
)בעבר ,Czernowitz :היום :צ'רניבצי (Czernivtzi
במפקד אוכלוסין של שנת  45,592 - 1930יהודים,
ב  1940 -חיו בעיר למעלה מ  60 -אלף יהודים

פקודה מס'  ,1344המתייחסת לאוכלוסייה היהודית של
בוקובינה 30 ,ביולי 1941

"אני ,אלכסנדר רושיאנו ,בתור נציג מוסמך של המרשל יון אנטונסקו ,מנהיג
האומה הרומנית ,לניהול בוקובינה מכריז בזה":
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אסור ליהודים באופן מוחלט להימצא ברחוב בקבוצות גדולות מ 3-אנשים,
והימצאותם ברחובות מותרת רק בין השעות  6בבוקר עד  8בערב.
ליהודים מותר לערוך קניות בשוק רק בין השעות  9:30עד  11:00בבוקר.
לחם מותר להם לקנות רק אחרי השעה  6בבוקר.
כל השלטים מעל חברות וחנויות עם שמות יהודיים אסורים בהחלט.
אסור להניף דגל כלשהו ,כולל הדגל הלאומי ,גרמני ואיטלקי ,על חנויות
או על בתים של יהודים.
בעלי מקצוע יהודים חייבים להציב מיד שלט בכניסה לביתם ,כולל שם,
מקצוע ,את המילה "יהודי" ושעות הקבלה.
יהודים מכל הגילאים והמינים חייבים לשאת באופן ברור על הצד השמאלי
של החזה כוכב המורכב משני משולשים )מגן דוד( עשויים מבד צהוב ,כל
צד של המשולש באורך של  6ס"מ .
כל סטייה מהפקודות הנ"ל תיענש בכליאה במחנה-מעצר ,עם אפשרות
לעונש יותר חמור ,בהתאם לעונשים המיוחדים".

פקודה לריכוז המגורים לגטו
"אני ,גנרל ק' קלוטסקו ,נציגו של המרשל יון אנטונסקו ,מנהיג האומה הרומנית,
מצווה על אוכלוסיית היהודים לנהוג כדלהלן:
על התושבים היהודים לעבור היום ,ה 11-לאוקטובר  ,1941עד לשעה  6אחה"צ
לאיזור אחד ,שגבולותיו יהיו כדלקמן:
,Eminescu Street, Petre Liciu Street, Sf. Treimii Street
Bratianu Street, Prutului street

עד לפסי הרכבת ,היכן שנחתכים ב
,Caliceanca Street, Anton Silverstru, Elena Doamna Street
Stefan Tomsa Street

)כולל בית הקברות היהודי(
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,Cimitirului Street, Romana Street, Putnei Street, Petru Rareş Street
Maseranu Street, Războeni Street
Worobkiewicz Street Mărăşeşti,Gen Averescu Street, Sf. Nicolae Street,
Gen Mircescu street, Turcesca Street Gen. Prezan Street

כל תושב יהודי ייקח איתו דברי הלבשה חמים ואחרים ,אוכל כמה שאפשר וכמה
שכל אחד יכול לשאת ,וזאת לתקופה בגטו ולגירוש ,היות שאף לא אחד יחזור
לדירתו.
לפני עזיבת הבית על כל ראש משפחה להכין את רשימת הדברים הנשארים
בדירה.
עם עזיבת הדירה עליו לקחת את מפתחות הדירה איתו.
רשימת תכולת הדירה והמפתחות יימסרו במעטפה בעת כניסה לגטו.
כל הנמצא אחרי השעה  6אחה"צ מחוץ לגטו ,יירה.
כל ניסיון להתנגד או כל שימוש בכוח או כל ניסיון לברוח מהעיר יביא ליירי.
היהודים ,הגרים בגטו ,חייבים לקלוט את יתר היהודים.
חתום :גנרל ק' קלוטסקו ,מושל בוקובינה.

מרומנית :זיגי טויטלר
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מפת העיר צ'רנוביץ וגבולות הגטו

שרטט :אנדי רוזנגרטן ,חיפה
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מאות יהודים מוצאים להורג בצ'רנוביץ
על העיר
עיר מחוז ,בירת חבל בוקובינה ,צפון מזרח רומניה.
אחרי מלחמת העולם השנייה בגבולות אוקראינה נקראת צ'רנובצי .Chernivtsi
במאה ה 15-התיישבו בעיר יהודים רבים יוצאי ספרד ואשכנז .במחצית השנייה
של המאה ה 17-באו למקום פליטים יהודים מפולין.
הקהילה נפגעה במלחמות רוסיה-תורכיה ) ,(1774 -1766ובראשית השלטון
האוסטרי )סוף המאה ה (18-נפתחה מערכת שיטתית ל"טיהור" בוקובינה
מהיהודים.
למרות ההגבלות גדל היישוב היהודי עקב ההגירה מגליציה ,ויהודים רכשו
נכסי דלא ניידי ועסקו במסחר סיטונאי .רכוש רב נשדד בידי חיילים רוסים בימי
המלחמה עם נפוליון ). (1812
באותה תקופה גברה בקהילה המתיחות בין חסידים למשכילים ,שהלכה והחריפה
אחרי  ,1848עם מגמת ההתבוללות התרבותית בקרב המשכילים.
בשנת  1853הקימה הקהילה בית חולים ובית כנסת גדול.
עם הקמת האוניברסיטה המקומית ) (1875הגיעו לעיר סטודנטים יהודים ,ורבים
מהם מילאו תפקידים חשובים בהפצת הרעיון הציוני בסוף המאה.
ב 1872-התפלגה הקהילה לעדה אורתודוכסית ולעדה רפורמית .ההיכל הרפורמי
נחנך ב) 1877 -ונהרס בידי הנאצים ב.(1941-
בוועידת סופרי יידיש ,שנערכה בצ'רנוביץ ב ,1908 -הוכרזה היידיש כלשון
הלאומית של העם היהודי.
היהודים לקחו חלק פעיל בחיי הציבור ,וכבר ב 1897-נבחר בן המקום ,בנו
שטראוכר ,לציר בפרלמנט האוסטרי.
במלחמת העולם הראשונה ) (1918-1914עברה העיר מיד ליד ,ויהודים רבים
עקרו למקומות אחרים .עם הקמת השלטון הרומני האזרחי חל שיפור במצב
הקהילה ,שכללה אז  43,700יהודים ) 44.7 %מכלל האוכלוסייה(.
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הבולטים בין יהודי צ'רנוביץ בין שתי המלחמות היו מאיר אבנר – מנהיג הציונים,
מאנפרד רייפר – היסטוריון ,עורך עיתון יהודי בגרמנית וציר בפרלמנט הרומני,
ויעקב פיסטינר ,מנהיג הסוציאליסטים.
במאה השנים עד  1939פעלו בצ'רנוביץ תשעה מו"לים ובתי דפוס יהודיים .בית
ההוצאה אקהארדט )  ( 1892 - 1835פרסם בעזרת מומחים יהודים את התלמוד
הבבלי השלם וחיבורים חשובים אחרים בחסידות ובקבלה.
*ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בעיר למעלה מ 40,000-יהודים.
אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה ) 1בספטמבר  ,(1939בעקבות הסכמים בין
גרמניה הנאצית לברית המועצות ,ויתרה רומניה ,כבת בריתה של גרמניה ,על
בסרביה ועל צפון בוקובינה ,וביוני  1940סופחה העיר לברית המועצות .היהודים
קיבלו את השינוי בברכה ,ורבים נמלטו מרומניה לאיזור השליטה הסובייטי.
ב 30-ביוני  ,1941אחרי מתקפת גרמניה על ברית המועצות ,פינה "הצבא האדום"
את העיר ,שישבו בה אז כ 50,000-יהודים .למחרת פשטו כנופיות מקומיות על בתי
היהודים.
ב 5-ביולי נכנסו יחידות צבא רומניות וגרמניות ופלוגות משטרת הביטחון
הנאציות ,ובפעולות אלימות בשיתוף המשטרה הרומנית הוצאו להורג אלפים
מאנשי האינטליגנציה היהודית ,ביניהם הרב הראשי לבוקובינה ,אברהם מארק,
וראשי ציבור.
במסגרת הצעדים האנטישמיים ,שנקטה ממשלת אנטונסקו ב 30-ביולי ,1941
חויבו היהודים לצאת לעבודות כפייה ולשאת את "הטלאי הצהוב" ,ונאסר עליהם
לצאת לרחובות ,פרט לכמה שעות בבוקר.
ב 11-באוקטובר  1941רוכזו יהודי צ'רנוביץ בגטו ,רכושם הוחרם ,והתחילו
לגרשם לטרנסניסטריה .עד  15בנובמבר גורשו כ 30,000-יהודים .ראש העיר
טראיאן פופוביץ' הוציא כ 4,000-תעודות שחרור מן הגירוש ,אבל בדרגים
הנמוכים התעלמו מהן או שסחטו תמורתן סכומי כסף עצומים.
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עם הפסקת הגירושים ,בדצמבר  ,1941פוזר הגטו ,והיהודים הוחזרו לבתיהם
ההרוסים ,אך לא היו בידיהם אמצעי קיום .כעבור זמן חודשו הגירושים ,וכ-
 4,000יהודים גורשו לטרנסניסטריה בשלוש קבוצות ביוני  .1942ביניהם היו גם
בעלי תעודות שחרור .מקצתם נלקחו למחנות בשטחים שבידי הגרמנים – מעבר
לנהר בוג ,ושם נרצחו בשיטתיות ילדים ,זקנים ונשים .במחנות אלה נספו כ-
 60%ממגורשי העיר.
אחרי המלחמה העדיפו הניצולים לעבור לרומניה )העיר סופחה בינתיים
לאוקראינה הסובייטית( ומשם עלו רובם לישראל.
בשנות ה 50-סגרו השלטונות חמישה מתוך שישה בתי הכנסת בעיר ,וספרי
התורה הועברו למוזיאון העירוני .את אחד מבתי הכנסת הפכו למועדון ספורט,
ואת ההיכל הרפורמי – לקולנוע .עוד שניים נהפכו לבית מלאכה ולמחסן.
ב 1959-נצטוו המוהלים להירשם אצל שלטונות העיר ולהגיש רשימות של
נימולים .כעבור ארבע שנים נאסרה אפיית מצות ופוזרה חברה קדישא.
מספר היהודים בעיר ב – 1970-אז כבר נקראה צ'רניבצי – נאמד ב .70,000 -בעיר היו
בית כנסת קטן ל 60-50 -מתפללים ,מקווה טהרה ואספקת עופות משחיטה כשרה.
* לפי דעת העורכים ,האוכלוסיה היהודית מנתה בין  60,000ל 70,000 -נפש.
רבים לא היו רשומים כתושבי העיר.

ממאגר הקהילות-בית התפוצות

קבר אחים לזכר  400יהודי צ'רנוביץ ,שנטבחו ביולי 1941
בין הנרצחים :הרב הראשי דר' מרק והחזן גורמן
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זיגי טויטלר
דר' טראיאן פופוביץ  -צדיק הדור
דר' טריאן פופוביץ' ) (1946-1892היה ראש עיריית צ'רנוביץ ,בירת חבל
בוקובינה )רומניה( ,בזמן גירוש היהודים בשנים  .1942 - 1941בחברה הרומנית
של אותם ימים היה ללא ספק דמות יוצאת דופן בשל עמדותיו הפרו-יהודיות
והמאבק האמיץ שלו נגד גירוש היהודים לטרנסניסטריה.
בשנת  1969הוא קיבל את התואר "חסיד אומות העולם" ,ועל שמו נטוע עץ בהרי
ירושלים.
בספרו "וידוי אישי" כותב פופוביץ' ,שגירוש היהודים היה ונשאר מעשה בלתי
אנושי ,פראי ואכזרי ,הראוי לכל גנאי .העם הרומני מוכר כעם אנושי ,ובעבר לא
התרחשו פשעים כאלה .גם אז לא כל הרומנים היו שותפים למעשים הנוראיים,
והיו גם כאלה שהתנגדו לטירוף.
"אני" ,כותב דר' פופוביץ'" ,התנגדתי למדיניות המושל אנטונסקו .אבותיי
הכמרים ,וכמו כן המורים בבית הספר התיכון בסוצ'בה  ,Suceavaחנכו אותי
ברוח ההומניזם והעניקו לי תכונות המבדילות את האדם מהחיה הטורפת".
פופוביץ' כותב בהמשך ,שרדיפת היהודים בבוקובינה התחילה ב 1941-תחת
המושל המחוזי רושיאנו :היהודים חויבו לשאת "טלאי צהוב" ,וחלו איסורים
לעסוק במסחר ,איסורים על נסיעות ברכבת בלי אישור מיוחד וחובה למסור
מטבע חוץ .האמצעים האלה אפשרו לבריונים לא רק ללעוג ליהודים אלא גם
לתקוף אותם פיזית ברחובות.
ימים אחדים לאחר שפופוביץ' מונה לראש העיר צ'רנוביץ ,הוא נתבקש על ידי
המושל רושיאנו למצוא רובע בעיר ,שבו אפשר יהיה להקים גטו .פופוביץ' כותב,
שהוא התנגד בתוקף לרעיון הזה ,המתאים לימי הביניים .הוא גם הסביר למושל
כמה גדולה תרומתם של היהודים לפיתוח העיר תחת שלטון אוסטריה ואחר
כך תחת שלטון רומניה בכל התחומים ,כמו מסחר ,תעשייה ,רפואה ,אומנות
ומשפט .בנוסף הסביר ,שאי אפשר להעלות על הדעת לסגור בגדר חלק מעיר
מודרנית ,יפה ואירופאית.
הגטו הוקם על אף התנגדות ראש העיר ,רק אחרי מותו של המושל רושיאנו
ולחודש אחד בלבד )מ 11-באוקטובר עד  15בנובמבר( – כמקום לריכוז היהודים
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לפני הגירוש לטרנסניסטריה .תחת עול המושל החדש ,הגנרל קלוטסקו ,גברו
הגזרות בהדרגה .אסור היה לרופאים יהודים לטפל בחולים נוצרים ,בתי הספר
סגרו את שעריהם בפני תלמידים יהודים ,בתי הכנסת היו סגורים גם בחגים ,חובה
היה למסור את מכשירי הרדיו ,אסור היה לקבל או לשלוח כסף דרך הבנקים
או הדואר ,ואסור היה לעזוב את הבית פרט לשלוש שעות ביום .החוק האכזרי
והלא אנושי ביותר היה אי קבלת יהודים בבתי חולים והוצאתם גם מבתי חולים
פסיכיאטריים .חולי נפש קשים הוכנסו למקומות בלתי מתאימים ,מלוכלכים,
שבהם חיו בתנאים גרועים .פסיכוזה של שנאה כבשה את מנהיגי רומניה ,שרשמה
דפים של בושה בהיסטוריית האומה.
המקום היחידי ,שלא פוטרו בו פקידים יהודים ושולמו משכורותיהם כמו לפקידים
הלא יהודים ,היה עיריית צ'רנוביץ .הם גם קיבלו את הפנסיה המגיעה להם ,ואלה
שלא היו מסוגלים לשלם שכר דירה המגיע לעירייה ,לא פונו מבתיהם.
מובן ,שדר' פופוביץ' הותקף על ידי העיתונות הרומנית ועל ידי חוגים אנטישמיים,
וב 10-באוקטובר  1941הוזמן למושל קלוטסקו ,שהודיע לו על הגירוש העומד
להתחיל .בוויכוח דרמטי בין שני המנהיגים דרש ראש העיר פופוביץ' לרדת
מהרעיון הברברי הזה .הוא דיבר על ההיבט האנושי – אבל גם על הסיבוכים
הבינלאומיים העלולים להופיע בבוא העת .פופוביץ' מספר על פגישה נוספת
בינו לבין נציגי הקהילה היהודית ,שבאו להודות לו על כל מה שעשה למען
היהודים .הם עזבו את הפגישה בבכי מר .מספר ראש העיר" :בבוקר ה11-
באוקטובר  ,1941יום קריר ורטוב ,ראיתי מחלון ביתי מחזה נורא :יהודים זקנים,
נשים עם חפצים על עגלות קטנות ומריצות ,כולם בדרך לגיהינום ,לגטו".
הצפיפות בגטו היתה נוראה–  30ויותר אנשים בחדר ,תנאים סניטריים גרועים,
מחסור חמור במים .הגטו היה מגודר בתיל ובלוחות עץ ושמור על ידי חיילים.
"ידידים" לקחו דברי ערך מהיהודים כדי לשמור עליהם ולהחזירם כביכול
כשהיהודים יחזרו הביתה.
הגירוש היה דבר ברברי ונורא .ב 12-באוקטובר  1941זימן אליו מושל בוקובינה,
הגנרל קלוטסקו ,פקידים גבוהים בממשל :שופטים ,אנשי צבא ,אנשי ביטחון
ואת ראש העיר ,דר' פופוביץ' .הוא הודיע על החלטת הממשלה להתחיל את
גירוש יהודי בוקובינה ובסרביה מעבר לדנייסטר ,לטרנסניסטריה ,אוקראינה.
לאיש מהנוכחים לא היה די אומץ למחות ,חוץ מאשר לראש העיר פופוביץ' ,אשר
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קם על רגליו ,דיבר על תרומת היהודים לפיתוח רומניה בכל התחומים וביקש
שלפחות חלק מהם יישאר בעיר .המושל הסכים איתו חלקית וביקש רשימה של
אלה ,שלפי דעתו של פופוביץ' לא יגורשו .הכנת הרשימות לא היתה קלה ,וערכה
כמה שבועות .כתוצאה מכך נשארו בצ'רנוביץ יותר מ 15,000-יהודים .כותב
פופוביץ'" :הפגישה ,שבה הודעתי על צמצום וביטול הגירוש ,היתה החוויה
הנרגשת בחיי".
פופוביץ' הצליח להציל יהודים נוספים ,על ידי הכנסתם לרשימת הנשארים כבני
משפחה וחולים הזקוקים לעזרה.
ראש העיר מתאר את הטרגדיה של אלה שגורשו וכותב" :גירוש היהודים מהווה
פרק טרגי בהיסטוריה האנושית והפרה גסה של מושגי תרבות ואנושיות ".הוא
מתאר את הנסיעה ברכבות בצפיפות איומה ,כאשר בכל תחנה הורידו מתים.
הוא כותב על ההליכה ברגל בגשם ,ברוח ובשלג .חלק מהאנשים היחפים
והרעבים האלה לא יכלו להמשיך ללכת ונשארו בשולי הכביש .במשלוח אחד
נשאר בחיים רק אחד מ 60-תינוקות .בטרנסניסטריה התנאים היו כל כך קשים,
שקשה לתארם :הרעב ,הקור ,המחלות ,כמו טיפוס ואחרות ,ושנאת האוכלוסייה
האוקראינית הביאו לאחוזי תמותה גבוהים מאוד  -בין  50%ל 70%-ואפילו 85%
בעיירה ברשד .תחת איום של משפט צבאי אסור היה לשלוח למגורים מזון,
תרופות או לבוש ,והעונש על בריחה ועל חזרה לרומניה היה עונש מוות .כל
הזוועות האלו קרו במאה ה ,20-המאה המטורפת" .גירוש היהודים הוא דף של
בושה בהיסטוריה של העם הרומני" ,מסיים ד“ר פופוביץ' את תיאורו.
*על פי הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958

כרך ב' ,עמ' 58
הערה אישית :דר' טריאן פופוביץ' היה ידיד יהודים ,ויום אחד ביקש מאבי ז"ל,
שאותו הכיר היטב ,ללוות אותו לטיול .הם עברו את ה Herrengasseפעמיים מקצה
לקצה ,כאשר על דש מעיל אבי היה ענוד "הטלאי הצהוב" ,שלובי זרוע ,כדי להפגין
את ידידותו לקהילה היהודית.
צ'רנוביץ  -שער שלישי 419 -

ההשתוללות האנשטישמית
הונהגה בידי האינטלקטואלים הרומנים
אחרי פרוץ המלחמה נגד בריה"מ התחילו השלטונות הסובייטיים לפנות את
העיר צ'רנוביץ.
אור ל 30-ביוני  1941סיימו הצבאות הרוסיים את הפינוי ,בהציתם אחדים מבנייני
הציבור ,ומשם התפשטה האש אל הבתים הסמוכים .הרוסים גייסו אלפי גברים
בגיל השירות בצבא ,וביניהם יהודים רבים ,ולקחו אותם.
למחרת הפינוי התקיימו הפגנות אנטי יהודיות .דגלי צלב הקרס נישאו בידי
המפגינים ,אוקראינים ורומנים ,שהגיעו מפרברי העיר .יהודים רבים מהשכונות
המרוחקות נמלטו לרחובות המרכזיים.
ב 5-ביולי  1941אחר הצהריים נכנסה לעיר היחידה הרומנית הראשונה .פחד נפל
על היהודים ,בהגיע לאוזניהם השמועות על הפוגרום ביאש ועל שחיטות יהודים
בסביבה.
באותו יום הגיעו גם יחידות החילוץ של עוצבת המבצע הגרמנית  10ב'.
ב 6 -ביולי הגיעו יחידות נוספות של הצבא הרומני .מלווים בתושבי העיר,
במיוחד האוקראינים ,החלו הללו בשוד שיטתי של בתי היהודים ושל חנויותיהם,
החל משכונות הפרברים מנסטירשט וחורוצ'יה ,ולא הניחו ידם גם מרצח ומאונס.
רבים הצטרפו לפורעים משנפוצה בעיר שמועה ,כי השלטונות הרומנים התירו
לחיילים ולאספסוף לעשות ביהודים כטוב בעיניהם במשך  3ימים.
יהודים ,שניסו להסתתר מפחד הפרעות ,נתפסו בידי האספסוף ,לאחר ששכניהם
הנוצרים הסגירום לידי כנופיות המרצחים .בכמה שכונות נעצרו יהודים בעזרת
שוטרים רומנים והובאו לחצר העירייה ,למטה המשטרה הצבאית ולמוסך של
מפעל החשמל .בעינויים קשים אולצו לשלם דמי פדיון ,אולם אך ורק במטבע זר.
 600יהודים גם נרצחו ,ואחרי כמה ימים קיבלה הקהילה היהודית פקודה לקבור
את גוויותיהם.
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שני קברי אחים נשארו כגלעד בבית העלמין היהודי.
ב 6-ביולי הגיעה עוצבת המבצע הגרמנית 10ד' ובראשה אולנדורף.
הקלגסים התקשרו עם ראשי המשטרה הצבאית הרומנית ועם השלטונות
האזרחיים ,ולאחר מכן התחילו המעצרים ההמוניים .דו"ח של עוצבת המבצע
10ב' מביע אי רצון מפעולות הרומנים ,הנעשות ללא כל תכנון .מפקד העוצבה
נתן הוראות לשלטונות הרומנים ודרש יחס יותר נוקשה ליהודים.
נקבע תיאום הפעולות האנטי יהודיות עם המשטרה הצבאית הרומנית.
השלטונות הרומניים קיבלו משימה להסית את האוכלוסייה הנוצרית נגד היהודים,
"לגלות" קושרים יהודים ולחסל את האינטלקטואלים.
עוצבת המבצע 10ב' עצרה  400יהודים ממנהיגי הציבור היהודי ומפעיליו,
ובראשם הרב הראשי של בוקובינה ,ד“ר מארק.
לאחר מכן נמשכו המעצרים ע"י המשמרות הגרמניים .בסה"כ נעצרו  1500איש.
כולם הובלו לבית התרבות של הקהילה ,שבו נערך מיון בידי ועדה גרמנית.
האינטלקטואלים והצעירים נותרו במעצר .השלטונות הרומניים ביקשו לשחרר
את הרופאים .כאלף איש שוחררו ,אך בדרכם לבתיהם נרצחו כמעט כולם .רבים
מהם נורו מאחר שנעו ברחובות אחרי השעות הקבועות ליהודים .אחרי יומיים של
עינויים הובלו הנותרים במעצר לנהר הפרוט ,בפרבר בילה ,שם נורו ,וגופותיהם
נקברו בקבר המוני.
באותם ימים הציתו הגרמנים את בית הכנסת הגדול .הרב דר' מארק הועלה
לקומה העליונה של הבניין ,כדי שיחזה בשריפת הבית.
ב 30-ביולי  1941הודיע מושל בוקובינה ,הקולונל ראושיאנו ,על אמצעי האפלייה
שנקטו השלטונות נגד היהודים :חובת ענידת "הטלאי הצהוב" ,ציון המילה
"יהודי" על שלטי הבתים ואיסור ליהודים להימצא ברחובות בקבוצות של יותר
משלושה ,גם זאת רק בין השעות שש עד שמונה .הספקת המזון בשווקים הותרה
רק בין השעות  9ל 11:30-בבוקר.
פעמיים בשבוע הוקצבה ליהודים מנת לחם בת  600גרם .אחרי כן אורגנו היהודים
בפלוגות של עבודת כפייה ,שתפקידן היה לפנות את העיר מהריסותיה ,לנקות
את הרחובות וכו' .נשים ונערות יהודיות נשלחו לעבודה במשקי האיכרים ,ללא
תמורה כלשהי ולו אף מעט מזון.
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מנת חלקן היתה מכות והתעללויות ,ורבות מהן נרצחו בידי מעבידיהן הגרמנים.
ב 1-באוגוסט נאסרו  50בני ערובה יהודים תוך איום כי יוצאו להורג ,אם תחול
התנקשות בחיי חייל גרמני או רומני.
משעזבה עוצבת המבצע 10ב' את העיר ,הגיעה לצ'רנוביץ בתחילת חודש אוגוסט
עוצבה מיוחדת ד' ,ובה  15פקידים ו 15-אנשי ס"ס .ב 1-באוגוסט דיווחה יחידה
זו ,כי  682יהודים הוצאו להורג בירייה .גופות הנרצחים התגוללו ברחובות ,בלי
שיעז מישהו להביאן לקבורה .לבסוף יצאו כמה אמיצי לב לאסוף את הגופות
בעגלות והסיעון לבית הקברות.
באותו חודש קיבל מושל בוקובינה צו מהשלטונות הגרמניים להתקין גטו בעיר.
ראש העיר ,טריאן פופוביץ' ,דרש לדחות את הפקודה ,בבקשו לשלוח ועדה
מיוחדת לפולין ולגרמניה כדי לעמוד מקרוב על ארגון הגטאות שם.
אותו חודש מונה מושל חדש לבוקובינה ,הגנרל קורנליו קלוטסקו ,אנטישמי
מובהק ,לשעבר חבר "משמר הברזל" .עוזרו ,המאיור סטרה מארינסקו ,ראש
המשרד הצבאי ,היה אף הוא אנטישמי מושבע .ביוזמתו חלה החמרה נוספת
ביחס ליהודי צ'רנוביץ ,עם הוצאת גזירות חדשות וקשות :הרופאים היהודים
הורשו לטפל רק בחולים יהודים ,בתי הספר ובתי הכנסת ננעלו ,והוטל איסור על
עריכת תפילות בציבור; על הדואר והבנקים נאסר למסור כסף ליהודים ,אפילו
סכומים שנשלחו בתור עזרה ,מעסקים וממסחר .התנועה ברחובות צומצמה
ל 3-שעות בלבד ליום ,בשעות הצהריים .עבודת כפייה חלה על כל היהודים
ללא יוצא מן הכלל .החולים היהודים ,כולל חולי הרוח ,הוצאו מבתי החולים
הממלכתיים.
הפועלים היהודים ,שעבדו במפעלי המדינה ,קיבלו משכורות זעומות ,שעל חלק
מהן היו חייבים לוותר לטובת "משרד ההלאמה" .ראש העיר פופוביץ' התנגד
בתקיפות לאמצעים ,שנקט המשרד הצבאי של הממשלה ,המשיך לשלם את
הגמלאות לפקידים היהודים ,שלא עבדו ,ובחשאי היה מחלק עזרה ליהודים.
העיתון הרומני היחיד "בוקובינה" עסק כל העת בהסתה אנטישמית פראית.
מנשר ,שפורסם בעיתון זה ונחתם בידי פרופסור מרמליוק ,ראש העיר בעבר ,וכן
בידי פרופסור לוגין והרופא דר' לופו סטרז'ק ,יצא בקריאה לגרש את כל היהודים
מבוקובינה.
במדור מיוחד נתפרסמו שמות היהודים ,שלא ענדו "טלאי צהוב".
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תפקיד מיוחד בהסתת האוכלוסייה נגד היהודים מילא סניף "הליגה לתרבות"
בראשות הפרופסור קונסטנטין לוגין הנ"ל ,והוא אשר העלה את התביעה לנעול
את בתי התפילה ואת בתי הספר היהודיים.
בהשתוללות האנטישמית השתתפו גם מנהל המועדון למסחר ,דר' אוקטאביאן
וורונקה ,ומנהל בית החולים העירוני ,דר' נאנדריס.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,ע"מ 506-504

בית הכנסת הגדול בצ'רנוביץ )טמפל( ,שנבנה בשנים  1887-1883לפי סגנון מאורי;
הוצת ע"י הרומנים והגרמנים ב 5-ביולי  ,1941עלה בלהבות ,ובין כתליו הוקם קולנוע
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ׂן אפלפלד
אהר
לכל עיר יאנוש קורצ'אק משלה
לכל עיר היה ,כנראה ,יאנוש קורצ'אק משלה .אצלנו הוביל את הילדים העיוורים
אל תחנת הרכבת מנהל הפנימייה ,המורה גוסטב גוטסמן .הוא היה נמוך ,בגובה
הילדים ,זריז מאוד ונודע בשיטת הלימוד שלו :הכול לימד בניגון .מהפנימייה
לילדים עיוורים נישאו תמיד מנגינות.
הוא האמין ,כי הנגינה היא לא רק כלי טוב לשינון אלא גם מפתחת יחס רגיש
לבני אדם .כל ילדי הפנימייה דיברו בנימה מלודית ,גם כשפנו איש אל רעהו.
השבריריות של גופם נמזגה עם נועם דיבורם .בשעות אחר הצהריים היו יושבים
על המדרגות ושרים .הם שרו שירים קלאסיים ושירי עם ביידיש.
היו בקולותיהם תואם ומתיקות ,ועוברי אורח היו עומדים ליד הגדרות שעות
ומאזינים להם.
גוסטב גוטסמן היה קומוניסט נודע ,ולא פעם נעצר.
בימי מעצרו היה סגנו ,גם הוא איש נמוך וקומוניסט ,ממלא את מקומו.
אלמלא מסירותו היה הוועד המנהל של המוסד מפטר אותו .בוועד המנהל ישבו
סוחרים מכובדים ,והללו טענו ,כי גוסטב מלמד את הילדים קומוניזם ,השפעתו
רבה ,ובהתבגרם ,יפיצו את הרעל הזה .הסוחרים הממולחים של הוועד טענו כי
אין זה חשוב מה הוא מלמד ,חשובה מסירותו.
קומוניסט עיוור מלידה ,אין בו שום סכנה ,אדרבא – המשנה בפיו תישמע
מגוחכת.
הוויכוחים בוועד לא פסקו .אחד הסוחרים ,שתרומתו היתה מחצית תקציב המוסד,
היה אדם דתי .הוא העמיד שני תנאים :לימודי דת ושמירת שבת במוסד.
הוויכוח נמשך ימים רבים ,ולבסוף נמצאה הפשרה :לימודי דת פעמיים בשבוע
ותפילה בערב שבת.
המורה לדת ,שהובא למוסד ,היה בנו של הרבי מז'אדובה.
הוא היה בא פעמיים בשבוע ללמד את הילדים עברית וחומש וביום שישי ניהל
את התפילה .הילדים אהבו את לימודו ואת התפילות ,ולא עבר זמן רב ,והתפילה
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של יום שישי נודעה בכל העיר .האנשים היו נאספים ליד הגדרות ומאזינים
בהשתאות.
גוסטב גוטסמן לא נכנע .הוא טען ,שתפילתם של הילדים אינה תפילה אלא שירה.
השירה מנחה את חייהם ,ולא האמונה הדתית .האמונה הדתית שבקה חיים לכל
חי ,ומאז יש רק אמונה באדם ,ביכולת שלו להשתנות ,ביכולת שלו לבנות חברה
צודקת ולהקריב עצמו למען זולתו.
את האמונה הזאת היה משנן לילדים יום ולילה ,ובמקום "קריאת שמע" בלילה
חיבר שיר שנקרא "שמע ,אדם" ,ובו נתבע האדם לתת משלו לנצרכים באשר הם.
כמו כל מאמין היה גם גוטסמן קנאי .את מלחמתו בבנו של הרבי מז'אדובה ניהל
בכל האמצעים .דבר אחד בכל זאת נאסר עליו :להטיף שהדת היא אופיום להמונים,
והוא אכן נמנע מלהכריז זאת בפומבי ,אבל בסתר היה לוחש מה שלחש.
המאבק הסתיים ב .1941-המוסד לעיוורים ,ששכן בחלק העני של העיר ,הפך בין
יום למרכז הגטו .מחלונותיו בקעו כל הזמן שירים ,והם פלשו אל הגטו הצפוף
וריחפו על החיים הרדופים עד חשכה.
איש לא ידע מה יביא יום המחר ,אבל הילדים העיוורים ,כנראה ,ידעו יותר
מאיתנו.
הם ניחשו ,שהעתיד אינו מזהיר .שיר אחד שלהם חזר ונשמע כל ערב ,הוא כונה
"המוות למוות" והפך במרוצת הימים להמנון המוסד .זה היה שיר קצוב ,שנשמע
כקינה תקיפה.
גוטסמן עבד עם הילדים יום ולילה .רוב שיעוריו היו מוזיקה .בהפסקות היה
משנן להם את משנתו :התנאים הקשים ,שבהם אנו נתונים ,לא יכחידו בו את
האמונה באדם.
אנו נעזור לחלשים ,גם אם נצטרך לחלוק עימם את פרוסת הלחם .קומוניזם
אמיתי אינו רק חלוקה צודקת אלא גם נתינה מכל הלב.
ב 13-באוקטובר  1942נצטווה מנהל המוסד לעיוורים להוביל את הילדים אל
תחנת הרכבת .הילדים התלבשו בבגדי חג ,שמו בתרמיל הגב ספר בכתב ברייל,
צלחת ,ספל ,כף ,מזלג ובגדים להחלפה .גוטסמן הסביר להם ,כי הדרך אל תחנת
הרכבת אינה ארוכה ,והם יעשו חמש חניות בדרך.
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בחניות ישירו שירים קלאסיים ושירים ביידיש ,וכשיגיעו לתחנת הרכבת ישירו
את ההמנון .הילדים היו נרגשים ,אבל לא מבוהלים .עיניהם פלבלו בהתרגשות.
הם הבינו ,כי מעתה יידרשו מהם דברים ,שעד עתה לא נדרשו מהם.
החנייה הראשונה היתה הבאר הקיסרית.
היא נודעה בעיר בשל מימיה הטובים ,אבל יהודים שומרי מסורת לא השתמשו
בה ,שכן עמדה ברשות הרבים ,ובעל בית המרזח והקצב הנוכרי היו שואבים
ממנה.
בחנייה הראשונה שרו הילדים שירים משל שוברט .רוחות נשבו ליד הבאר,
והילדים התאמצו להגביה את קולותיהם .איש מלבדם לא היה שם ,ושירתם
נשמעה כתפילה .גוטסמן נזהר שלא להעיר לילדים מחוץ לכותלי המוסד .הפעם
יצא מגדרו ואמר:
"השירה היא קדושה ,ויש להקפיד עליה גם בתנאים קשים!"
גם בחנייה השנייה ,בכיכר העמלים ,לא המתין להם איש.
הילדים שרו שיר משל באך ,וגוטסמן היה מרוצה משירתם.
בכיכר העמלים היו מתאספים באחד במאי קומוניסטים יהודים ,האספה נמשכה
לרוב כמה דקות בלבד ,שכן שוטרים היו מגיחים ,מכים את המפגינים ומפזרים
אותם.
הפעם היתה הכיכר ריקה מאדם .כמה נערים אוקראינים ,שעמדו על העצים,
צעקו" :יהודים לקרונות" ,וזרקו אבנים.
בחנייה השלישית הביאו הנשים לילדים מים ופרוסות לחם מרוחות בשמן.
הילדים שמחו בקבלת פנים חמה זו ושרו שירים ביידיש.
משתמה שירתם ,לא נתנו להם הנשים ללכת .הן צעקו" :לא ניתן לכם את הילדים
שלנו" .גוטסמן התערב ואמר" :אנחנו נלך עם כולם .אנחנו לא שונים .מה
שיהיה על כלל האדם יהיה גם עלינו" .אישה אחת לא התאפקה וצעקה לעומתו:
"קומוניסט".
בחנייה הרביעית ,ליד גדרות הגטו ,ציפו להם אנשים רבים נרגשים והשפיעו
עליהם שפע של מתנות .אדם אחד ,שעמד על המרפסת ,קרא בקול" :אנחנו
אוהבים אתכם ,ילדים ,ובקרוב נתראה ,אנחנו את שירתכם לא נשכח לעולם .אתם
הייתם פרחי הכהונה של הגטו שלנו".
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הילדים שרו שירים קלאסיים ושירי עם לסירוגין.
אפילו קטע מאופרה של ורדי שרו .גם כאן הקיפו אותם הנשים ולא נתנו להם
ללכת .אך כאן כבר לא היו ברשות עצמם .הקלגסים שליד הגדרות הלמו בהם,
והשירה דממה באחת.
אבל בדרך הקצרה לתחנת הרכבת עמדו הילדים ופצחו בשירה .השומרים
הופתעו ,כנראה ,והניחו להם לשיר ,אבל לא לאורך זמן.
מיד הניפו עליהם את פרגוליהם ,והילדים ,שאחזו יד ביד ,נרעדו כגוף אחד.
"לא לפחד ,ילדים" ,לחש גוטסמן ,והילדים אכן איפקו את כאביהם .בתחנת
הרכבת הספיקו לשיר את ההמנון בשלמותו ומיד נדחקו אל הקרונות.
מתוך הספר "סיפור חיים" ,ע"מ 45 - 42

צ'רנוביץ )היום(  -התיאטרון הלאומי
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יוסף גוברין
הכליאה בגטאות
בבוקר ה 22-ביוני ,ביום שפרצה המלחמה ,נמצאנו צמודים למקלט הרדיו .קולו
של מולוטוב ,שר החוץ של בריה"מ ,שהודיע על תקיפת גרמניה הנאצית את
בריה"מ ,נשמע מגומגם ונבוך .דברו ,שכה נחרט בזיכרוני ,אולי בגלל שהפך
לסיסמה בשנות המלחמה – ש"הניצחון יהיה שלנו" – לא יכול היה להפחית
את החרדה שאחזה בנו .הוכינו בתדהמה לשמע הידיעות על הפצצת קייב וערים
אחרות בשטחה המערבי של בריה"מ .המעבר הדרסטי שבין גרמניה הנאצית
כבעלת-ברית של בריה"מ לבין פתיחתה במלחמה נגדה פשוט לא נקלט .זה קרה
רק כאשר חיל האוויר הגרמני החל ,כבר ביום הכרזת המלחמה ,להפציץ גם את
צ'רנוביץ.
גרנו בבית דודי ודודתי ,יוסף וחנה לרנר ,בקומה שלישית ואחרונה בבניין רב-
דירות )ברחוב הראשי ,שהיה נקרא  Siebenbürgerstrasseבתקופה האוסטרית
או  Ştefan Cel Mareבתקופה הרומנית( ,שכל דייריו היו יהודים ,פרט לשומר
ובני משפחתו .כל אימת שנשמעה אזעקה  -והיא נשמעה פעמים אחדות במשך
היום – רצנו לקומת הקרקע .לא היתה שום הכוונה כיצד לנהוג בעת ההפצצות,
ונדמה לי ,כי המשפחה פעלה ככל המשפחות היהודיות שאכלסו את הבית ,יותר
מתוך אינסטינקט מאשר ניסיון.
ההפצצות נישנו ובעקבותיהן ההרס .המבוכה והחרדה גדלו מיום ליום .תוך כדי
כך הוכרז על גיוס כללי ,ודודי ,יעקב זינרייך ,כבן  ,30היה בין הראשונים שגויס
לצבא ,בחיפזון רב ,ככל שאר המתגייסים ,שנשלחו מזרחה בלי שנדע לאן.
בתחילת יולי החלה נסיגת "הצבא האדום" מצ'רנוביץ .רבים מהצעירים היהודים,
שטרם גויסו לצבא ,יצאו לרחובות העיר עם תרמילי גב כדי להצטרף לחיילים
הסובייטים הנסוגים .מחזות הפרידה ברחובות קרעו לב .איש לא ידע להעריך,
הטוב להישאר או מוטב לברוח .בדיעבד ניתן להניח בוודאות ,כי עשרות אם לא
מאות משפחות יהודיות היו מנסות גם הן להימלט מן העיר לכיוון מזרח ,לפני
כניסת החיילים הגרמנים והרומנים לעיר ,לו רק ידעו מה צפוי להן.
הכול היה פתאומי כל כך .במבוכה הגדולה שררה אנדרלמוסיה מוחלטת .כיומיים
לפני נסיגת הצבא הרוסי עמדה אימי בתור כמעט יום שלם כדי לקבל את אישור
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המעבר המיוחל לנסוע ליידינץ .לעג הגורל הוא כי בשעת קבלתו היתה כבר ידינץ
תחת הכיבוש הגרמני-רומני .אין ספק ,כי אלה שהוציאו את האישור לא ידעו
ואף לא יכלו לשער ,כי "הצבא האדום" – שנצטייר בדמיוננו כבלתי מנוצח  -נס
מפני הצבא הפולש .נוסף לאנדרלמוסיה ,ששררה בכל ,היתה גם מידה גדולה של
דמורליזציה כתוצאה מהלם המלחמה ,מהלם הנסיגה ומהחרדה ליום המחרת.
בני משפחתנו ,שכנינו וידידינו נזכרו בידיעות שקראו בשעתו על קורות היהודים
בפולין בעת פלישת הצבא הגרמני לעריה ,ובמיוחד לוורשה ,בספטמבר .1939
זרימת הידיעות על הנעשה שם הופסקה עם סיפוחן של בסרביה ושל צפון
בוקובינה לבריה"מ .אמצעי התקשורת הסובייטיים לא דיווחו על הנעשה שם,
ומשום כך נוצר הרושם – המוטעה ,כמובן – כי הדברים שם באו על מקומם.
שנים רבות לאחר מכן ,כאשר חקרתי את הפרשה בארץ במישור האקדמי ,הוברר
לי – דבר שאיש מאיתנו לא ידע אותו אז  -כי לאחר חלוקת פולין ביניהן חתמה
בריה"מ עם גרמניה הנאצית על הסכם ,שלפיו לא ינהלו שני הצדדים תעמולה
עוינת זה נגד זה .כך נפתרה התעלומה של העלמת מידע באמצעי התקשורת
הסובייטיים על מעשי הזוועה הנאציים ביהודים ,שלא היו ידועים אז לנו וגם לא
לסביבתנו המיידית .לו היו יודעים עליהם ,אין כל ספק ,כי רבבות יהודים היו
נמלטים מזרחה ,ולא רק מבסרביה ומצפון בוקובינה כי אם גם משאר השטחים,
שנכבשו במתקפת הבזק הנאצית נגד בריה"מ.
ב 5-ביולי  1941נמצאנו כבר תחת הכיבוש הגרמני והרומני .כבר בימים הראשונים
לפלישתם הם ערכו טבח גדול ביהודים ומפה לאוזן עברה השמועה על ההרג
והביזה .חיילים רומנים היו פוקדים את מקום מגורינו ,בדקו את מסמכינו ,אך לא
נגעו בנו .דיירי הבניין ,כולם יהודים ,גילו ,שאם מניחים על השולחן שעון ,טבעת
או חפץ בעל ערך ,החיילים היו ניגשים לקחתם ועוזבים את המקום בשלום .וכך
אירע ,שבכל אחת מדירות הבניין שהחיילים הרומנים פקדו ,חזרה "ההצגה" על
עצמה .רק לאחר ימים אחדים שמענו בפירוט רב על ממדי הטבח ביהודי המקום,
שנאמד אז באלפיים איש ,ביניהם הרב הראשי דר' מארק ואישי ציבור ידועים.
שרויים היינו בהלם ובפחד נורא על מה שעתיד לקרות לנו .הגזירה הבאה היתה
ענידת "טלאי צהוב" ופרסום צווים להתיר תנועת יהודים ברחובות העיר בשעות
מוגבלות של היום .נאסר על בעלי מקצוע חופשיים לעבוד .הרופאים היהודים יכלו
לשרת אך ורק את החולים היהודים .על הילדים היהודים נאסר ללכת לבתי ספר-
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ממלכתיים ופרטיים ,וכן נאסרה התפילה בבתי הכנסת ,אפילו בימים הנוראים.
בעלי מקלטי רדיו נצטוו למסור אותם לשלטונות תחת איומים ,שיוטל עונש מוות
על אלה שברשותם יימצא מקלט .מאות גברים הוצאו לעבודות כפייה.
מצב זה נמשך כשלושה חודשים ,עד שיצא הצו להקמת הגטו .במשך תקופה זו
נמשכו חיינו יחסית באורח נורמלי .התרגלנו לכל האיסורים .בשעות מסוימות
הותר לנו לצאת לשוק כדי להצטייד במזון .זכורים לי מעשים חריגים של
התנכלויות ליהודים .ואם טעיתי ,מפעם לפעם ,בלכתי ברחובות צ'רנוביץ ענוד
ב"טלאי הצהוב" ,הייתי ניגש באופן טבעי לחייל גרמני לכוון אותי ,ולא לחייל
רומני .הגרמני ,משום מה ,הרשים אותי בגישה תרבותית יותר מזו של הרומני.
איש מאיתנו לא ידע אז את ממדי ההשמדה .הרומנים הצטיירו בעינינו כגסי-
רוח ,שהתאפיינו באכזריותם ,כאשר טבחו ביהודים ובזזו את בתיהם עם כניסתם
לצ'רנוביץ וכשפקדו על ענידת "הטלאי הצהוב" ,על הגבלת התנועה ועל שורת
האיסורים ,שהגבילו את חיי היהודים .מאחר שכל הצווים האנטי-יהודיים
פורסמו בשם המושלים הרומנים ,שהיו ידועים באנטישמיות ,פירשנו זאת כי
הצרות באות מידי הרומנים יותר מאשר מידי הגרמנים.
ב 11-באוקטובר  1941פרסמו השלטונות הרומנים פקודה ,שלפיה על כל יהודי
צ'רנוביץ להתרכז באותו יום ,עד שעה  ,18:00בגטו .הותר להם לקחת עימם
מדירותיהם חפצים חיוניים ,ככל שיכלו לשאתם .לא נאמר כמה זמן תשהה
האוכלוסייה היהודית בגטו ,אך השמועה ,שרווחה בקרב היהודים ,דיברה
במפורש על מגמות הגירוש מן הגטו לטרנסניסטריה.
השטח שהוקצב לגטו היה קטן .הוא הקיף רובע קטן ,שרובו היה מאוכלס ביהודים
מימים ימימה ,ולמזלנו היו לנו שם מכרים ,הזוג לאהר ,ידידי דודי ודודתי חנה ויוסף
לרנר ,שגרו בדירה צנועה ברחוב ווה .מאחר שבית דודי ודודתי ,שבו התגוררנו,
לא נכלל במפת הגטו ,הצטווינו לעזוב אותו ביום שהוכרז על הקמת הגטו ולעבור
לדירת מכרינו שבתוכו ,עם כל מה שידינו וגבינו יכלו לשאת .מלבדנו השתכנו
אצל מכרינו פליטים נוספים .התמקמנו בצפיפות רבה ,כולם על הרצפה.
מספר היהודים בצ'רנוביץ רבתי ,לפני המלחמה ,נאמד ב 70,000-נפש לערך,
בעוד שרק חלק קטן מהם התגורר ברובע שהוקצב לגטו .מספרם של היהודים
בצ'רנוביץ ביום הקמת הגטו נאמד ב 50,000-נפש בערך .מספרם פחת ,כנראה,
עקב הגליית מאות יהודים לסיביר ,התגייסותם של יהודים רבים ל"צבא האדום"
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ובריחתם של רבים עם חיילי "הצבא האדום" לפני שזה נסוג מצ'רנוביץ .לאלה
צריך להוסיף את אלפי הקורבנות היהודים ,שניספו בידי הקלגסים הגרמנים
והרומנים בימים הראשונים לכניסתם לעיר.
כל בית יהודי ברובע הצטווה לקלוט יהודים משאר חלקי העיר .לו הצטרכנו
לשהות בגטו זמן רב ,אין ספק שהיו פורצות מגיפות למיניהן עקב הצפיפות
הרבה ,ששררה בו ,והעדר אמצעי תברואה מותאמים לצרכים .באותם הימים
שררו אנדרלמוסיה גדולה בגטו ,ומעל הכול-הפחד מפני הגזירות הבאות.
ימים אחדים לאחר הקמת הגטו יצאה גזירת הגירושים לטרנסניסטריה .אימי ואני
קיבלנו את הידיעה בקורטוב של תקווה בהנחה ,כי ניפגש שם עם אבי .כיוון
ששמענו שכל יהודי בסרביה גורשו לשם ,הנחנו בתמימות כי שם ניפגש .הימים
שבין השהייה בגטו לבין גירושנו לטרנסניסטריה חלפו על כולנו במתח רב.
עד מהרה הסתבר ,שהשלטונות הרומניים יהיו מוכנים להעניק היתרי ישיבה
בצ'רנוביץ לבעלי ממון ולמספר מוגבל של מהנדסים ושל רופאים .הזוכים בהיתרים
אלה יכלו לחזור לבתיהם ,בעוד שכל השאר נועדו להישלח לטרנסניסטריה .דודי
יוסף לרנר ,אשר בדירתו התארחנו אימי ,אני וסבתי מיום בואנו מיידינץ לביקור
קצר בצ'רנוביץ ,ועד יום גירושנו לגטו – הצליח לקבל היתר כזה בשביל אשתו
חנה ,בנו יעקב וסבתי )אימו( ,לאה לרנר .זאת במחיר התגייסותו לעבודת כפייה
אי-שם ברומניה .בשבילם היתה זו הצלה משמיים ,ובשבילנו  -תחושת רווחה
מהולה באכזבה על שלא נכללנו ביניהם.
כעשרים אלף יהודים לערך הורשו להישאר בצ'רנוביץ .נודע לנו ,כי הדבר הושג
בהתערבותו הנמרצת של ראש העירייה ,טריאן פופוביץ' ,בנימוק שיהודים אלה
נחוצים להבטחת תיפקודה התקין של העיר ,לאחר שלחציו לשכנעם להשאיר
את כל היהודים במקום נתקלו בסירוב מוחלט .היתה זו תופעה חריגה של גילוי
אומץ לב רב מצד ראש העירייה ,שהודות לו ניצלו אז כשליש מיהודי צ'רנוביץ
מן התופת של טרנסניסטריה.
לאחר תום המלחמה השאיר פופוביץ' עדות נוגעת ללב באנושיותה ובמוסריותה
על המאבק הגדול ,שהתחולל בינו לבין המושלים הרומנים .תחילה ניסה
לדחות את מועד הגירוש לגטו ,ולאחר שלא יכול היה למנוע את הקמתו ,נאבק
על קבלת היתר להישארותם של עשרים אלף איש מתוך כלל יהודי צ'רנוביץ,
שגורשו לטרנסניסטריה .אך משהודח פופוביץ' מכהונתו כראש העירייה ,ביוני
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 ,1942באשמת האהדה שרחש ליהודים ועל שהוציא היתרי ישיבה ליהודים רבים
במקום שלא מן המניין  -השתנה גורלם של כ 4000-יהודים מאלה שהותר להם
להישאר בצ'רנוביץ .ביוני-יולי  1942הגלו אותם השלטונות הרומנים מעבר
לנהר בוג באוקראינה ,שטח שנמצא תחת הממשל הרומני ושגבל עם שטחה
של טרנסניסטריה .רק לאחר הגירוש נודע מפי המעטים ,שהצליחו לברוח משם
לעבר טרנסניסטריה ,כי רובם ככולם נרצחו בידי הקלגסים הגרמנים זמן קצר
לאחר שהוגלו לשם.
מאחר שאימי ,שתי אחיותיה ,בתיה זינרייך ושונה לרנר ואני  -לא נחשבנו
ל"חיוניים" וגם לא היו לנו האמצעים הכספיים להשגת ההיתר להישארות
בצ'רנוביץ ,נגזר על ארבעתנו להישלח לטרנסניסטריה.
דרכי הגירוש
אור ליום  17באוקטובר  1941הוציאו אותנו חיילים רומנים מן הגטו והוליכו אותנו
לתחנת הרכבת .צעדנו ברגל ,ויחד עם מאות יהודים לקחנו עימנו את כל מטעננו,
שממילא לא היה רב .שם העמיסו אותנו לתוך קרונות משא מוגפים ,שהצפיפות
בהם היתה רבה מאוד .בקושי מצאתי אוויר לנשימה ,גם כאשר נדחפתי ,כילד ,לעבר
הפתח הצר והיחיד לכניסת האוויר ,שנמצא סמוך לתקרת הקרון המוגף .נדמה היה
לי ,כי לעולם לא אגיע אליו.
לעת ערב עצרה הרכבת בשטח פתוח בוצי מאוד .נצטווינו לצאת מן הקרונות וללכת
לכיוון העיר אטאקי ,לצד נהר הדנייסטר .בעברו השני של הנהר ,בצד האוקראיני,
נתגלתה לעינינו העיר מוגילב ,התחנה הראשונה בטרנסניסטריה ,שהיתה כבר תחת
הכיבוש הרומני.
הצעידה לעבר העיר אטאקי היתה ארוכה מאוד ,וככל שארכה ,כן היה קשה
להמשיך בה .האדמה היתה בוצית ,וכל צעד היה כרוך במאמץ רב להוצאת
הרגליים מן הבוץ הכבד.
חיילים רומנים האיצו בנו ללא הרף להגדיל את צעדינו ,כשהם מתנהגים בגסות-
רוח ומכים בנו במקלות .אלה שלא יכלו ללכת בקצב ,זרקו חלק ממטעניהם כדי
להקל על עצמם את הצעידה .אימי ודודותיי ,שראו את צעדיי הקשים והאיטיים,
יעצו לי שאזרוק מעליי את מטעני .סירבתי בתוקף וכך הצלתיו .בדיעבד יצאנו כולנו
נשכרים מכך :ראשית ,כל החפצים ,שהבאנו עימנו מיידינץ לביקורנו בצ'רנוביץ,
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היו במטען זה .שנית ,מעליו תלינו קערה גדולה ,שהיתה לנו לחיונית ביותר בימים
הבאים לרחיצת הגוף והכביסה ,וכך סייעה לנו לשמור על ההיגיינה שלנו.
אחד החיילים ניגש אל אימי ושלף בכוח את טבעת הנישואין מידה .אני זוכר ,שאימי
הגיבה בדרך שנראתה לי ולסובבים כחסרת תועלת  -מעשה שלא ידעתי להעריכו:
היא החלה להטיף לו מוסר בנוכחות חייל אחר ,צעיר ממנו .דבריה העיקריים היו:
איך איבדתם את צלם האדם? האם לא נולדתם בני אנוש? האם לא גדלתם במשפחה,
בחברה? איך אתם מתנהגים ,איך אתם עושים מה שאתם עושים ,דוחפים נשים
זקנים וטף? מה הם וכל האחרים בשיירה זו פשעו? ועל מה הגירוש הזה המשפיל?
בהשיבו לה ,בגסות יתרה ,אמרה לו אימי :הנה אתה רואה ,אתה רק מאשר לי מה
שאמרתי קודם .החייל הצעיר ,שנכח בשיחה זו ,שמע את דבריה ולא הגיב.
הניגוד בין החייל ,ששלף מאימי את טבעתה בכוח והגיב בגסות רוח לדבריה ,לבין
החייל האחר ,שהקשיב לדבריה בלי להגיב ,נחרט עמוק בזיכרוני.
אינני יודע אם היו מקרים דומים של ניהול שיחה כזו בין נרדף לרודף .רק מאוחר
יותר ,כאשר הייתי עד למעשים אכזריים של חיילים רומנים ,יכולתי להבין עד כמה
הסתכנה אימי בתגובתה כמחנכת וכמורה ,שעוד האמינה בערך העליון של החינוך.
בשארית כוחותינו הגענו לשפת הנהר .כאן הצטופפו מאות היהודים מן השיירה
והצפיפות היתה רבה .קור וגשם זלעפות .המזון המועט והמים ,שלקחנו עימנו
בצאתנו מצ'רנוביץ ,כמעט שאזלו .חיכינו בבוץ .השמועה פשטה ,שעומדים להעביר
אותנו מעבר לנהר ,למוגילב.
ואכן ,אחרי מספר שעות נצטווינו לעלות על רפסודה פרימיטיבית ולהצטופף עליה.
שמענו שהיו מקרים ,שאנשים נפלו לתוך הנהר ,אם בגלל חולשה יתרה ואם בזדון
בידי החיילים הרומנים ,שליוו את השיירה .אך גם הרפסודות הפרימיטיביות,
שהושטו הלוך ושוב ,לא יכלו לשאת את הכובד.
פלא בעיניי ,עד היום הזה ,כיצד קרה שלא טבענו בנהר.
משחצינו אותו ,הובלנו לבית פרוץ .כל אחת ממאות המשפחות התמקמה בפינה
קטנה על הרצפה .התחנה הראשונה בטרנסניסטריה .ומה יילד יום המחר?
מתוך הספר:
"בצל האבדון  -זכרונות על טרנסניסטריה ועל ההעפלה לארץ-ישראל",
ע"מ  ,42-35הוצאת לוחמי הגטאות 1999 ,ובהסכמת המחבר
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ברברה ורשקון
עבודות כפייה בצ'רנוביץ
אלפי יהודים גויסו לשירותי עבודה ,והיה עליהם לבצע עבודות שיקום במבנים
שניזוקו על ידי הרוסים.
בשש בבוקר היה עליהם להתייצב במשרדי הצבא ,ומשם חולקו למקומות עבודה,
שעבדו בהם עד רדת החשכה .מאות מהם עבדו בבנייה מחדש של גשרי הפרוט
המופצצים תחת פיקוד " ,"TODTיחידת בנייה צבאית גרמנית.
גם אנשים פרטיים יכלו לגייס כוח עבודה יהודי .דר' קורט זנדברג" :החל ביולי
 1941היה עלינו לשאת מגן דוד צהוב ,היה עוצר ,לא היה קולנוע ,קונצרט או
תיאטרון .שרר פחד מתמיד מגירוש ,מהוצאה להורג וממכות ברחוב .אבי ,יוסף
זנדברג ,כרופא ,הורשה לטפל רק בחולים יהודים .באוגוסט  1941גויסתי לעבודות
כפייה גרמניות בגשר הפרוט .שם ,במכות ,אילצו אותנו לבצע את העבודות
הקשות ביותר .שם גם ירו בי בירך הימנית ,בגלל ניסיון בריחה מדומה" .משה
שמיר" :כל עוד אני חי ,שנת  1941תהיה השנה הגרועה בחיי .הפכתי ,בידי אדם,
לפיסת כלום .נכבשנו ,ונקראתי מיד לעבודות כפייה בצ'רנוביץ.
היה צריך לבנות מחדש את הגשר על הפרוט .הייתי צריך לשאת בולי עץ,
שמשקלם פי  20ממשקל גופי.
עבדנו על הגשר הזה ,וזו היתה עבודה קשה מאוד ,זה היה נורא .אחר כך נלקחתי
לעבודות אחרות ,כמו ניקיון רחובות בזחילה על הברכיים .זה היה משפיל
מאוד".
אנדי רוזנגרטן מספר על עבודות הכפייה על גשר הפרוט" :היה עלינו לשאת
גזעי עצים גדולים ,שמונה מטר אורכם .לקחו שמונה ,עשרה אנשים .מתחת
לפיגום היו מים ,ותהינו איך אפשר לעבור לצד השני עם משקל כזה .ואז צעק
גרמני מהמשמר הלאומי' :עברו ,גם אם תטבעו!' ועברנו .אחר כך היינו צריכים
לתקן את גשר פונטון ,כלומר היינו צריכים להחזיק את הסירות .לא היתה לי
רצפה מתחת לרגליים ,וכמה זמן אפשר להחזיק כך סירה? הורדתי קצת את היד,
כדי לצבור כוח ,וקיבלתי מכה מקת של רובה על היד השנייה .וכל זה נמשך
עד שש בערב .היינו רטובים ,עמדנו במים ,והביאו אותנו חזרה לעיר .הם צעקו
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כל הזמן 'לעלות ,לעלות ,לעלות!' ,וכל אחד היה צריך ללכת לרחוב שלו .אני
הגעתי עד לפינה וראיתי את אבי ואימי עומדים על המרפסת בקומה השלישית.
ברגע ששמתי לב ,שהם רואים אותי ,התעלפתי ,לא היה לי עוד כוח" .גם יעקב
ויינר ויוסף רודל עבדו בשיפוץ הגשר .ריטה פיסטינר נאלצה במהלך עבודות
שונות לדחוף מריצות עמוסות באבנים ולסלק שלג .מרטין שאואר בן ה 15-נלקח
לעבודות כפייה בגן הבוטני.
גטו וגירוש
ב 31-ביולי  1941הורה הרייכסמרשל גרינג לראש הגסטפו היידריך לנקוט
אמצעים דרושים "לפתרון הבעיה היהודית" באזורי ההשפעה הגרמניים .החל
באוגוסט ,לאחר ההתקדמות הצבאית המהירה נגד ברית המועצות ,היה האיזור
שממזרח לבסרביה – בין הנהרות בוג ודנייסטר ,טרנסניסטריה – תחת שליטת
הממשלה הרומנית .ראש הממשלה אנטונסקו נענה ברצון לתביעות הגרמניות,
ותכנן את גירוש היהודים לאיזור הזה .לפי תפישתו ,הגירושים מצ'רנוביץ
היו צריכים להתחיל כבר ב 15-בספטמבר .הם היו אמורים להתעכב רק מעט.
הגנרל קורנליו קלוטסקו ,יורשו של אלכסנדרו רושיאנו בתפקידו כמושל הצבאי
בבוקובינה ,הקים קבינט צבאי ,שתפקידו המרכזי היה לארגן את גירוש היהודים
ואת השמדתם.
ראש העיר פופוביץ' שימש בתפקיד מתרגם בישיבות שונות של בני הברית
הגרמנים.
ב 29-בספטמבר  ,1941בישיבת הממשל במשרדי המושל ,הוגשה לו התוכנית
להקמת הגטו.
בתחילת אוקטובר הגיעו ידיעות לצ'רנוביץ ,שלפיהן היהודים ,שרוכזו קודם
לכן במחנות בבוקובינה הצפונית ,נדחקו לכיוון הדנייסטר .משלוחים אחדים
נסעו ברכבת דרך צ'רנוביץ ,ואחרים צעדו רגלית .ב 10-באוקטובר נודע לראש
העיר פופוביץ' במעמד שליח המטה הרומני הכללי על הגירוש המתוכנן של
האוכלוסייה היהודית מצ'רנוביץ ,לאחר שזו תרוכז בגטו .מבוקרשט הגיעו
יחידות משטרה.
ב 11-באוקטובר יצאה פקודה ליהודי העיר להיאסף עד שש בערב במתחם מגודר
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ברובע היהודי המסורתי – הגטו של צ'רנוביץ ,איזור מגורים ,שחיו בו עד אז
 10,000נפש ,ועכשיו אמור היה לקלוט  45,000נפש .כל אדם אמור היה לשאת
בגדים ומזון ככל שיוכל לשאת .מי שיכול היה ,מצא מקלט אצל קרובים בגטו.
אחרים ,כמו רחל אמפל ,רות קליין וזיגפריד בנצר ,שדירותיהם היו בגטו עצמו,
קלטו אנשים נוספים .נמסר ,כי כל מי שיימצא מחוץ לתחום הזה ,יירה .ובכן,
זרמנו כולנו לשם ,עשרות אלפי אנשים .הייתי עם אימי .היה לנו מזל ,שהיה לנו
שם בגטו קרוב משפחה ,בן דוד.
ישנו כולנו על הרצפה ,אבל לפחות היה לנו מקום שבו יכולנו לשהות .לרוב
האנשים לא היה איש ,וכל אחד קלט אצלו אנשים .כל אחד עשה זאת ,ובכל זאת,
נשארו אלפים ברחובות .זה היה באוקטובר ,בצפונה של אירופה המרכזית ...ראשי
המשפחות חויבו לנהל רשימות תכולה של הדירות ולמסור אותן עם מפתחות
הדירה בכניסה לגטו .בבית העירייה כבר נעשו הכנות להלאמה של הרכוש
היהודי ,שהושאר מאחור .הבנק הלאומי פתח אשנבים להמרה כפויה של מטבע
ולמסירה של זהב ותכשיטים .מי שניסה להשמיד את רכושו ,לברוח מהעיר או
להפגין התנגדות ,הסתכן בהוצאה להורג בירי ,וכמוהו מי שעוד היה מחוץ לגטו
לאחר שש בערב .האיסור להיכנס לגטו ללא רישיון לא נשמר על ידי האוכלוסייה
הלא יהודית :רבים באו כדי להפיק תועלת ממצוקת היהודים וכדי לעזור להם
להיפטר מרכושם ,שעוד היה עימם ,באמצעות הבטחות ,שישמרו אותו בשבילם,
או כדי לשחד ,כביכול ,באמצעותו את הרשויות למנוע את הגירוש.
ב 13-באוקטובר הוצאה שיירה ראשונה של  5,000נפש מהגטו אל תחנת הרכבת.
עם כל משלוח ,הקטינו את הגטו .תוך זמן קצר פרצו מגפות .אנדי רוזנגרטן:
"בגטו שהינו  22 ,20איש בחדר אחד .אלה היו תנאים איומים .היו אנשים ,שלא
מצאו חדר ,והם פשוט התיישבו בחדרי המדרגות .אחר כך החלו גירושים .לקחו
אנשים מתוך הבתים ודחפו אותם לתחנת הרכבת .את הנשים הכו בקתות רובים.
רבים איבדו את ילדיהם בתעלות לצד הכביש .היה בכי והיו צעקות ,ולאחר
ש 20,000-הראשונים כבר גורשו ,עוד הקטינו את הגטו .ברחנו לרחוב אחר,
שלשם כולם סחבו את שארית הרכוש שלהם .זה היה נורא לראות כיצד ילדה
קטנה סחבה איתה בובה בתוך קופסת נעליים ,או קשיש נתמך במקל ,כדי למצוא
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מקלט" .פאולה ישראלי ,שהיתה אז בת שמונה ,נאלצה לשהות בגטו במשך
שישה שבועות" :בגטו אספו את כולם יחד ,והילדים התחילו לבכות .אמרו
שנשים עם ילדים קטנים יכולות ללכת .היינו עוד די קטנים ,וכך היה מותר לנו
לצאת .אבל שכחנו לבקש מפתח מהדודה שלנו ,ולא יכולנו להיכנס לבית .היו
פטרולים בדרך ,כל הלילה .חיילים רומנים .הם צעקו וירו .ההורים של הדודה,
אבי וכל הגברים היו מוחבאים בפינה.
זאת היתה דירת מרתף ,והחלונות היו מכוסים וילונות .דפקנו .מכל הצדדים באו
פטרולים .היה מזל שפתחו לנו את הדלת .ירו וצעקו מאחורינו .נפלנו פנימה
וכמעט התעלפנו" .איש לא ידע מה מצפה ליהודים לאחר הגירוש לטרנסניסטריה.
נאמר להם ,ששם ייושבו מחדש ,ושיש יתרון להיות בין הראשונים שמגיעים
לשם .כמו רבים אחרים גם הוריה של פאולה ישראלי נתנו אמון בהצהרות אלה
והצטרפו לאחד המשלוחים המוקדמים .דורותיאה ואמיל ונקרט גם הם החליטו
כך .האנשים שנדחקו לתחנת הרכבת חולקו תחת משמר צבאי לקבוצות של 40
עד  50איש ונדחקו אל תוך קרונות ,שהיו אמורים להביא אותם עד לדנייסטר,
לאטאקי או למארקולשטי .משה שמיר" :היינו צריכים ללכת לתחנת הרכבת,
זו היתה דרך ארוכה למדי .כבר בדרך לשם שרר אי סדר גדול .האנשים הזקנים
בינינו צעדו תשושים .אימי ,למשל ,לא היתה אישה חזקה במיוחד .וכך הלכנו
לתחנת הרכבת ,הוכנסנו לקרונות להובלת בהמות והתחלנו לנסוע ,לא ידענו
לאן" .בלה שולמן" :הרחוב שלנו היה הראשון שגורש .כשכבר היינו ברכבת,
זיהה רומני אחד את אבי ,ורצה להוציא אותנו ,את הוריי ,את סבתי ואותי .אבי
אמר' :אני אחראי לקרון' – הוא לקח את זה מאוד ברצינות ,הוא היה איש ישר.
כולם שם היו חברים ומכרים ,למה שיציל את עצמו ואת האחרים לא? מאוחר
יותר אנשים כבר לא חשבו כך .מי שיכול היה להינצל ,שיינצל" .רחל אמפל ,שגם
היא היתה בין אלה שנבחרו למשלוח הראשון ,הצליחה ברגע האחרון ,באמצעות
שוחד ששילמה לקצין רומני ,להציל את עצמה ,את בעלה ,את אחיה ואת אשתו
ההרה מתוך הרכבת המוכנה ליציאה.
מהרגע ,שבו נודע על החלטת הגירוש ,ניסה ראש העיר פופוביץ' להשפיע ממרחק
על המרשל אנטונסקו כדי להציל חלק מהאוכלוסייה .ואכן ,ב 15-באוקטובר ניתן
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האישור לכך ,שכ 20,000-יהודים ,חיוניים לתיפקודה של הכלכלה בצ'רנוביץ,
יוכלו להישאר בעיר .בעזרת הוועד היהודי הרכיבו פופוביץ' והמושל לשעבר
גנרל קלוטסקו במשך חודש רשימות של מקבלי אישורים להישאר .באמצעות
האישורים ,שהוצאו על ידי קלוטסקו או פופוביץ' ,שוחררו  19,600יהודים
מהגטו ,וכמה אלפים נוספים הצליחו להתחבא בגטו או מחוצה לו ולהתחמק
מהגירוש .החל בנובמבר  1941החל פירוק הגטו .עד מועד זה כבר הוגלו 23,000
יהודים לטרנסניסטריה.
הישרדות בצ'רנוביץ
מי שהתחמק רשמית מהגירוש ,חזר מהגטו לביתו שנאטם .מרגלית גביעון:
"כשקיבלנו את האישור ,יכולנו לחזור לדירה .זו היתה אחת הדרכים הנוראיות
ביותר שהלכתי בהן .הרחובות היו ריקים ,החזרה הזאת היתה איומה .כשהלכנו,
בא פתאום מולי מישהו שלמד איתי בבית ספר .הוא היה אוקראיני ,היינו תמיד
ביחסים טובים ,ושמחתי לראות אותו .ברגע שראה אותנו ,עבר לצידו השני של
הרחוב .אירועים קטנים כאלה נשארים חרותים בזיכרון".
היה צריך לחתום על הצהרה מראש ,שכל תכולת הדירה קיימת ,אבל למעשה,
רוב הדירות נבזזו בינתיים .דירות אחדות הוחרמו על ידי שכנים רומנים .רגינה
לנדהיים" :אחרי הגטו ,הלך סבי איתי לדירה שבה גרנו .השכנה שראתה אותי
אמרה' :אם אראה אותך כאן עוד פעם אחת ,אוריד לך את הראש' .היא הלכה
לדירה שלנו וגרה שם .זהו!" כל מה שהשאירו אלה שהוגלו לטרנסניסטריה,
הוחרם על ידי השלטונות והובא לאולם טוינבי ,לשעבר המרכז הציוני ,כדי לחלקו
לתושבים .מרגלית גביעון נשלחה לשם לעבודה" :לאחר שהאנשים גורשו ,רוקנו
את הדירות .הגברים הצעירים חויבו להוציא הכול מהבתים ,ואנחנו היינו צריכות
לסדר .עשו רומניזציה )הלאמה( .בימים הראשונים ,כשבאתי הביתה ,הלכתי ישר
למיטה .לא רציתי לאכול ,לא רציתי כלום .זה היה פשוט נורא לראות את הדברים,
שנלקחו מהאנשים .מצאנו תמונות של אנשים שהכרנו .זה היה נורא".
האוכלוסייה היהודית ,שרוב רכושה הוחרם ,התרוששה כלכלית לחלוטין .רק
מעטים מצאו הכנסה קבועה .אביו של דר' קורט זנדברג המשיך בעיסוקו כרופא
בבית החולים היהודי .בעלה של רחל אמפל ,כ"יהודי בעל מעמד כלכלי",
המשיך לעבוד כמומחה בבית חרושת ,שהיה שייך בעבר להוריו .רגינה לנדהיים
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ואימה ,בעזרתם של שכנים רומנים ,הצליחו לעבוד למחייתן כתופרות" :לדירה
מעלינו הגיעה משפחה מבנאט ,אנשים ממעמד פשוט ,עם לב אנושי .הוא היה
נהג רכבות ,אשתו תופרת ,ויום אחד היא שאלה את אימי" :את יודעת לתפור?"
אימי אמרה' :כן' .והיא נתנה לה עבודות הביתה ,שתתפור בבית כדי שכשיבואו
לקוחות ,לא יראו שיהודייה עובדת .מהכסף הזה היא הביאה לנו מצרכים מככר
השוק ומהחנויות ,את מה שהיה צריך .הם פשוט הצילו אותנו" .בסוף 1941
החלה הקהילה היהודית לפעול שוב ,והוקם ארגון תמיכה ביהודי צ'רנוביץ
המרוששים .רות קליין ומשה שרוני קיבלו על עצמם תפקידים בוועד הקהילה.
הביקור בבית הספר עדיין היה אסור על ילדים ועל בני נוער יהודים .אנדי
רוזנגרטן זוכר פגישה עם חבר לשעבר ללימודים" :היה לי חבר ללימודים
מהגימנסיה ,אופרישור ,בנו של כומר בקרבת צ'רנוביץ .בחור פיקח ,אבל לא היה
לו הרבה כסף .תמיד לקחנו אותו הביתה ,ולעיתים קרובות הוא לן אצל חברים
מבית הספר .כשהלכנו להצגה היומית בקולנוע ,כל אחד תרם משהו ,וקנינו לו
כרטיס .קיבלנו אותו כחבר אמיתי .בחורף  ,1941כשלנו היהודים אסור היה לבקר
בבית הספר ,עברתי ליד הגימנסיה .התלמידים יצאו באותה שעה מבית הספר.
הסתכלתי בקנאה על האופן שבו להם מותר ללכת לבית הספר ,ולנו לא .שמחתי
לראות אותו ,חשבתי שאחליף איתו כמה מילים .אבל הוא אמר' :אתה עוד חי?'
לא עניתי והמשכתי ללכת .זו היתה התודה על היחס שלנו אליו .אבל זה היה
מקרה בודד".
מאוחר יותר ארגנה הקהילה היהודית בית ספר זמני באולם טוינבי ,וגם אברהם
כוגן וזיגפריד בנצר ביקרו בו .אברהם כוגן" :כשהמצב בגטו צ'רנוביץ נרגע קצת,
ניסתה הקהילה היהודית לעשות משהו למען הילדים .רצו להעסיק את הילדים.
להמשיך בהקניית השכלה .הם אלתרו משהו ,וזה הפך לבית ספר .זה לא ייאמן.
זה היה חשוב מאוד והיתה לזה משמעות רבה בהרמת המורל".
אט אט התמקדו המאמצים גם בארגון עזרה למחנות בטרנסניסטריה .מרגלית
גביעון" :בחורף הראשון לא ידענו כמעט כלום .כל משפחת אימי הוגלתה .סבי
מת מיד ,בשל התנאים ההם ,האחרים שרדו בחלקם ,ולקראת סוף החורף הראשון
קיבלנו מכתבים כלשהם .כמובן ,לא באמצעות הדואר ,אלא דרך חיילים .ניסינו
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לשלוח לאנשים כסף .חיילים רומנים או גרמנים הם שהעבירו אותו ,שהרי לא היה
קשר דואר .באופן רשמי אסור היה לשלוח דבר .אצל החיילים זה היה עניין של
רדיפת בצע ולא של אנושיות .את מחצית הכסף לקחו לעצמם ,ולעיתים קרובות
לא מסרו אותו כלל .איש לא יכול היה להתלונן על כך".
אברהם כוגן" :למשפחה שלנו היו שני דודים ,שגרו במוגילב עם משפחתם.
בסתיו  1941הם גורשו לשם .איכשהו יצרנו קשר עימם דרך פקיד ממשלה רומני,
שנסע פעמיים בחודש לטרנסניסטריה .הוא לקח איתו חבילות וכסף .גם התנועה
הציונית לקחה חלק משמעותי בפעילות הזאת .איכשהו גם עלה בידה להבריח
כמה משפחות מגליציה באופן לא חוקי ,מלבוב ואפילו מקרקוב .האנשים האלה
שוכנו אחר כך במרתפים בדירות של יהודים בצ'רנוביץ .עלה בידה של המחתרת
הציונית ליצור קשר עם גורמים בבוקרשט ,באיסטנבול ובג'נבה כדי לגייס כספי
סיוע בסכומים גדולים .גם זרם הפליטים היהודים המתמשך מפולין חייב הגשת
סיוע להם על ידי הקהילה בצ'רנוביץ".
צ'ילה ,כמעצמה מגינה על פולין ועל רומניה ,פתחה קונסוליה בצ'רנוביץ.
באמצעות הוצאת דרכונים צ'יליאניים איפשר הקונסול שמעונוביץ בין אוקטובר
 1941ל 1942-ליותר מ 800-יהודים פולנים לצאת מצ'רנוביץ באופן לגאלי.
לאחר שהשגריר הצ'יליאני עזב את רומניה ,המשיכו פעולות כאלה על ידי שוויץ,
כמעצמה מגינה.
לאחר מפקד ,שנערך במאי  ,1942החליטו הרשויות הרומניות ,שמספר היהודים
בצ'רנוביץ ,אשר הוערך ב ,21,000-חייב להצטמצם והורו על גירושים נוספים.
קרלה הייטר-וירגואין" :לאחר שנה החל גל שני של גירושים .הם חיפשו את
כל אלה עם הרשיונות של פופוביץ' .עזבנו את הדירה כדי להתחמק מהגירוש.
סבתי התאבדה .סבי נפטר שנתיים קודם לכן ,והיא אמרה" :לכו ,אני לא רוצה
לעזוב פעם נוספת" .במשך כחודשיים התחבאנו ,עברנו ממחבוא אחד לשני".
ריטה פיסטינר" :עם רישיון של פופוביץ' ,שהיה לי ,הייתי גם אני ברשימת
טרנסניסטריה ,אבל מה קרה? ברחוב וולטגסה היו מספרים 7 ,7א'7 ,ב' ,ארבע
קומות בכל בית ,ולא היתה מעלית .אני גרתי ב7-ב' ,ולא היה לי מושג שהייתי
ברשימה .ב 7-וב7 -א' הם עלו וירדו את כל ארבע הקומות .ב7 -ב' הם התעייפו
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ושאלו את סוכנת הבית האוקראינית' :גרה פה אחת בשם ריטה?' 'לא' ,היא אמרה
והצילה את חיי" .בגל הזה גורשו  5,000יהודים נוספים לטרסניסטריה .המשלוח
האחרון יצא ב 2 -ביולי .1942
טרנסניסטריה
טרנסניסטריה היה השם ,שניתן על ידי הרומנים לאיזור בין נהר הדנייסטר ,נהר
הבוג והים השחור ,שבעבר היה שייך בחלקו לרפובליקה המולדבית ובחלקו
לרפובליקה האוקראינית הסובייטית .אלפי יהודים מקומיים נרצחו על ידי חיילים
גרמנים ורומנים ,שעברו כאן בדרכם לחזית .האיזור כולו נפגע קשות במלחמה,
וכל מה שלא נהרס על ידי "הצבא האדום" ,נחרב בהפצצות הפגזים הגרמניים.
ערי טרנסניסטריה היו תלי חורבות .רכבות הגירוש מצ'רנוביץ הובילו עד לגדה
המערבית של הדנייסטר ,לנקודות איסוף כמו אטאקי ומרקולשטי .כאן הוצאו
נוסעי הרכבות מהקרונות והובלו במכות אל הנהר .בדרך נשדדו.
שמעון חסידי" :בכל הדרכים הבלתי סלולות בכפרים הקטנים ,שהובילו לאטאקי,
ובעיירה עצמה,לשם הביאו אותנו מהגטו בצ'רנוביץ ,היה בוץ .החיילים שליוו
אותנו ירו יריות ,הכו אותנו במקלות ודחפו אותנו אל הדנייסטר .הם הכו אותנו
ללא רחם ,בקושי יכולנו לשאת את התרמיל הצנוע .בו בזמן הודיעו ,שעונש
מוחל על נשיאת זהב ,תכשיטים או חפצי ערך אחרים" .משה לאונר" :משני צידי
מסילת הברזל חיכו כבר איכרים רומנים ואוקראינים ובידיהם אבנים ומקלות .כל
אחד מאיתנו נשא צרור קטן של הרכוש שהיה לו.
חלק מהדרך היה עלינו ללכת ברגל ,כמה מאות מטרים ,עד לדנייסטר .כשאבי רצה
לעזור לי ,כי התקשיתי לשאת את תרמיל הגב ,חייל רומני התחיל להכות"...
מתוך הספר" :צ'רנוביץ  -מושג משפחתי" ,באישור המו"ל :קרן היינריך בל
סניף תל אביב ,רח' נחלת בנימין
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מפת העיר צ'רנוביץ עד 1941

נמסרה להדפסה על-ידי אנדי רוזנגרטן ,חיפה
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זיגי טויטלר
העיר המערבית במזרח אירופה
עיר הבירה של בוקובינה מהמאה השמונה עשרה ) (1774היתה המרכז המסחרי,
התעשייתי והתרבותי של בוקובינה ,והשלטון האוסטרי קבע סדרי ממשל שם
לפי הדגם שבמדינת האם .אורח החיים ,שמות הרחובות וסגנון הבנייה היו
חיקויים של וינה .האינטליגנציה ברובה – עורכי הדין ,הרופאים ,המהנדסים
וכו' – היתה יהודים.
צ'רנוביץ היתה מיוחדת משתי סיבות :היא היתה העיר המערבית ביותר במזרח
אירופה ,וחיו בה תושבים מלאומים שונים :רומנים ,גרמנים ,פולנים ,אוקראינים,
רוסים וכמובן יהודים.
אחרי שהרוסים עזבו את בוקובינה ,בסוף יוני  ,1941נכנסו תושבים רומנים רבים
מפרברי העיר ,כגון רוש ,קליצ'נקה ,מנסטריסקה ועוד ,לבתים יהודיים ועשו בהם
שמות.
בינתיים הגיעו גם אנשי הגסטפו ,אשר חלקם הצטרפו לרומנים השודדים .קציני
הגסטפו הקימו את המטה שלהם במלון "הנשר השחור" )שוורצר אדלר( והתחילו
במדיניותם נגד היהודים :מעצרים של יהודים ,שאותם הוציאו בכוח מבתיהם,
הכו בהם באכזריות וחלקם הובאו ל"פלטול קולטורל" שבכיכר אלכסנדרי .שם
עברו עינויים קשים ביותר ולבסוף נלקחו לנהר פרוט ונורו .למחרת היום הובאו
יהודים אחרים ,אשר העמיסו את הגוויות על עגלות וקברו אותן בקברי אחים
בבילה ,מרחק כ 2-ק"מ מהעיר.
בין ההרוגים האלה היה הרב הראשי של צ'רנוביץ ,דר' אברהם מארק ,והקנטור
הראשי גורמן .הרב מארק נעצר קודם לכן והוחזק בפיר מתחת למעלית של מלון
"הנשר השחור" במשך  48שעות בלי אוכל ובלי מים .אחר-כך הובא לנהר פרוט
ונרצח עם עוד כ 400 -יהודים .בשנת  ,1945אחרי המלחמה ,פתחו את הקבר
בתקווה שאפשר יהיה לזהות את ההרוגים ,אולם הזמן עשה את שלו .הרוסים
הוציאו כמה גוויות ,צלמו אותן ופרסמו את התמונות בעיתונים כדי להראות את
אכזריות הגרמנים ,ובנוסף הוקמה בבילה מצבה לזכר  400ההרוגים ,הכוללת את
רשימת השמות שלהם.
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מספר ההרוגים בימים הראשונים של כניסת הגרמנים לצ'רנוביץ נאמד בכ2500-
יהודים ,היות שהצבא קיבל חופש פעולה לשדוד ולרצוח במשך  3ימים.
ההשתוללות והרצח נמשכו ימים שלמים ,והשוד נמשך בלי סוף; הם ,החוליגנים
הרומנים ,נכנסו לדירות ולקחו כל מה שברצונם :דברי ערך ,רהיטים ,בגדים וכו'.
באותו זמן הציתו חיילים גרמנים בעזרת קצינים שלהם את בית הכנסת הגדול
והיפה של צ'רנוביץ ,אשר נשרף כולו יחד עם  63ספרי תורה.
כל החולים היהודים ,שהיו בבית החולים לחולי רוח ,הועברו לבית החולים
היהודי ושם נרצחו על ידי חיילים גרמנים וצעירים אוקראינים ורומנים; ברחובות
העיר נערמו גופות של הרוגים ,שנרצחו ברחוב או בביתם.
ראש העיר באותם ימים היה הרופא דר' סטרז'ק ,שלמזלם של יהודים רבים
הוחלף כעבור זמן קצר על ידי טראיאן פופוביץ' .
המושל היה הקולונל אלכסנדרו רושיאנו ,ואחריו באו הגנרל קלוטסקו יחד
עם המיור מרינסקו ,שונאי ישראל ואנטישמים אכזריים .אחרי המלחמה נידונו
קלוטסקו ומרינסקו למוות ,אולם המלך מיהאי חנן אותם למאסר עולם .ראש
הבולשת היה אדון קוז'וקרו המפורסם.
לקראת סוף יולי יצאה הפקודה ,שכל יהודי חייב לשאת את "הטלאי הצהוב",
כמו כן מותר ליהודים לצאת רק בין  8ל 11-בבוקר .בעיר לא היו כמעט מקלטי
רדיו ,שאותם אספו ושרפו הרוסים לפני נסיגתם .ליהודים אסור היה השימוש
בטלפון ,וקניית מצרכים בשוק הותרה רק בין השעות .11-10
ימים ספורים לפני  11באוקטובר נפוצה השמועה ,שבקרוב יעבירו את כל יהודי
העיר לגטו  -ובאמת ביום זה נתפרסמה הפקודה ,שעל כל היהודים להימצא בגטו
עד לשעה  6לפנות ערב .יחד עם זה נמסרה גם הודעה ,שמהגטו אין חוזרים עוד
לדירותיהם .הפאניקה היתה עצומה ,כי הזמן היה קצר ,לא ידעו מה לקחת ,לא
ידעו כיצד להשאיר את הדירות ואת הרכוש שבתוכן ,ובנוסף לכל לא לכל אחד
היו קרובים או מכרים בחלק הזה של העיר.
בישיבה האחרונה לפני ההחלטה הגורלית ,בהשתתפות המושל ואנשי
ה"סיגורנצה" ,התרגז מאוד דר' פופוביץ' והתנגד לתוכנית הגטו ולתוכנית
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המשלוחים לטרנסניסטריה .הוא דיבר על זכויות האדם ,הזכיר את גירוש היהודים
מספרד בשנת  ,1492אשר עד היום מונח ככתם על היסטוריית העם הספרדי,
וטען ,שבמהפכה הצרפתית נהרגו  11,800איש ,בו בזמן שהחלטת המושל תגרום
לפחות ל 50,000-קרבנות .הוא איים בהתפטרות ועזב את הישיבה ברוגז.
דר' טראיאן פופוביץ' כותב ארוכות בספר שלו "הוידוי" על היום הזה :היה זה
יום קריר ועצוב ,כאשר הוא עמד על-יד חלון ביתו וראה תמונה שלא תיאמן:
נשים מכל הגילאים ,גברים וילדים ,זקנים ותינוקות ,כולם סוחבים את החבילות
הכבדות ,בכי ועוד בכי .הוא רץ למושל והסביר ,שהגטו המיועד יכול לקלוט רק
 10,000איש ולא  50,000איש ,אבל כאלה היו ההוראות.
כעבור מספר ימים שולח דר' טראיאן פופוביץ' את הידיעה ,כי הצליח לקבל
היתר להוציא  20,000אישורים להישאר בצ'רנוביץ .ביום  12באוקטובר התקיימה
ישיבה של כל הגורמים השולטים בצ'רנוביץ .בסך הכול השתתפו בה  18איש,
אולם ד“ר טראיאן פופוביץ' היה היחיד שקם ודיבר למען היהודים ,הדגיש את
זכויותיהם וביקש לא לשלוח את כולם לטרנסניסטריה; הוא גם הדגיש ,כי בשטח
המיועד לגטו אין תנאים סניטריים למספר המיועד של האנשים ,במיוחד אחרי
שסגרו חלק מהספקת המים .הוא נשאר היחיד שניסה לשנות את המצב.
הרומנים באו לגטו ,ובסכומים מצחיקים "קנו" דברי-ערך ,תכשיטים ודברי -זהב.
חלקם גם מבטיחים "לשמור" על הדברים האלה ,אבל כוונתם היתה ברורה .אחד
המקרים הבולטים היה כשיהודי קיבל בעד  35ק"ג כסף את הסכום המצחיק של
 15,000ליי.
תוך כמה ימים מתחילים המשלוחים לטרנסניסטריה .הרחובות הראשונים ,שמהם
הוציאו בכוח את היהודים ,היו
Hormusachigasse, Franzensgasse und- Dreifaltigkeits-gasse
תוך שבוע נשלחו כבר כ 6000-יהודים למוות .הידיעות הראשונות המגיעות
מהמחנות בטרנסניסטריה מספרות על רעב ,על קור ,על טיפוס ועל מחלות
אחרות .גם הרכוש המעט ,שהיהודים הצליחו לקחת ,נשדד מהם במכות
ובקללות .תוך זמן קצר מתים כ 80,000-יהודים מאנשי בוקובינה ,וסבל האחרים
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איום ונורא .אחרי עוד כמה משלוחים היתה הפסקה ,אבל מחודש יוני 1942
נשלחים שוב אלפים למוות ,כשביום  28ביוני  1942יוצא המשלוח האחרון .כל
הידיעות המגיעות מטרנסניסטריה הן הודעות טרגיות על אנשים שמתים ברחוב,
על גוויות המונחות בכל מקום ועל סבל נוראי.

בית הכנסת היחיד הפועל כיום בצ'רנוביץ
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פרופ' צבי יעבץ
יהודי צ'רנוביץ לפני הגירוש לטרנסניסטריה
בהמשך לחוזה ריבנטרופ-מולוטוב השתלטה ברית המועצות על צפון בוקובינה
בטענה ,שהאוכלוסייה האוקראינית מהווה שם רוב .ב 28-ביוני  ,1940בשעה
שלוש אחר הצהריים ,ראיתי לראשונה טנקים סובייטיים בצ'רנוביץ .יום לפני כן
נודע לנו ,כי הסובייטים הגישו לממשלת רומניה אולטימטום ויעצו להם להתפנות
ללא התנגדות מזוינת .גם היטלר יעץ לרומנים לא להילחם ,וברוח זו התקבלה
החלטה ב"מועצת המלך" .ברחוב היהודי של צ'רנוביץ פשטה הידיעה עוד ב-
 27ביוני ,וכשהרומנים החלו לנוס מן העיר כל עוד נפשם בם ,התעללו בחורים
יהודים )לא רבים( בקצינים הרומנים האלגנטיים וקרעו להם את הדרגות.
סבי המנוח העיר אז" :אנחנו עוד נשלם על התנהגות טיפשית זו ביוקר" .והצדק
היה עימו .כשנה לאחר מכן – ב 5-ביולי  – 1941נכנס הצבא הרומני לצ'רנוביץ
והשתמש בטענה זו להצדקת הפוגרום ,שנערך ביהודים ב 6-וב 7-ביולי.
לשווא התחננו ראשי הקהילה היהודית בפני הכובשים הרומנים והבהירו להם,
כי בשעת נסיגתם ,כשנה לפני כן ,לא נהגו ,אומנם ,יהודים אחדים כשורה ,אבל
עובדה היא שאף רומני לא נהרג או נפצע ,וכי אין שום הצדקה לרצוח תוך יומיים
כ 3000-יהודים חפים מפשע.
אני הייתי עד ראייה לתופעות אלה ,ועל כך אספר בקצרה:
נתפסתי על-ידי קבוצת חיילים רומנים ליד ביתי והוכרחתי לנקות את הלכלוך
הנורא ,שהצטבר בקסרקטין רוסי נטוש .לידי עבד צעיר יהודי ,שלמד איתי
בגימנסיה הרומנית לפני  .1940הוא היה מבוגר ממני וקראו לו אלי שניידר.
הוא לחש לי באוזן ,כי רב הסמל הרומני ,שפיקח על עבודתנו בקסרקטין ,אמר
לו במפורש ,כי מיד לאחר סיום עבודות הניקיון יוציאו את כולנו להורג .אבל
רב הסמל היה בשעתו פועל בבית החרושת של אביו של שניידר וזכר ,כי נהגו
להתייחס אליו ביושר ובהגינות .לכן הבטיח לאלי כי יעזור לו לברוח .הוא נתן
בידו שני דליים ריקים ושלח אותו להביא מים מן המשאבה הקרובה .אלי שאל
אותו ,אם מותר לו לקחת איתו עוד חבר  -והרומני הסכים .גם אני קיבלתי כך
דליים ,ובליווי של חייל חמוש יצאנו .אני הובלתי אותם למשאבה בגן הציבורי
המפורסם של צ'רנוביץ ) (Der Volksgartenומילאתי את הדליים .לפתע שמעתי
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את קולו של חברי אלי ביידיש" :אנטלויף לינקס" ,זאת אומרת :ברח שמאלה.
מובן ,שברחתי כל עוד נפשי בי ,אך מרוב פחד לא זרקתי את הדליים המלאים
ורצתי דרך סמטאות שהיו מוכרות לי היטב ,עד לביתי ב .Liliengasse-החייל
ששמר עלינו ירה פעמים אחדות .אני לא נפגעתי ,אך נדמה היה לי שחברי אלי
נפגע .האמת היא שהוא חשב כי אני נפגעתי וסיפר על כך להוריו )כי גם הוא
הגיע בשלום לביתו( .כארבעים שנה לאחר האירוע הזה נפגשנו בקאראקאס אשר
בוונצואלה – ושם חגגנו את נס הישרדותנו.
הצרות האמיתיות החלו כיומיים-שלושה לאחר מכן ,כאשר אט-אט החלו
להיוודע שמות הנרצחים – ביניהם היו גם הרב הראשי ,הרב אברהם מארק,
ואנשי-שם אחרים .לא ניתן לנו להקדיש זמן רב לזכרם .בית הכנסת המרכזי )Der
 (Tempelהועלה באש ,יהודים הוכו ברחובות הראשיים של העיר ונרצחו ללא
הבחנה בשכונות העניות יותר בעיר התחתית ,במיוחד בפרוורים קלוקוצ'קה
) (Clocucicaוקאליצ'אנקה ) .(Caliceancaבמלון האלגנטי ביותר בצ'רנוביץ –
 – Der Schwarze Adlerהתמקמו מפקדות הגסטפו וה) SS-באיזור שלנו פעלה
ה (Einstzgrunppe D-ואין ספק ,כי הפקודות לרציחות ניתנו שם .אבל הרומנים
ביצעו את זממם בנאמנות ובהתלהבות ,ושדדו במיוחד את שעוני קרבנותיהם.
מדי בוקר נתפסו יהודים בכל רחבי העיר ונלקחו בקבוצות לביצוע עבודות כפייה
שונות )כגון הקמה מחדש של הגשרים שפוצצו על-ידי הרוסים לפני נסיגתם,
שיפוץ בניינים ,שנפגעו על-ידי הפצצות ,תיקון כבישים וכו'( .יהודים עבדו עד 4
אחה"צ – ומיהרו כל אחד לביתו ,שהרי יהודי שנתפס ברחוב אחרי השעה  5בערב
נורה במקום .תחילה נעזרו הרומנים במנהלי הבתים ה ,Hausmeister-שבלעדיהם
קשה היה לזהות יהודים .אך חיש מהר הונהג "אות הקלון" – משולש צהוב או
סתם כתם צהוב ,שהודבק לדש בגדם של כל יהודי ויהודייה ,ועונשים כבדים
הוטלו על אלה שהתחמקו מזיהוי כפוי זה .אסור היה ליהודים להחזיק מכשיר
רדיו בבתיהם ,ולכן היו תלויים כולם בהודעות הרשמיות ,שפורסמו בעיתונות
הרומנית המצונזרת .חרושת השמועות והרכילויות עשו שמות ברחוב היהודי,
והבודדים שהסתכנו והיו מאזינים ל B.B.C-בשפה הגרמנית הפכו לגיבורי
השכונה ,מפני שרק הם יכלו למסור אינפורמציה מהימנה על הנעשה בחזית
המלחמה .הידיעות לא היו מעודדות ,כי גם ב B.B.C -סיפרו ללא כחל ושרק
על הנצחונות הגדולים של הצבא הגרמני בערבות רוסיה .הידיעות על נפילת
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אודסה )שאת רוב יהודיה רצחו הרומנים ,ולא הגרמנים( ,מינסק ,קייב ,חארקוב
ודנייפר פטרובסק גרמו לייאוש ,והתרברבותם של היטלר ומרעיו ,כי המלחמה
ברוסיה תיגמר בקרוב עם כיבוש מוסקבה ולנינגרד ,לא נראתה רחוקה מן האמת
המרה .אבל בשטיבל"ך ובבתי הכנסת הקטנים ניסו הפרשנים לעודד את רוחם
של המיואשים והבטיחו להם ,כי עם בוא החורף ישתנה הכול ,והיטלר ינוצח
ברוסיה כמו קרל השביעי במאה ה 18-ונפוליאון במאה ה .19-אלא שליהודי
צ'רנוביץ לא ניתן ליהנות מבוא החורף.
ב 11-באוקטובר הוקם הגטו .כ 50,000-יהודים נדחסו לרחובות מעטים,
ולפעמים התגוררו כ 30-נפש בדירה קטנה של שני חדרים .גם סבל זה לא נמשך
זמן רב .בהושענא רבה של אותו סתיו החלו הגירושים לטרנסניסטריה .איש לא
ידע מה משמעות הגירוש הזה .ראשי הקהילה שוכנעו ,כי היהודים יובאו למחנות
עבודה ומי שיגיע לשם בעוד מועד ,יזכה גם לדירה טובה יותר .יהודים רבים
האמינו והתנדבו למשלוח הראשון .בראש המגורשים צעדו הרבנים ,וכשאחד
משכניי זיהה את הרבי מבויאן בראש אחד הטורים ,שצעדו לכיוון תחנת הרכבת,
רץ לחדרו ,אסף את בני משפחתו ואת מיטלטליו והצטרף מרצונו החופשי
למגורשים.
המצב היה שונה לחלוטין בקרב חברי תנועת "הנוער הציוני"" .השומר הצעיר",
"גורדוניה" ו"דרור" נחלשו מאוד בגין הגליית מנהיגיהן על-ידי הסובייטים ,ודי
אם אזכיר רק את שמותיהם של אברשה גימפליין ,של מקס מלר ושל יהודה
ואסר )הראשון נפטר בסיביר ,שני האחרונים ניצלו ועלו ארצה בסוף מלחמת
העולם השנייה( .בראש תנועת "הנוער הציוני" עמדו ארבעה צעירים בגיל 20
בערך – טובי הולצהאקר ,ליאו רוזנשטוק ,איזיו ואדברג והערשל אהרליך .הם
קיבלו הוראות מן ההנהגה הארצית בבוקרסט ,אשר בראשה עמדו איזיו הרצוג
)לימים יצחק ארצי ז"ל( וברל שיבר .הם הפיצו בקרב חברינו את האינפורמציה
הנכונה ,כי "טרנסניסטריה" אינה "מחנה עבודה" ,אלא "מחנה השמדה" ,אי
לכך יש לעשות כל מאמץ ולהתחמק מגירוש! לכן התקבלה הסיסמה בגרמנית
צ'רנוביצאית" :גיך פעקלען" ,כלומר לארוז מהר את המיטלטלין ולברוח לרחוב
אשר ממנו אינם מגרשים .ראשי הקן – ובמיוחד טובי והערשל – הפעילו מודיעין,
והם יכלו להודיע לנו לפחות יום מראש על הסכנה הצפויה  -ואנחנו עברנו דירה.
"זקני הציונים" – ובלשוננו" :די פיפיקעס"  -כעסו על טובי על שעורר פאניקה
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ברחוב היהודי ,אבל לבסוף השתכנעו ,כי הצדק היה עימו .התוצאה היתה
מרשימה :מרבית חברי הקן של הנוער הציוני ניצלו מגירוש .אלה שגורשו לא
חזרו ,ובראשם אחד מעמודי התווך של הקן – פרדי ברייטנר.

לילי כהן-שכטר
גלות מגטו לגטו
זמן קצר אחרי שיעקב התגייס ,בקיץ  ,1941הגרמנים נכנסו .לא הייתי ברחובות,
לא ראיתי את כניסתם ,הסתגרנו בבתים כי פחדנו .אמרו בעבודה שמהיום למחר
הרוסים עוזבים את העיר .הם פחדו שהגרמנים ייקחו אותם בשבי.
בעיר שלנו היתה ז'נדרמריה רומנית שעברה מבית לבית .הגרמנים והרומנים
לחמו יחד נגד הרוסים .הגרמנים לא הלכו לבדם לבתים ,ולקחו איתם את חיילי
המיליציה הרומנית כדי לדבר עם האוכלוסייה .בהמשך הפכו את הרומנים
למוציאים בפועל של הגרמנים ,והיו אף יותר אכזריים מהם .העשירים ברחו,
ונשארו אנשים קשי עורף ,שלא היה להם לאן לברוח ,והרכוש היהודי נפל
לידיהם כפרי בשל.
עם בוא הגרמנים נתלו מיד מודעות ענק ברחובות ,שהודיעו כי על כל היהודים
לענוד את הטלאי הצהוב ולהתרכז בגטו .הם הדפיסו על המודעות את צורת
הטלאי ,ולנו הייתה בעיה למצוא בד צהוב .אלתרנו וגזרנו את הבד ממזרונים
ישנים .איזור המגורים שלנו הפך לגטו .הבית שלנו נכלל באיזור זה ,וכל המשפחה
שלנו מרחוב הגשר ומן הכפרים הסמוכים באו לגטו לחיות איתנו:
סבא משה ואשתו השנייה ,חנה אחות אבי וילדיה – בנו ויוטה ,ברטה וילדיה,
מנשה ואשתו חנה ,דוד מנדל עם אשתו ובנם התינוק ארוין ,חמותי רחל מסטרוז'ינץ
עם בני משפחת כהן ,אחיה ובתו הקטנה בטי.
היו פליטים שישנו במרתפים ובחדרי מדרגות ,מכיוון שהגטו היה צר מלהכיל את
כולם .בנוסף ,הם גם הרעילו את הבארות ,פרץ טיפוס קשה מאוד.
רוב האנשים חלו ,וכל מי שחלה היה חייב להודיע על כך לשלטונות.
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מפקד העיר היה שולח את הגויים המקומיים לעבור מבית לבית ולבדוק מי חולה.
נמצא חולה ,שלא הודיע על מחלתו ,הושם הבית בהסגר ואסור היה להתקרב אליו.
הם חששו ,שחס וחלילה החיילים שלהם או הסוסים שלהם ייחלו בטיפוס.
אחותי ,אימי ,דודתי ,בנותיה ואני חלינו בטיפוס ,ויום אחד באו אלינו הביתה
ולקחו אותנו לבית חולים .שכבנו שם עשרים ואחת יום ללא טיפול ,כי לא ניתן
היה להשיג תרופות .אבא היה מביא לנו במאמצים אדירים יוגורט ומעט לחם,
ומהם התקיימנו כל זמן המחלה.
עוד בתחילה ,כשנכנסו הרוסים לעיר ,הם לקחו את כל מלאי התרופות ומצרכי
המזון ורוקנו את המחסנים .הגרמנים לקחו את השאר לחיילים שלהם ,ולתושבים
לא נשאר מאומה .מה שכבר מצאו – לקחו לעצמם .חזרנו הביתה מבית החולים
חלשים ,תשושים וגלוחי ראש.
יום אחד תלו הגרמנים על חוצות הגטו מודעה גדולה מטעם מפקד הגטו  -דויצ'ה
קומנדטור ,שכל הגברים מגיל  18עד גיל  45חייבים להתייצב בכיכר ליד בית
התרבות הגדול שבמרכז הגטו .היינו חייבים להישמע להם ולעשות זאת ,משום
שהם הודיעו שמי שלא יתייצב ,יירו בו .אבא הלך יחד עם כל הגברים שהתגוררו
בבלוק שלנו.
רעדנו ופחדנו ,לא ידענו מה יעלה בגורלם .האולם שבו נאספו היה ענק – זה היה
האודיטוריום למופעים ,שיכול היה להכיל מאות אלפי אנשים .בימי שלום היו בו
הופעות של כל להקות הבלט וקונצרטים.
לשם הוכנסו אבי וכל יתר הגברים והוחזקו שם  48שעות בלי שנתנו להם אוכל,
שתייה או שירותים .פתאום נפתחה הדלת בצעקות "העראוס" )החוצה( .תוך כדי
כך התחילו לירות בהם .בכל היציאות עמדו אנשי אס .אס .וירו מכל הכיוונים,
הופכים את המקום למרחץ דמים גדול.
אבא והדודים שלי נשארו בחיים וחזרו הביתה .בדרך נס לא נפגעו .הם רצו כל
עוד נשמתם בקרבם ,ולמזלם הבית לא היה רחוק.
בתחילת אוקטובר כבר התחילו לגרש אותנו מהבתים .הגרמנים אמרו ,שעלינו
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צריכים לצאת לעבוד במקום אחר ,משום שבעיר אין לנו עבודה; תוך עשרים
וארבע שעות עלינו להתייצב בתחנת הרכבת.
חמישה ימים ישבנו על הרציף בתחנת הרכבת וחיכינו שייקחו אותנו .לא היו
מספיק רכבות ולא היה להם איך להוביל את האנשים .הביאו לנו רכבות משא של
בקר ודחסו אותנו פנימה .בדוחק נורא .משפחות נפרדו ,בתוך הקרונות נשמעו
בכי ואבא אמר שנחזיק זה בזה כדי שלא נפרד ולא נלך לאיבוד .הצלחנו איפוא
לעלות יחד לקרון .הקרונות היו סגורים בלי חלונות ,בלי ספסלים .ישבנו אחד על
השני :אני ישבתי על אימא ואחותי עליי ,כולנו היינו לחוצים .עוד החזקנו מעמד,
היה לנו מעט כוח.
לאחר נסיעה ארוכה ללא אויר נעצרה הרכבת ,והוציאו החוצה גוויות וחולים
שנחנקו בקרונות .במקומם דחסו לתוך הקרונות אנשים נוספים שחיכו בתחנה.
זה היה בפירוש גירוש המוני.
לקחו אותנו למחנות לטרנסניסטריה שבאוקראינה ,ולשם נוספו אנשים מבסרביה
ומדרום בוקובינה.
מכל מקום שהגרמנים כבשו הם גירשו יהודים .חלק נשלחו למקומות אחרים,
כמו למוגילב או לסקזינץ ,בסה"כ נסענו ברכבת שני ימים ושני לילות.
כשהרכבת עצרה ,ירדנו מן הקרונות בגשם זלעפות .לא היה אספלט ,הורידו
אותנו מחוץ לעיירה והוליכו אותנו בבוץ עמוק וטובעני עד הברכיים .עד כדי כך
היה טובעני ,שאיבדנו נעליים וגרביים .החבילות היו כבדות מדי.
הגרמנים והאוקראינים באו עם שוטים ואלות והכו באלה שכשלו בדרך .שני
שוטרים עם אלות התעללו בנו במיוחד ,הוליכו אותנו ממקום למקום ,כדי
שנשאיר את חפצי הערך שלנו ברשותם או שננטוש אותם בדרך.
אחד היהודים סחב איתו תכשיטים וחפצי ערך ,ולא היו לו מיטלטלין נוספים .בדוחק
נפתח מכסה הקופסה והתגלו החפצים .אחד השוטרים גילה ,שיש בידו קופסת
תכשיטים ,התחיל להצליף בו ולהריץ אותו עד שאיבד אותה .לאנשים נוספים הורידו
מגופם עגילים ,צמידים ושרשרות ,תוך שהם מכים ומריצים אותם כדי שישמטו את
החפצים .גם אני קיבלתי מכות ,קשה היה לי ללכת ,הייתי צמאה ,רעבה וחלשה .עוד
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לא התאוששנו מן הטיפוס ,עוד לא חזרתי לאיתני .לקחתי מעט מי גשם כדי לשתות.
יכולתי להתקיים ממעט קמח ומים .אבא ,כנראה ,נתן שוחד לכפריים והשיג מעט
קמח .ערבבנו אותו עם מי גשם ,כדי שיסמיך וישביע אותנו.
את כל מה שהיה לנו המרנו בעבור עגלה עם שוורים ,כדי שנוכל להתקדם בדרך.
בעגלה ישבו הזקנים ,החולים ,התינוקות ,סבא שלי ודודות שלי .אני הלכתי ליד העגלה
עם הצעירים .בזכות החפצים שעוד היו לנו ,יכולנו איפוא להתקדם ולהתקיים.
וכך הלכנו מכפר לכפר ,מעיר לעיר.
מצ'רנוביץ עד יאמפול ,דרך אטאקי לקסאוץ ,עד מרקולשט.
ממרקולשט לסורוקה ,ומשם לטולצ'ין .משם המשכנו ועברנו דרך כפרים קטנים:
אובודובקה ,פלורינה ורומנובקה ,עד שהגענו ליעד הסופי  -ברשד.
בחבורה שלנו היו בן-דודי מנשה )בן ברטה אחות אבי( ,חנה אחות אבי ,בנה סלו
נוסבאום ,ובנותיה פני פרידל ,לוטי והני עם בעליהן .מנשה וסלו היו בגיל בעלי,
והוו עמודי תווך שהחזיקו את כל החבורה הזו .הם לא נתנו לנו ליפול.
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הלכנו עם אימא שלי ליד העגלה העמוסה משני צידיה .אחד מן הצעירים ,מנשה
דודני ,עודד אותנו ותמך בנו .ברגע שראה אותנו כושלים ,הרים אותנו ועזר לנו
ללכת ,הושיב אותנו על העגלה כדי שננוח מעט .אינני זוכרת הרבה מהמילים
שאמר ,אלא בעיקר את המעשים .היה אומר" :אל תפלי ,עוד מעט נגיע "..או
שהיה רץ קדימה להביא משהו לאכול או להביא חלב מן הפרה .שניהם ,גם מנשה
וגם סלו ,היום כבר לא בין החיים.
איש לא ארגן מאומה .מי שתפס אוכל ,הביא לנו .כל אחד חטף מה שבא ליד
ונתן .לא היתה קנאה ,וכל אחד חיפש לחיות ממה שיש או למות .עשו הכול כדי
להשיג פרורים של מקורות מחיה.
לא היו תנאים היגייניים ,הסתתרנו בין העצים כדי לטפל בצרכינו ,וראשנו נמלא
כינים .צחקנו ואמרנו ,שאנחנו הולכים יחד עם הכינים .התפתח מין הומור מוזר
כזה...
כאמור ,לקחו אותנו מביתנו בתחילת אוקטובר ,והגענו לגטו ברשד רק בדצמבר.
לא אכלנו .איש לא חילק לנו אוכל בדרך .את גוויותיהם של הכושלים השאירו
בשדות .שילמנו כסף לרומנים ,כדי שיתנו לנו לקבור את מתינו.
סבא משה נפטר בדרך ,ביער קסאוץ בליל חורפי קר מאוד .הוא פשוט נרדם
חנינו למנוחה ,כי גם השומרים שלנו הלכו לישון והתחלפו .כל הלילה נשמעו
בכי ,כי השומרים אנסו את הנשים .לפעמים אספנו מן השדות סלק ,גזר או תפוחי
אדמה ישר מן האדמה ,או מעט חלב שחלבנו ישר מן העטין של הפרה .נעזרנו
כולנו בעגלה אחת ,והשומרים היו צועקים עלינו ברומנית ,ומשמיעים דברי
נאצה" :קדימה ,מהר ,מלוכלכים ,עצלנים .למה אתם לא זזים? מה אתם חושבים,
שבאתם כאן לטייל"?
המסע הסתיים בפתאומיות
היינו כמעט  30איש שהתלכדו לקבוצה ,ובדרכים מצאנו זה את זה בתוך השיירות.
כל משפחה נתנה שוחד לגוי ,ושכרה עגלה .זרקנו דברים או החלפנו ,החבאנו דברי
ערך מן המעט שנותר ,בתום שלושה חודשי נדודים הגענו לקולחוז אוקראיני,
 - 454שער שלישי  -צ'רנוביץ

משק חקלאי ענק ועזוב ,בפלורינה ,סמוך לברשד .הגרמנים השאירו אותנו לישון
על הקש ברפת הקולחוז ונעלמו .מי ששרד – נשאר חי ,ומי שמת הושאר במקומו.
נותרנו אבי ,אימי ,אחותי ודודתי .סבתא שלי כבר לא היתה שם.
כשהגענו לחניית הלילה ,מצא פינה כל אחד ,ושכבנו ללא יכולת לזוז .אחרי
כמה ימים של שינה ללא אוכל ,התחלנו להתעורר ,כי הקור הציק לנו .כולם
היו שרועים על הרצפה .בתחילה אבא שלי ואני הרמנו את הראש ,וראינו כי כל
המשפחה חולה ,פרט לנו ולבני דודי .יצאנו החוצה לראות מה נעשה ,מסביב ,אך
ראינו רק שדה שלג ענק .מרחוק ראינו עשן יוצא מארובה והבנו שאנחנו נמצאים
בקרבת ישוב.
החלטנו ללכת לראות מה קורה מסביב .לבשנו סמרטוטים על הרגליים והלכנו
לברר את שם המקום .גילינו שם ,במתבן בקולחוז ,חבילה קטנטונת של ילדה
זהובת שיער ,שנשארה לבד בעולם .היא הייתה בת דודה של יאניו :אבא שלה
היה אח של סבתא רחל .לא יכולנו לאסוף אותה ,היינו כי מותשים אחרי הדרך
הארוכה שבה הלכנו בשלג עד הברכיים.
לאחר מכן התחלנו לחפש אצל הנפטרים במה ניתן להיעזר .חשבנו שאולי נמצא
שם נעליים ,כי כל אחד נשאר עם הסמרטוטים שלו ואכן ,מצאתי זוג ערדליים
שהתאימו לי ,ובהם הלכתי.

צבי ליקבורניק
זכרונות ילדות מזוועות הדרך לטרנסניסטריה
כשהרומנים חזרו ,ביולי  ,1941הייתי בן שבע ,ואני זוכר קטעי גירוש מסוימים בלבד.
בתחום הגטו בצ'רנוביץ עברנו להיות עם משפחת אימי – דודה ארנה.
שם היתה דירה של שני חדרים ,אבל על ידה היה "אטליה" )בית מלאכה( של
בעלה ,שהיה ,כנראה ,חייט ,עם שטח גדול ,שבו עבדו מספר אנשים.
בבית המלאכה שפונה והיה צמוד לדירה נאספו כל הקרובים.
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אחרי כמה ימים צומצם איזור הגטו ,והרחוב של דודה ארנה יצא מתחומו ופונה.
שוב נאלצנו לפנות את המחסה הזמני ,שמצאנו בבית המלאכה.
עברנו לדודה רוזה יחד עם סבתי ,שהיתה אישה מבוגרת.
ליתר המשפחה לא היה לאן לבוא ,והם נאלצו לגור במבני ציבור ,כמו בתי ספר.
אני זוכר את האווירה ששררה בביתה של דודה רוזה :שמרו על הסדר הטוב גם
כמה ימים לפני הגירוש ,כלומר האנשים לא היו מודעים למה שעומד לקרות.
בין  20 - 15באוקטובר ,אינני זוכר את התאריך המדויק ,הגענו לתחנת הרכבת
בצ'רנוביץ .כל אחד עם תרמיל הגב שלו .אימי סוחבת פיילא גדולה עם קערה
גדולה מאמייל בשביל שיהיה לה אפשרות לרחוץ את הילדים .אני זוכר את
הקרון ,קרון בהמות ,צפוף ומלא עד אפס מקום .לא היה מקום לשבת.
זה היה באוקטובר ,לקראת החורף ,אבל בפנים היה מחנק ,היה חם ,היו ערימות
של חבילות והיה צפוף מאוד .
אינני יודע את משך זמן הנסיעה .אני כן יודע ,שהופרדנו ממשפחת אימי ,למרות
שידענו שהם היו באותה רכבת ,בקרון אחר .באיזשהו שלב בדרך הופרדו
הקרונות ,ואנחנו הגענו למקום שנקרא מרקולשטי בבסרביה .הדבר הראשון
שאני זוכר הוא בוץ .ירדנו עם הפקלאות מהקרונות ושקענו בבוץ ,פשוט אי
אפשר היה להוציא את הרגל ,רפש עד לברכיים...
מרקולשטי היתה עיר ,שהיהודים גורשו ממנה ,ונוצר מעין גטו באיזור של בתים
ריקים ,שנראו בתים של אנשים אמידים ,כי אני זוכר בתים של  6 ,5 ,4 ,3חדרים,
עם מרפסות ועם מגורי משרתים במרתף .הבתים היו ריקים .הגויים מהסביבה
כבר דאגו לרוקן אותם .אותנו הכניסו לאחד מבתים אלה ,בית גדול ,ולא היתה
צפיפות .הגטו היה סגור עם גדרות תיל מסביב.
ניתנה פקודה שאין להוציא כסף ותכשיטים ,אך כבר בצ'רנוביץ נאלצנו למסור
דברי ערך ומזומנים .ואילו במרקולשטי שוב ניתנה הוראה למסור את הכסף
והזהב  .אני יודע ,שהיהודים החביאו את דברי הערך שלהם והם אף זרקו לתוך
באר מסוימת ,שהיתה שם.
בנוסף חפרו אנשים בורות מסביב לבתים והציבו כל מיני סימנים ,בתקווה שהם
יחזרו וימצאו את התכשיטים שהחביאו .הוריי מסרו את התכשיטים של אימי ,ואני
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זוכר את התמונה :ניתנה לנו הוראה לצאת מהגטו .במחסום היו ז'נדרמים רומנים
שבדקו .אימי ,אני זוכר ,מסרה חבילה ,שבה היו הטבעות שלה והשרשראות וכל
מיני דברי כסף .אני הייתי לוקח את האוכל .הרומנים עשו חיפוש ,בדקו בתרמיל
שלי ומצאו מספריים שהתקפלו ,מספריים קטנים ,שהידית שלהם היתה מכסף.
הז'נדרמים לקחו זאת ,לאחר שאבי התווכח ואמר" :תראה ,זה ילד והוא לא
יודע" .אז היכו אותו בקת הרובה ,והיו אלה המכות הראשונות שהוא קיבל.
ההליכה היתה כל כך קשה ,שלמעשה לא ברור לי איך אפשר היה להישאר בחיים.
נאמר לי אחר כך ,שהלכנו ברגל במשך כחודש.
עברנו את נהר הדנייסטר ,הגענו לאוקראינה ,והשיירה נמשכה .זו היתה שיירה
של אלפי אנשים .הלכנו בשדות מכוסי שלג ,והרוח שרקה חזק מאוד.
שמרו עלינו חיילים רומנים .אני רק יודע ,שאלה שנשארו בסוף השיירה קיבלו
מכות .הוריי קיבלו לעיתים קרובות מכות בגללי ,כי לא יכולתי לשמור על קצב
ההליכה .אנשים רבים נשארו בצידי הדרך במשך כל זמן הצעידה .אנשים גוססים,
אנשים מתים – זקנים ,צעירים ,מבוגרים ,ילדים.
בסופו של דבר הגענו לברשאד.

בן -ציון מורטמן
גטו צ'רנוביץ והגירוש
שמי בנו )בן-ציון( מורטמן .נולדתי ב 1927-בצ'רנוביץ למשפחה יהודית
מסורתית במצב כלכלי שמעל לממוצע.
לאבי היתה חנות לממתקים ופירות במרכז העיר ,שנקרא בזמנו רינג-פלאץ Ring-
) Platzשהוא השם המקורי האוסטרי(.
מאחר שהאוסטרים שלטו במחוז בוקובינה עד  ,1918היתה צ'רנוביץ עיר הבירה
של המחוז .סבי אלקנה מורטמן רכש את המקום בשנת  ,1880כשהגיע מאותניה
 גליציה ,שהיתה שייכת לאוסטרים באותם הימים ,והתיישב בצ'רנוביץ.אחר מות סבי ,ירש אבי ,ליאון מורטמן ,את העסק וניהל אותו עד שגירשו אותנו
למחנות הריכוז.
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אני הייתי הילד החמישי במשפחה ,ואחריי נולדה אחותי לאה בהפרש של ארבע
שנים .גדלתי וחונכתי כמו שהיה נהוג אז – בגיל ארבע לקחו לי מורה לעברית
ולתפילות ,ובגיל חמש הלכתי לגן ילדים ,שבו התחלתי ללמוד רומנית ,מאחר
שבבית דיברו רק גרמנית .עד אז היו לי חיים נורמליים וילדות מאושרת.
לא הבנתי מה זה בדיוק צריך להיות ,אבל איזה פחד איום השתלט על נפשי!
הוריי ניקו את הדירה של רוזה ולקחו דברים חיוניים ותכשיטים וכן עבודות-יד
יקרות ,שנועדו לאחותי רוזה.
מאחר שהיה לנו דוד "בשטיינגסע" ,ברחוב שנכלל במקום ריכוז היהודים ,הרי
שרוב משפחת אימי התרכז בדירת שני חדרים ,שהיתה ריקה .אנשים רבים נמלטו,
והבית היה שייך לדוד יוסף קאופמן ,שהיה גר בבוקרשט.
התגוררנו עשרים אנשים מבוגרים וילדים בשני החדרים ,ומאותו רגע שעזבנו את
הבית ,התחילו הסבל הפיזי שלנו ומחסור בכל הדברים הסניטריים .איבדנו את
צלם האנוש.
אחרי כמה זמן החליטה העירייה ,שהגטו הזה גדול למדי ,והקטינה אותו בכמה
רחובות .רחוב שטיינגסע יצא מתחום הגטו ,ואנחנו עברנו לגור אצל בן-דוד של
אבי ברחוב ווילזון  ,65שנקרא גם יודנגסע .במרפסת סגורה קטנה חיינו ששה
אנשים וישנו על הריצפה.
המצב היה איום ונורא .השמועות עברו מפה לאוזן ,כי שולחים אותנו לאיזור
כפרי ,שממנו ברחו האנשים לרוסיה ,נקבל בתים ונעבוד בחקלאות ,וכי לא
יהיו לנו בעיות עד גמר המלחמה .הדוחק היה כל כך קשה ,המחלות והכינים
התחילו להטריד אותנו ,כך שהאנשים כבר היו מוכנים לנסוע גם לגיהנום ,ולו רק
כדי לעזוב את הגטו .נדברנו עם משפחת קרניץ ,משפחתו של מרצ'ל ,שניפגש
במשלוח בתחנת הרכבת.
לא ידענו איך יהיו המשלוחים .כל דבר היה בהפתעה ,לכן התחילו האנשים
להאמין לכל השמועות שהפיצו הגרמנים! הם עשו זאת במיוחד כדי לשבור את
התנגדות הצעירים .פחדנו ,שאם אחד ייתפס בשל התנגדות או חבלה ,ירצחו את
כל בני משפחתו ויהודים נוספים.
ערב אחד שמעתי את הוריי אומרים ,כי למחרת בבוקר צריכים אנשים ממספר
רחובות ,כולל הרחוב שלנו ,להגיע לתחנת הרכבת .באותו לילה לא ישנו כלל.
קרובינו ,משפחת פופר וולף ,התכוננו אף הם להגיע לתחנת הרכבת.
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הוריי טענו שכדאי להגיע מוקדם כדי לתפוס מקום טוב ברכבת.
משפחות בודדות עברו מרחוב לרחוב כדי שלא יישלחו במשלוח ובתקווה,
שתהיה אפשרות להישאר בצ'רנוביץ עד סוף המלחמה ,שכן היו חיוניות לרומנים
או לגרמנים וקיבלו רישיון להישאר בצ'רנוביץ .גם מבין משפחות אלה היה חלק
קטן ,שהצטרפו בכל זאת למשלוחים ,כדי להיות עם כל היהודים ולא להישאר
בודדים ובלי לדעת מה יעלה בגורלם אחרי גמר עבודתם החיונית.
בסוף  1941עוד לא היה ידוע ליהדות בסרביה ובוקובינה ,שהיטלר מתכנן השמדה
טוטלית של כל יהדות אירופה .המחשבה היתה שרק רוצים להציק ולשדוד אותם,
ואחר כך להעביד אותם בפרך .מובן ,שאסרו לקחת איתנו חיות מחמד ,ולנו היה
כלב מגזע שפיץ ,שחור כפחם עם שתי נקודות חומות ליד שתי עיניו וצבע חום
בקצות הרגליים .הוא היה פיקח מאוד ,והילדים היו קשורים אליו מאוד .הוא
נולד בביתנו ,ואחי אריק אמר ,שאינו נוסע בלעדיו!
לבסוף הוחלט לקחת אותו עד הרכבת ולראות מה האפשרות להבריח אותו
איתנו .כפי שהוחלט ,יצאנו מהבית ברחוב ווילזון  65מוקדם .היתה לנו עגלה,
שבה העמסנו את חפצינו .לכל אחד מאיתנו היה שק על הגב ,וכך צעדנו לכיוון
הרכבת.
כשהתקרבנו ,שמענו מרחוק רעש וראינו שכלל לא היינו ראשונים .משפחות
שלמות באו באמצע הלילה ,שיירות הלכו ,נושאות עימן כל מה שרק יכלו לשאת.
היו מבוגרים שהתעלפו ,צעקות אימים ובכי של ילדים .בלגן נוראי .לא היו סדר
והשגחה ,האנשים לא ידעו לאן ללכת ומה לעשות .בתחנת הרכבת עמדו עשרות
קרונות משא לבהמות ,ריקים ופתוחים .חלק מהאנשים בעלי היוזמה התארגנו
ותפסו מקום .אחי אריק תפס קרון .היה נדמה לו ,שהוא האחרון ,וגם הוא התחיל
להתארגן .היינו עייפים מחוסר שינה בלילה ,לבושים יתר על המידה וסבלנו
מהחום ,שכן בצ'רנוביץ הבדלי חום בין הבוקר לצהריים גדולים .התחלנו להיות
רעבים ,ואמא נתנה לנו את העוגיות שהכינה קודם לכן כצידה לדרך.
אלפי אנשים חיפשו זה את זה .אמא הקפידה שלא נתרחק מהמקום ,כי לא ידעו
מתי הרכבת תזוז .כשהחשיך ,הקרונות התמלאו ,והמחשבות החרידו אותנו יותר
ויותר .את מרצ'ל קרניץ ומשפחתו לא פגשנו ,ורוזה היתה במצוקה נפשית .היא
הבינה ,שאין אפשרות למצוא אותם בתוך הבלגן שנוצר בתחנת הרכבת ,וכי
גורלה נחרץ.
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כלבנו פופי ) (PUFIחיכה לנו ליד הקרון בסבלנות .היה מחסור במים ,ולכן כל
אחד קיבל רק מספר לגימות .אבא היה במצוקה ,למרות היותו אדם אופטימי
מטבעו .הוא לא התמודד עם כל הסבל שראה בסביבתו ,במיוחד של הילדים
שלו ,שאהב יותר מכל! גם הטרידה אותו המחשבה ,כי אחותי הגדולה מליטא,
שהיתה נשואה ועם שתי בנות קטנות ,היתה בגטו עם משפחת בעלה; הם עזבו
עם המשלוח לפנינו ,ולא ידענו לאן.
בחצות באו החיילים הרומנים וסגרו את הקרונות בצורה הרמטית .האוויר בקרון
התחיל להיות דחוס ,מאחר שנשארו רק שני חלונות עם סורגים למעלה ואוויר
נכנס דרכם בקושי.
חלק מהאנשים נרדמו זה על זה .נוצר מין שקט שאינו מבשר טובות .בחוץ זלג
טפטוף קל של גשם סתיו .אחי ואני לא נרדמנו והתרכזנו בהסתכלות בכלב פופי.
אני חושב שגם אמא לא נרדמה ,למרות שעצמה את עיניה.
לפנות בוקר הרגשנו את תזוזת הרכבת .היתה לנו הרגשה מוזרה ,מפני שלא ידענו
אם לשמוח או לבכות ,והאם עוד נראה את צ'רנוביץ .הרכבת זזה בעצלתיים,
כאילו אינה צריכה להגיע למקום כלשהו.
לנו נראה היה כאילו הנסיעה תימשך לנצח .בדרך ראינו שדות ירוקים ,כפרים עם
בתים קטנים עומדים בשקט ,כאילו שייכים לעולם אחר .הצחנה התחילה להטריד
אותנו יותר ויותר .הילדים עשו את צרכיהם בקרון ,וכך גם חלק מהמבוגרים.
אחרי עשרים וארבע שעות נעצרה הרכבת ,והחיילים ,שליוו אותה ,באו לפתוח
את הדלתות .קודם כל התחלנו להוציא את המתים ,ואחר כך הורידו את הילדים.
ניתנה הוראה לנקות את הקרונות.
ההשפלה הגדולה ביותר של האנשים במשלוח היתה שהיו צריכים לעשות את
צרכיהם בשדה פתוח ולעיני כל ,כשהמלווים שלנו התבוננו בנו בצחוק קולני.
אחרי יומיים נגמר לנו מעט האוכל שאמא הכינה ,ואבא לא מצא פתרון להשיג
עוד .אמא לקחה את טבעת הנישואין שלה ,ותמורתה הביאו לה  2לחמים גדולים.
הדבר חרה לאבא מאוד ,אבל הוא לא אמר לה שום דבר .אמא הרגישה ואמרה לו,
שנעבור את המלחמה ,ושוב יהיה לנו הכל בחזרה.
בחוץ ירד גשם איטי ,עדיין סתיו ,ובלילה חדר קור לעצמותינו.
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אחרי ארבעה ימים נעצרה הרכבת .המלווים הרומנים פתחו לנו את הדלתות
והתחילו לזרז את האנשים לרדת מהקרונות .גשם ירד ,וכולם נרטבו.
רעש וצעקות ,מבוגרים התמוטטו ,ילדים חולים ורעבים בכו ,ולא היה רופא.
המתים הורדו מהקרונות ונשארו בבוץ הטובעני .אוכלוסיית הכפרים הסמוכים
עמדה על הרכסים משני הצדדים ,מחכים שיגרשו אותנו ,כדי שיוכלו לשדוד
את המזוודות שנשארו ליד הרכבת ,שכן האנשים לא היו מסוגלים לשאת אותן.
גם אנחנו השארנו את רוב הדברים שהבאנו עם העגלה ,וכל אחד לקח רק את
התרמיל שלו .זזנו .אחותי הקטנה ,אמיצה וחזקה סחבה את התרמיל ועוד ניסתה
לקחת משהו ביד .פתאום שמענו צעקת שמחה מאחי אריק  -פופי ,הכלב שלנו,
פה .הוא רדף כל הזמן אחרי הרכבת שלנו .בזמן שהרכבת עצרה להוציא את
המתים ולתת לנו לעשות את הצרכים ,הוא השיג אותה .לילה אחד ,כשעצרנו,
הצליח אחי להבריח אותו לקרון ,וכל הלילה נסע איתנו בלי שאיש יידע.
בגמר הנסיעה ברכבת היה עלינו ללכת עדיין ברגל כמה קילומטרים לעיירה
ששמה אטאקי.
הדרך היתה בוצית ,וכאשר הוצאנו רגליים מהבוץ ,הסתכנו בכך שהנעליים
יישארו בו.
החיילים האיצו בנו לזוז מהר ,וצעקות האנשים נשמעו למרחקים ,במיוחד של
אלה שיקיריהם מתו בדרך והורידו אותם בבוץ בלי רשות להיפרד מהם.
אלה שנשארו מאחור ,נורו ,והם גם ירו באוויר כדי להפחיד אותנו .בגלל היריות
והבהלה נעלם הכלב פופי בקרב עשרות אלפי האנשים .מאוחר בערב ,בגשם דק
ומעצבן ,הגענו לאטאקי .הכניסו אותנו לשכונה לשעבר של הקהילה היהודית,
שמכל בית נשאר קיר אחד או שניים ,מאחר שהם בזזו והרסו את הבתים .רוב
היהודים ,שלא נרצחו ,ברחו .מצאנו מקום ,שהיה פעם בית כנסת ,ונשארו בו
שלושה קירות ,בלי סימן לגג או לרצפה .על הקירות היו כל מיני רישומים של
היהודים ,שעברו במקום ,כמו "יהודים קחו נקמה ,כאן נרצחו פלוני ואלמוני,
קחו נקמה" או "לכאן עבר פלוני ,שאשתו נרצחה והילדים".
הגשם ירד כל הלילה ,ורובנו היינו רטובים עד לשד העצמות.
בבוקר אמרו לנו שצריכים להמשיך ללכת לכיוון הנהר דנייסטר .זה היה נהר
רחב ומפחיד ,ומיד עלתה במוחי מחשבה ,שאולי יטביעו אותנו .כשהתקרבתי,
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ראיתי שיש שם בולי עץ מונחים לאורך וקשורים זה לזה בצורת רפסודה .על
הרפסודה עלו האנשים עם החבילות .מצד אחד של הנהר עד לצידו השני נמתח
חבל ,ובעזרתו יכלו למשוך את בולי העץ האלה לצידו השני של הנהר ,שהאנשים
עליהם.
לא היו שום אמצעי בטיחות ושום מקום לאחוז בו כדי לא ליפול לנהר .הגלים
הציפו בקלות את הרפסודה ,והאנשים עם החבילות נרטבו מאוד .חבילות נפלו
למים בלי שתהיה אפשרות להוציא אותן .גם לעלות על העצים האלה היה מסוכן,
כי אם החבילה סחבה והשקיעה אותם במים ,האדם נפל לתוך הנהר.
ההורים של גיסי נהרגו בצורה כזו .אמא שלו נפלה לדנייסטר ,אבא שלו רצה
להוציא אותה ,ושניהם טבעו .אנחנו קשרנו את עצמנו ,ואחי אריק ,שהיה שחיין
טוב ,השגיח שכולנו נעלה בסדר.
לשמחתנו ,הגענו לצד השני של הדנייסטר בשלום ,ובצד השני חיכתה העיר
מוגילב.
מתוך הספר "בצל הדממה" ,מאת בן-ציון מורטמן ) (Benoובאישורו של המחבר

בן-ציון מרגלית )מרגוליס(
אינני עוד בן-אדם  -נותר בי רק צלמי
השנים הראשונות אחרי נישואינו היו שנים מאושרות .גרנו בדירה הראשונה
ששכרנו שנה אחת בלבד ועברנו לבניין חדש ברחוב  Dr.Reissgasseמספר 81
בדירה נהדרת בת שני חדרים ונוחיות ועוד חדר למשרתת ושתי מרפסות בקומה
ג' חזית .היה זה מקום מרכזי בעיר ועם זאת רובע שקט ביותר ומולנו גן עצום,
עצי פרי ,שכנינו כולם צעירים ונחמדים ,והתיידדנו ובילינו יחד .יצאנו לטיולים
רחוקים וידענו חיים של שלום ושגשוג .ראינו הצגות וראינוע וגם לחופש נסענו
כל שנה .לעסק שברשותי היה שותף בעל הון ,אשר העמיד לרשות המפעל כל
סכום נדרש לפיתוחו .בשנת  1939היגר השותף לארגנטינה ,ואני תכננתי את
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העלייה לארץ ישראל .אחד המוסדות הציוניים הביע נכונות להעתיק את המפעל
אל הארץ ולהפעילו כאן .רעייתי לא יכלה להיפרד מאמה ,חמותי ,דבר שגרם
לעיכוב תוכניות העלייה .
בצ'רנוביץ הקרובה לגבול פולין-רוסיה התרבו השמועות על מלחמה קרובה.
בעקבות המצב קיבלתי צו מילואים ונשלחתי ליאסי לחודש ימים .בצבא שובצתי
לתפקיד משרדי .לחיילים אסור היה להאזין לשידורי הרדיו ,אך בשל ידידותי עם
הרס"פ ,שברשותו היה מקלט רדיו ,שמעתי את הבשורה ה"מפתיעה" ,שהרוסים
עברו את הגבול לרומניה וצועדים בכיוון צ'רנוביץ .הרומנים הסכימו לסגת
מבסרביה ומצפון בוקובינה ולמוסרן לרוסיה ללא קרב .פירוש הדבר ,שאני נמצא
ברומניה והעיר צ'רנוביץ מעבר לגבול .במילים אחרות :ביני לבין ביתי ואשתי
קם גבול בינלאומי .קיבלתי הלם איש לא ידע זאת במקום .הייתי בהלם  -חסר
אונים .יחד עם שניים מידידיי הקרובים ,שהיו אף הם מגויסים -גרישה שוורצמן,
עורך דין ,ואוסקר דוננפלד ,בעל חנות בצ'רנוביץ -יצאתי לכיוון הבית .ערקנו מן
המחנה הצבאי ורצנו כ 10-ק"מ עד תחנת הרכבת הקרובה .בתחנה זיהינו מספר
קצינים מן המחנה שלנו ,שהתלחשו ביניהם .הבנו שגם הם במצב דומה לשלנו.
חיל ורעדה אחזו בנו .הקצינים עלו לרכבת למחלקה ראשונה ,ואילו אנחנו
בקרונות מרוחקים מהם ,למחלקה השלישית ,ואז נרגענו.
בערך בשעה  2.00הגיעה הרכבת לתחנת הרצה ,כ 30 -ק"מ לפני צ'רנוביץ ,וכאן
פונים לנוסעים ומכריזים בקול רם ,כי הגענו לגבול ,וכי הרכבת אינה ממשיכה.
אנחנו עוזבים במהירות את התחנה ומוצאים ,למזלנו ,במהירות מונית .לאחר
נסיעה של כ 20-ק"מ נראו על הכביש אנשים ,שסימנו בידיהם כי המשך הדרך
סגור לתנועה .החלטנו להמשיך לצעוד את יתרת הדרך ברגל .בשעה  4אחה"צ
הגענו לצ'רנוביץ ,ובכיכר המרכזית פגשתי את אימי ואת אשתי ,שהמתינו בקוצר
רוח לבואי יחד עם מאות אנשים ,שציפו לשובם של מגויסים מעבר לגבול
החדש .השלטון הסובייטי החל להתבסס בעיר ולהשליט את המינהל הסובייטי
בחבל בוקובינה .אני קיבלתי תפקיד של מבקר חשבונות ב 126 -מפעלי מזון
בעיר ובסביבה.
ב 22-ביוני  1941חזרתי העירה מאחד מביקוריי במפעלי המזון .חובה להזכר
בפרטים ככל האפשר ולמסרם לדורות הבאים .אין לתת לשכחה לפרוש את
רשתותיה על התקופה האפילה ההיא .כשהגעתי לצ'רנוביץ ,שררה בעיר בהלה
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כללית ,התרוצצויות בלתי רגילות .החנויות היו סגורות,למרות שהיה זה יום
חול .בקושי הגעתי הביתה .נתקבלתי במשפחה בדמעות שמחה ופחד גם יחד
– השמחה שהנה אני כבר בבית ואנחנו יחד ולא נפרדים ,והפחד היה ,כי אמרו
שהרוסים עוזבים וחוזרים הרומנים ,שיתנקמו בכל אלה שעבדו בשביל הרוסים.
כשהגעתי למשרד ,גיליתי כי המנהלים הרוסים אינם עוד .מן העיר החלו להעלם
גם החיילים והשוטרים הרוסים ,ואם היו עוד אזרחים רוסים בודדים ,הרי הם
מתרוצצים ומבוהלים וחבילות בידיהם ,מחפשים דרך לבריחה.
בראשית יולי  1941נכנס לצ'רנוביץ צבא רומני מלווה בגדודים גרמניים .מיד
נכנסו לתוקף הוראות נאציות נגד היהודים ,וביניהן איסור יציאה לרחוב ,למעט
זמן קצוב לרכישת מזון וחובת ענידת טלאי צהוב .חיילים גרמנים עברו מבית
לבית ,אספו גברים יהודים לעבודת כפייה .רבים מהם הוצאו להורג על גדת הנהר
פרוט ,שם נקברו בקבר אחים .כל זאת נודע לנו מפה לאוזן .כמו כן נודע ,שהנאצים
הציתו את בית הכנסת הגדול המפואר ,שהיה היפה ביותר במזרח אירופה .בין
המוצאים להורג היו הרב הראשי ,דר' מארק ,החזן הראשי גורמן ומנהיגים יהודים
נוספים .ידיעה רודפת ידיעה ,ואין איש יודע איך התקשורת הזאת מתקיימת; אנו
רק מכירים בעובדה ,שחיינו תלויים על חוט השערה ,ואם לא היום ,אז מחר
ישיגנו גורלנו .אני ניצלתי בזכות ידיד קשיש ,שהזהירני ,כי הס.ס .עומדים לבדוק
ברחובנו את בתי היהודים ולהוציא מהם את המסתתרים" .אל תישאר בבית,
בעליית הגג ,אתה אבוד" ,אמר לי .בין שתי החצרות ,שלנו ושל השכנים ,הפריד
קיר בגובה  4מטרים .בחצר עמדו חביות ,שעליתי עליהן,הגעתי למעלה וקפצתי
לחצר הסמוכה .נקרע לי שריר ,נגרם לי נקע ברגל ,אני צולע ,כואב ואני מדלג על
רגל אחת ומגיע לחברי הקשיש ,שחיכה לי ויחד עלינו לדירתו .הימים היו כשנים
של פחד וחרדה .הלילות חשוכים כאפילת לילה ואין שקט ואין מנוחה .מלאי
המזון שבבית פוחת והולך ,למרות הכמויות הרבות שהיו ואזלו.
עברו כבר כ 4-חודשים .ביום שישי אחה"צ הודיעו ,כי למחרת עלינו לאסוף
כל מה שניתן ולעבור לגטו .היה על כל אחד למצוא קרוב ,מכר ,ידיד ,ולעבור
אליו .בין לילה הוקמה גדר תיל מסביב .אין מוצא ,וכולנו סגורים כבכלוב גדול.
הצפיפות רבה ,הן בבית והן בחוץ .ברחובות הגטו מדברים ביניהם היהודים
בקבוצות ,בקול ובלחש ,שואלים מה יילד יום.
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היה זה חודש אוקטובר ,חג סוכות .הלכתי לבית הכנסת של הרבי משוץ .הרבי
הצעיר נשא תפילת "אדוני ,אדוני ,אל רחום וחנון ...מי באש ומי במים ,מי בצמא
ומי ברעב ,"...ואנחנו בבית כנסת בגטו ,אין יודעים את גורלנו ,מה שמצפה לנו
ועומד לפנינו .הרבי הצעיר בוכה לפני ארון הקודש הפתוח ,ואני חשתי כי שערי
השמיים ננעלו ,כי איך יכול אבינו שבשמיים להתעלם מקול ערב כזה ,כאשר
התפילה מן הלב ועיני המתפלל אל על בציפייה לישועה ולגאולה.
רעייתי ואני אספנו מה שיכולנו לשאת והגענו לגטו ,שם התגוררנו מספר ימים
בבית ידיד נוצרי ,שפתח את דלתו בפנינו .כעבור ימים ספורים גורשנו בשנית,
הפעם לכיוון תחנת הרכבת .השארנו אצל הידיד הנוצרי תכשיטים ודברי ערך:
זהב ,יהלומים ודברי כסף .האמנתי שהוא אדם ישר ,וידעתי ,שאם נישאר בחיים,
הוא יחזירם .לפני שיצאנו לדרך קנה לנו הידיד הנוצרי מחוץ לגטו  18ככרות
לחם ונתן לנו לדרך .אני חוזר 18 ,ככרות לחם! שק שלם .היו לנו  12חבילות
די גדולות .ומי יכול לשאת אותן? ומה לעשות עם היתר ועם שק הלחם ? ירדתי
לרחוב ,מצאתי מריצה גדולה על ארבעה גלגלים ,קניתי אותה ,העמסתי את כל
החבילות וקדימה לדרך .אמרו לנו למהר לנסוע ,כי מי שיגיע ראשון ימצא שם
במחנה דירה ,והמאחרים ילונו בחוץ .היה זה סתיו וקריר .באנו עם המריצה
לרכבת ,היינו היחידים שבאנו עם "רכב" .הקרונות שבהם הסיעו אותנו היו
קרונות משא ,קרונות להובלת חיות ,ללא ספסלים ,ללא חלונות ,ללא פתחים
בכלל ,רק דלת הזזה אחת לעלייה ,כאשר אחרי עלייתנו לקרון ננעלה .בפנים
הצפיפות איומה .הנסיעה החלה כאשר כולנו עומדים ,ורק במהלכה – שני ימים
ושני לילות – ניסינו מדי פעם לשבת מקובצים עד מאוד .גם את המריצה העליתי
לקרון וישבו אנשים עליה ומתחתיה .בבוקר עצרה הרכבת ,ואנחנו התחלנו
דופקים בקירות הקרון ומבקשים ומתחננים לתת לנו לעשות את צרכינו .אחרי
שעה או שעתיים של עמידה במקום פתחו החיילים שליוו אותנו את הדלתות
ונתנו לנו לצאת .רק עכשיו ידענו ,שהרכבת עצרה בשדה פתוח ,ומימין ומשמאל
שדות עם שאריות עשב נובל .ירדנו כמעט כולנו ,חלק כבר עשה את צרכיו בקרון.
בפנים היה סירחון לבלי נשוא .ועכשיו ,שמעו היטב ,נא לקרוא לאט ולהבין.
ירדנו מהקרונות והתפזרנו קצת ,לא רחוק מדי ,אבל השתדלנו לא להתיישב עם
המכנסיים למטה זה ליד זה .רגש הבושה עדיין היה בנו ,מאוחר יותר נתרגל ליותר
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גרוע .בעודנו בשדה ,מכנסינו מושפלים ,הפעיל נהג הקטר את הצופר הכביר של
הקטר ,בסמנו שהוא עומד לנסוע .ואנחנו באמצע ,ולא כל כך קרובים לרכבת.
מפסיקים ,אין זמן אפילו לנגב ,מרימים את המכנסיים ,חוזרים בריצה לרכבת
ועולים .ואז מופיעים החיילים ,ואיתם נהג הקטר ,ופורצים בצחוק בפנינו .אחר
אומרים לנו ,אתם יכולים לחזור ולהמשיך .איש כבר לא עזב את הרכבת ,למרות
שהיא עמדה במקום זה עד ערב ,כל היום.
היה זה המקרה המשפיל ביותר בחיי .הבינותי שאינני עוד בן-אדם ,נותר צלם
אנוש בלבד .עמוק בפנים לא ראיתי כבר טעם להמשיך בחיים .חיים אלה אינם
חיים .אתה יכול לסבול עונש ,מכות ,קללות ,כל מיני עינויים ,אבל התעללות
כזאת ,השפלה כזאת ,בעיקר הצחוק הזה בפנינו ,אין זה אנושי ,עדיף למות .עוד
דף שחור בלוח החיים .ומה יהיה הלאה? למחרת בערב הגענו לתחנה הסופית .גם
כאן שדה פתוח ואומרים לכולם לרדת ,הרכבת חוזרת .אתם נשארים כאן .אמרו
שהיו איתנו  1400איש .ירדנו ,אני עם המריצה ,מעמיס עליה את החבילות.
יחסית מצבנו טוב משל כולם ,כי לפחות אין עלינו לשאת חבילות .כוח לא
היה ,כי הנסיעה בצפיפות ובסירחון היתה מעייפת ביותר .ועתה כולם בשדה
והחבילות לידינו .הרכבת עוזבת ,ואנחנו תחת שמירה של כ 10-חיילים .עדר
אנשים כבהמות ,יושבים ומחכים לבאות .ועתה פקודה :כולם מוציאים את כל
המסמכים ,כרטיסי זהות ,תעודות ,כל מה שנקרא מסמך ,מניחים כאן ,על גבעה
קטנה .ניגשים אחד אחד ומסמכים בידינו ,מניחים וחוזרים למקומות .החיילים
מזהירים ,כי המשאיר מסמך הקטן ביותר בידו ,בכיסו ובחבילתו ,דינו מוות
בירייה ,כאן ,והם מראים על בור לא רחוק מן המקום שבו ישבנו .מתחילים
לאסוף ,לחפש ,רוצים למלא אחר הפקודה ללא ניסיון התחמקות ,כי ידענו שהם
מסוגלים לכל.
דבר אחד ידעתי עכשיו ,אחרי מסירת המסמכים האישיים אין אנו עוד בני אדם,
אנחנו מספר ,אנחנו אפס .כי מה האיש ללא מסמך אישי.
האם אפשר להרגיש תוך כדי קריאה מה עבר עלינו ברגעים אלה? אפילו אני אינני
יכול לחיות בשנית את האירועים והסבל שעברו עליי .ולמרות זאת ,חרף כל מה
שעבר עליי ,החלטתי להחזיק מעמד ולשרוד.
עבר הלילה בשינה במקום ,בשדה הפתוח ,קר ורטוב .אשתי לא עצמה עין ,היא
עמדה כל הלילה על הרגליים .בבוקר דורשים שוב למסור מיד כל חפץ מזהב או
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מכסף .גם טבעות נישואין יש למסור מיד .עברו חיילים עם דליים ואספו הכל.
את טבעות הנישואין שלנו הנחתי על הקרקע ודרכתי חזק ברגליים ,כדי שייעלמו
וישקעו עמוק בתוך האדמה; שם נשארו עד היום ,אם לא מצא אותן מישהו ושמח
בהן .השארנו מאחורינו בית ורכוש ומסמכים ,ועתה גם את המדינה שבה חיינו.
יצאנו עתה לדרך .יצאנו ברגל ,בשיירה ארוכה מאוד ,כי צירפו אלינו עוד משלוח
אנשים ,שהגיעו ברכבת שלפנינו ,מלווים בחיילים בודדים .אין להישאר מאחור,
כי אז מקבלים מכות במקלות שהיו בידי החיילים .והם הרביצו בעיקר לזקנים
ולחלשים שלא עמדו בקצב ההליכה .אנחנו היינו בין הראשונים ,כשכל העת אני
דוחף את המריצה בכביש-לא-כביש ,חול ,אבנים ובורות .הולכים והולכים בחבל
ארץ חדש – טרנסניסטריה ,בגשם ובקור ,כשרבים נותרים בצידי הדרך בארץ
הגזירה .כך עד הגיענו לברשד.

צילי פורסטר
בפקודה גלויה התיר הצבא לרצוח ולשדוד
המאורעות ,שהתרחשו כשהצבא הרומני נכנס לבוקובינה ב ,1941-והפורענויות,
שבוצעו בהיכל התרבות ) (Kulturpalastבצ'רנוביץ ובבילה ) (Bilaחרוטים
בזכרוני עד היום.
לצבא הותר ,בפקודה גלויה ,לרצוח ולשדוד במשך שלושה ימים .בלילה הראשון
צעדו סיורים גרמניים בעיר ,הוציאו מאות יהודים מדירותיהם והובילו חלק מהם
להיכל התרבות וחלק אחר לבילה ,כפר שכן .בבילה נורו מיד חסרי המזל למוות
ונקברו בקבר אחים .בהיכל התרבות נערכה סלקציה על-ידי קצין רומני ,ורוב
היהודים הכלואים הוצאו אל מחוץ לעיר ,הובלו לבילה ושם נרצחו .באותו
לילה הועלה גם בית הכנסת באש .בשלושת הימים הראשונים לכניסת הגייסות
הרומניים נורו למוות מאות יהודים.
בתום שלושת ימי הפרעות נכנסו לתוקפן פקודות הרדיפה הנאציות ,כמו
איסור יציאה מן הבית ,הגבלות ביציאה לקניות ,נשיאת הטלאי הצהוב
וכדומה .באוקטובר הוכנסו היהודים לגטו ,ובנובמבר  1941הוחל הגירוש
לטרנסניסטריה.
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הממשלה הרומנית ,שכל חפצה היה להשביע את רצון הגרמנים ,החליטה על
גירוש יהודי רומניה; ותחילה להקריב את יהודי בוקובינה .תוכנית החיסול
היתה מעובדת היטב; כדי להתעלל ביהודים וכדי לאפשר את הגירושים הורחבו
תחומי משפט .היהודים הורשו לקחת עימם דברי-ערך ,אך אלה הוחרמו ונגזלו
מידיהם ,כפי שתוכנן מראש,לפני המעבר לגדה השנייה של הדנייסטר .היהודים
לא הצליחו איפוא להגיע ליעדם עם חפצי הערך שלהם .היה זה שוד מתוכנן
היטב של מעט הדברים שעוד נותרו מן הרכוש ,שננטש מאחור ,ויכלו לשמש
כאמצעי קיום בטרנסניסטריה.
בתחילת נובמבר  1941הובאתי עם משפחתי מן הגטו ,שבו שהינו כמו כל
היהודים ,אל תחנת הרכבת בקבוצה שמנתה תשע-מאות עד אלף איש .היתה
זו רכבת משא ,ושישים עד שבעים איש נדחסו בקרון .הרכבת יצאה לדרכה בלי
שסופקו לנו מים ,מלווה בחיילים רבים .פתחי הקרונות נסגרו וננעלו ,כך שבמשך
הנסיעה גם לא יכולנו לעשות את צרכינו.
בתחנה ליד אטאקי נפתחו דלתות הקרונות ,מכל קרון הוצא יהודי אחד ,והקצין
מפקד המסע הסביר להם את הצפוי בהמשך.
באטאקי הוצאנו מן הקרונות באלימות רבה ,תוך שימוש בקתות רובים ובשוטי-
גומי .המלווים ביקשו להרחיב ולהעמיק את תחושת הבהלה והפאניקה .כמעט
כל המיטלטלין עם חפצי הערך נשארו בקרונות .הרכבת נעצרה לצד תעלה ברוחב
של מטר ממולאת במים ,אשר הוכנה כנראה בכוונה תחילה כדי למנוע עזיבה
רגילה של הקרונות .רבים נפלו למים בעת רדתם מן הקרון.
הציבו אותנו בשורה עורפית ,כשמשני הצדדים ניצבו חיילים ,והאיצו בנו לצעוד
לדנייסטר.
בדרך דחקו בנו המלווים ,מתוך שעשוע ,לעלות מספר פעמים על גבעה ולרדת
ממנה .לבוסס שוב ושוב בבוץ החלקלק היה עינוי נורא ,כשחיות הטרף מתבוננות
בנו בסדיזם .על גדת הנהר היו קבוצות מגורשים רבות ,שהמתינו לחציית הדנייסטר
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במעבורת .כמו כל היתר ,העברנו את הלילה בשכיבה על האדמה הרטובה .בעת
חציית הנהר בדקו החיילים בבגדים והחרימו כסף שמצאו ,בלא שהיססו לדחוף
אנשים רבים למים .על תלאות טרנסניסטריה מפורט רבות בספרות השואה.
מגרמנית :גד סובול

בית באוסטריה פלץ פינת קוצ'ורל-מארה,
שבו מצאו דיור בני העיירות שרידי טרנסניסטריה )ביניהם משפ' שנהב ושרצר(
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טוני פרוביזור
האוזן נתלשה יחד עם העגיל
כשנכנסו הרומנים לצ'רנוביץ ,שהיתי בבית אחותי .מיד ניתנו ליהודים הוראות
חמורות ,וביניהן איסור על יציאה מהבית; מי שנתפס ברחוב – נורה מיד.
ואז הכניסו אותנו לגטו ,שם שהינו שישה שבועות בצפיפות נוראה ,שוכבים על
הרצפה ומחכים.
לאחר שישה שבועות ניתנה פקודת הגירוש .הכניסו אותנו לקרונות ודחסו אותנו
כמו פרות .הביאו אותנו ברכבת עד יאמפול .למי שהיו תכשיטי זהב ולא הוריד
אותם ,היו מורידים בכוח ,תולשים את העגיל עם האוזן ,חותכים את האצבע עם
הטבעת .והכל שמו במקום ריכוז התכשיטים.
המשכנו ברגל עד הכפר ויוטובקה ,שם הכניסו אותנו לדירי חזירים .היה חורף,
ואנשים מתו כמו זבובים מקור ומרעב .שכבנו בבגדים ,וכשחלצתי את הנעליים,
ירדו עימן גם אצבעות רגליי שקפאו.
מתוך עדותה "ביד ושם"

ללה קליין )אייזנברג(
אבי ואחי הוצאו מהבית בלי שוב
נולדתי בשנת  1921בצ'רנוביץ .אבי ,אדולף )אברהם( אייזנברג ,היה פקיד בכיר
בחברת הרכבת הרומנית שם.
אימי ,רוזה אייזנברג ,אף היא ילידת צ'רנוביץ ,היתה עקרת בית.
ההורים היו בעלי תעודות בגרות אוסטריות .אחי הבכור ,הנס ,יליד  ,1918סיים
לימודי הנדסה באוניברסיטת בוקרשט .בשנת  1939התגייס לצבא הרומני ושירת
כשנה בעיר ברשוב.
אני סיימתי את לימודיי וקיבלתי תעודת בגרות ,אך לא המשכתי ללימודים
אקדמיים ,אלא למדתי לתפור כובעים ,כהכנה לעלייה ארצה.
בקיץ  1940כבשו הרוסים את בוקובינה ,וצ'רנוביץ נהפכה לעיר אוקראינית-
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רוסית למשך כשנה שלמה ,עד שהרומנים והגרמנים הצליחו לחזור ולכבוש
אותה מחדש בתחילת יולי .1941
במהלך הימים הראשונים של הכיבוש הצבאי הרומני בפיקוד גרמני הסתובבו
בפרברי העיר ,סגרו רחוב אחר רחוב והוציאו את כל הגברים היהודים ,אשר רובם
לא חזרו עוד.
האוכלוסייה היהודית ,שגרה במרכז העיר ,לא העזה לצאת לרחובות ,כיוון
שהאוכלוסייה הרותנית והאוקראינית שיתפה פעולה עם הצבא הרומני ועזרה
להם לתפוס את היהודים הנותרים .הדבר לא היה ידוע לנו ,עד שראיתי זאת
במו עיניי .היה זה היום השלישי לכיבוש .כבר לא היה מה לאכול בבית .ידעתי
שלאימי היו  2בתים קטנים בסביבות תחנת הרכבת ,ולבתים אלו היתה גינת ירק
גדולה .הצעתי להוריי שאלך לשם ואביא ירקות להכנת מרק ,והם הסכימו ואף
הציעו ,כי בדרך אעבור אצל משפחה ענייה ,שאביה עובד בחברת הרכבת ,ואביא
להם  2חבילות קמח וסוכר .לא פחדתי ,הייתי צעירה ויפה ולא נראיתי כיהודייה.
לאחר הליכה די ארוכה הגעתי לשני בתים אלו ,והדיירים הגויים קיבלו את פניי
יפה וציידו אותי לדרך בשתי שקיות גדולות עמוסות בפירות וירקות.
בדרך חזרה ,בעוברי דרך "הרחוב היהודי" ,ראיתי יחידת חיילים רומנים ,ובראשה
קצינים גרמנים ,אשר הלכו מבית לבית וצעקו" - "!Juden Raus" :יהודים
החוצה" ו"גברים החוצה" .ידעתי מה משמעות הדברים מסיפורי היהודים
הפולנים ,שהצליחו לברוח לרומניה שנה קודם לכן .רציתי לרוץ הביתה ,אך
נאלצתי להמשיך ללכת די לאט על מנת לא לעורר חשדות .ואכן ,איש מהחיילים
והקצינים לא חשד שאני יהודייה ,והם אף קראו לעברי "בוקר טוב" באדיבות
רבה .מיהרתי הביתה על מנת להזהיר את אחי ואת אבי שיסתתרו .כשהגעתי,
ניסיתי לשכנע אותם להיכנס לעליית הגג ,שניתן להגיע אליה היישר מהדירה,
ללא צורך לצאת החוצה .אך אבי סירב ,פן יתפסו אותם ויהרגו אותם במקום.
כמו כן חשש מהחצרן האוקראיני ,שידע בדיוק כמה גברים יהודים גרים בבניין
ושעלול להסגירם .על כן יצאו אבי ואחי עם הרומנים ,כאשר הגיעו לביתנו ,ונלקחו
עם מאות גברים יהודים נוספים ל "" - "Kultur Palaisהיכל התרבות" .ומאז
נעלמו .החל משעה  6בערב אסור היה לצאת לרחוב .הרומנים שחררו את רוב
האנשים ,שנעצרו ביום זה ,אך עשו זאת בשעה חמישה לשש ,על מנת שהמשטרה
הרומנית תעצור אותם בדרכם הביתה .אחד הנערים שגר בבניין שלנו ,בן  ,16היה
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כבר כ 20-מטר מהבית ,כאשר נשמעה הצפירה שהכריזה על סגירת הרחובות.
הוא ניסה לעבור את המרחק בריצה ,אך אחד החיילים ראה אותו וירה בו .הוא
נפצע קשה ,וכיוון שלא היתה אפשרות להביאו לבית החולים ,נפטר לאחר מספר
ימים .למחרת חזר דודי הביתה וטען שראה את אבי ואחי יוצאים .במשך הזמן
התברר ,שהוא ידע היטב כי לא שוחררו ,אך לא סיפר את האמת.
את מה שהתרחש באמת נודע לי לאחר  3שנים ,ב ,1944-כאשר עבדתי כאחות
בבית חולים ,ובוקובינה היתה מחדש תחת שליטה רוסית .ישבנו בבית החולים
בהפסקת קפה וסיפרנו זכרונות מימי הכיבוש הראשונים של הגרמנים.
אחד הרופאים סיפר ,כי היה עד למאורע שלא יוכל לשכוח לעולם .גם הוא נלקח
באותו יום על ידי הצבא .הגברים היהודים חולקו לשתי קבוצות ,אחת שמנתה
כמה עשרות יהודים וקבוצה שנייה ,אשר שוחררה .הרופא סיפר שראה אב ובנו,
הבן כבן עשרים ,בלונדיני יפה עם עיניים כחולות ,שכלל לא נראה יהודי .הבן
נבחר בסלקציה לקבוצה הראשונה ,שהועמדה בצד .האב ניגש אז לקצין האחראי
וביקש שיצרף אותו לבנו .הקצין נענה ,והם נעמדו יחד .ברור היה לי שמדובר
באבי ובאחי .באותה תקופה גם נודע לי ,שהדיירים ,שגרו בבית אימי )ליד תחנת
הרכבת( ,ראו את אבי מספר ימים לאחר שנלקח מהבית .הם ראו קבוצה של מאות
יהודים ,שהובלו לכיוון היערות בפרברי העיר .בתוך הקבוצה זיהו את אבי ואת
הרב הראשי של צ'רנוביץ.
שבועות מספר לאחר שיחה זו החליט השלטון הרוסי-אוקראיני לחשוף את
הזוועות ,שהתחוללו בזמן השלטון הרומני .הוקם צוות מבית החולים ,שתפקידו
היה להוציא את המתים מקברי האחים ולקבור אותם מחדש .בראש הצוות עמד
רופא בכיר שהכרתי .ביקשתי ממנו להצטרף למשלחת .קיוויתי ,שאוכל אולי
לזהות את גופותיהם של אחי ואבי )זכרתי מצוין מה לבשו ביום שנלקחו(.
הוא הסכים ,וכך הצלחתי להיות בין ארבע האחיות שצורפו למשלחת לפתיחת
הקברים .קבר האחים הכיל מאות גופות של יהודים ,אך לא ניתן היה לזהותם
לאחר  3שנים .הם הופשטו מבגדיהם לפני שנרצחו ,ולכן לא ניתן היה לזהותם
לפי סממנים חיצוניים .כך נודע לי גורלם האמיתי של אחי ושל אבי.
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עמליה קניג
המשלוח השלישי מצ'רנוביץ לטרנסניסטריה
המשלוח ,שאליו הוכנסתי ,היה מורכב מעשרים ושמונה קרונות סגורים ומשנים
עשר קרונות פתוחים בלי גג .בתוכם דחוסים עד למחנק גברים ,נשים ,ילדים,
זקנים וחולים .מתחילים לזוז.
נוסעים ארבע שעות ונעצרים לעשר שעות .וכך כל יום .במצב הזוועתי ביותר
נמצאו אלה שנדחסו בקרונות מסע נעולים .יום אחד עברה רכבת צבאית עם
חיילים גרמנים שצעקו :יהודים ,יהודים ,עבדים חדשים ,ברוכים הבאים! וירו
לתוך הקרונות.
הרכבת המשיכה בדרכה ,ולא נתנו לנו מזון אלמנטרי ומים .למזלנו ,יום אחד ירד
גשם שוטף ,ומכיוון שגם בקרונות הסגורים הישנים היו חורים וסדקים ,החיינו
את נפשנו במי הגשם .אבל כבר ביום השלישי היו בכל קרון יותר משליש מתים,
בעיקר זקנים וילדים .אחרי נסיעה של ארבעה ימים איומים הגענו לעיירה אטאקי
בבסרביה.
בתחנת הרכבת הוציאו אותנו החיילים הרומנים מהקרונות ,ונשמנו לרווחה
לרגע קט ,קיווינו שנוכל להשיג משהו לאכול ומעט מים ,אבל לא נתנו לנו
אפילו להתקרב לנהר הדנייסטר הקרוב כדי לשתות .ביקשנו להוציא את המתים
מהקרונות ,והקצינים הרומנים צעקו" :השאירו אותם שם!" קציני הז'נדרמריה
לא נתנו לנו אפילו להוציא מהקרונות את הילדים ואת החולים ,שלא יכלו
להתרומם.
העמידו אותנו בשורות ,והחיילים לקחו מאיתנו כל מה שהיה על גופנו ,שעונים,
טבעות זהב ,צמידים וגם כסף .קצין הז'נדרמריה הכריז )באירוניה( שהם צריכים
את הכל וגם את שיני הזהב ,שרופא שיניים יעקור מפינו – כדי להעביר לשלטון,
"ועם תום המלחמה ,כשתחזרו לבתיכם ,יחזירו לכם הכול".
לבסוף העבירו אותנו לגיהינום – טרנסניסטריה.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
תרגם מיידיש :מנחם קמיל
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אנדי רוזנגרטן
כשהתותחים רועמים ,החוקים נאלמים!
תיאור זה מחזיר אותי אחורה ,ליום ה 22-ביוני .1941
בשעה  04:30לפנות בוקר התעוררתי לשמע קולות רעם עמומים .יצאתי לגזוזטרת
דירתנו וצפיתי בתנועת אווירונים ערה ,שלא כרגיל בשעה זו.לשכנינו היה מקלט
רדיו מוסתר ,ומכיוון שכך הלכנו אליהם לשמוע את המתרחש .בשעה 6:00
לפנות בוקר הודיע קריין הרדיו הסובייטי ,שגרמניה – בלי להכריז מלחמה קודם
לכן – עברה את הגבול מזרחה והפציצה את שדות התעופה של למברג )לבוב(,
של צ'רנוביץ ושל קייב.
גם קולו של מולוטוב ,הקומיסר לענייני חוץ )תוארו דאז של שר החוץ בברית
המועצות( נשמע כרעם מן הרמקול..." :האויב יושמד כליל ..הניצחון יהיה
שלנו "..תגבורות של "הצבא האדום" היו בדרך לגבול ,צ'רנוביצאים רבים גויסו,
קיבלו מדים ונשק ונשלחו לחזית .חנויות המכולת "גסטרונום" מכרו את כל
מלאי המזון שהיה ברשותן.
למחרת ) (23.6.41הגיעו לבתי החולים בעיר המשלוחים הראשונים עם פצועים,
חיילים ואזרחים .בכל הנוגע למהלך הקרבות היו הפצועים פסימיים למדיי.
הרשויות הסובייטיות השתדלו לשמור על הסדר בעיר ,ציוו על האפלה בדירות
ובחנויות ,וכלי הרכב של הצבא הוסוו על ידי ענפי עץ ועלים .משום מה קיבלנו
את הרושם ,שמתקפת הגרמנים נעצרה.
מעניין ,שכבר ב 23-ביוני החלו בפינוי משפחות הקצינים הסובייטים ,ששירתו
בצ'רנוביץ ,באוטובוסים ובכלי רכב פרטיים .גם האזרחים הרוסים והאוקראינים:
מורים ,פקידים ,כוח עזר וכדומה החלו להתפנות באוטובוסים וברכבות.
אך הרשויות המקומיות ובתי הממשלה לא עשו כל הכנות ,שיכלו להצביע על
כוונתם לפנות את האוכלוסייה האזרחית המקומית מזרחה .ניתנה גם הוראה
למסור את מקלטי הרדיו בבניין הבורסה ,ברחוב הדואר.
ב 28-ביוני הגיעו ידיעות מדאיגות מאוד:
למברג בידי הגרמנים; צ'רנוביץ נמצאת בחבל ארץ ,שאותו חייבות לעזוב כל
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היחידות הסובייטיות ,כדי שלא תיפולנה בידי גדודי הטנקים הגרמניים ,שביצעו
תנועת איגוף המכונה בשפה הצבאית תנועת מלקחיים; חיילים וטנקים רבים,
שרק חמישה ימים קודם לכן הוזזו דרומה ,נסוגו מזרחה ,ומרגלים גרמנים
ורומנים נתפסו על ידי הרוסים.
ב 30-ביוני צעקו ברחובות אותם אוקראינים ,שרק לפני ימים מספר היו
"קומוניסטים שרופים"" ,מוות ליהודים".
בליל ה 30-ביוני הציתו הרוסים את בניין הבורסה בעת נסיגתם .פחד נורא מפני
העתיד נפל עלינו ואיים להתיש את עצבינו.
גייסות הצבא הרומני הופיעו כבר ב 6-ביולי במרכז העיר.
כבר בשעות אחר הצהריים של אותו יום שמענו ,שיהודים רבים נפלו קורבן
לאלימות החיילים .מאוחר יותר נודע לנו ,שהירשו לצבא להשתולל במשך שלושה
ימים ,לשדוד ולרצוח .היהודים היו מנודים ,ודמם הופקר .היו שמועות ,כי 3000
יהודים נרצחו; גופותיהם היו מוטלות בחצרות הבתים ,בגינות וברחובות.
בבית החולים לחולי רוח נרצחו רופאים ועובדים .בסיוע צעירים רומנים
ואוקראינים חדרו פטרולים לתוך דירות של יהודים ,שדדו ,היכו ולעיתים גם
רצחו .הבחורים המקומיים ,שהדריכו את החיילים לאן ללכת ,ענדו תגים עם
צבעי הדגל הרומני .האוקראינים הפכו את עורם  -מקומוניסטים נהיו בין רגע
לאוקראינים לאומניים ,שראו אפשרות לתבוע לעצמם מדינה עצמאית.
השכם בבוקר הבחנו בגברת דר' סמט-ז'אלוז'צקי האמיצה )אשת רופא נוצרי,
שהתנהג למופת כלפי היהודים ,עמיתיו למקצוע ( ,כשהיא יושבת בעגלה רתומה
לסוס ומעבירה ארגזי מתים עם גופות נרצחים דרך "הרחוב הרוסי" אל בית
העלמין היהודי.
הידיעות על אודות הזוועות ,שהחיילים הרומנים ביצעו ,התרבו מיום ליום .כך
שמענו ,כי יהודי העיירה סירט נטבחו ,כי מאות יהודי הכפר צ'יודין נורו למוות,
וכי דם יהודים נשפך כמים לאור היום במקומות רבים נוספים.
מעניינת העובדה ,שרבים מתושבי צ'רנוביץ הנוצרים ,אשר שבו כקצינים בצבא
הרומני ,התנהגו בצורה איומה כלפי שכניהם ומכריהם לשעבר .כך ,למשל ,פול
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רובסקו ,לשעבר מורה בגימנסיה בצ'רנוביץ ,התפאר ,כי במו ידיו הרג עשרות
יהודים ,ביניהם ישישים וילדים.
האנטישמי הידוע לשמצה ,דר' ננדריש ,שמאז ומתמיד שנא את חבריו לעבודה,
הרופאים היהודים ,מונה כמנהל בית החולים המרכזי וניסה בכל דרך שהיא
לערום קשיים בפני עמיתיו היהודים.
המנהל החדש של בית החולים לחולי רוח גירש את כל החולים היהודים לבית
החולים היהודי .המסכנים והאומללים מוכי הגורל הללו התרוצצו בפרוזדורים
והיוו בעיה נוספת ורצינית בשביל הרופאים והאחיות.
במקביל ליחידות הצבא הרומני נכנסו לצ'רנוביץ גם יחידות הגסטפו ),(Gestapo
משטרה חשאית של גרמניה ,עם סמכות ועם רשות להגביל את חופש הפעולה
של כל חשוד ,בלי כל ביקורת משפטית .הם קבעו את מלון "הנשר השחור"
כמפקדתם הראשית.
"מעשה הגבורה" הראשון של הגסטפו היה מאסרו של הרב הראשי ,דר' אברהם
מרק; הוא הוכנס לפיר המעלית של המלון והוחזק שם ,מתחת למעלית ,שהיתה
בתנועה מתמדת מעלה ומטה.
איזה סדיזם!
ב 9-ביולי סיפר לנו וויטנר ,שהרב הראשי שלנו ,דר' מרק ,צורף לקבוצה ,אשר
מנתה למעלה ממאה יהודים והובאה על ידי הגרמנים למטווח בבילה ) ,(Bilaשם
נורו .קבוצה נוספת קברה את הגופות למחרת.
כשהייתי במחנה עבודה ,סיפר לי אחד מחבריי לעבודה שהוא עצמו הניח את
הרב הראשי שלנו בקבר האחים .אלמנתו של הרב דר' מרק היתה עדה מטעם
הקטגוריה במשפטו של פושע המלחמה אדולף אייכמן בירושלים.
יומיים קודם לכן הצית הגסטפו את בית הכנסת הגדול ,ה ,Tempel -לאחר
שסגר בו מספר יהודים והניח חביות מלאות בנזין לפני ארון הקודש; גם כ70-
ספרי תורה עם כתרים מכסף נפלו קורבן ללהבות האש .כבאים הפילו מן הגג
הקדמי את שני לוחות השיש ,שעליהם היו חקוקים עשרת הדיברות  -הלוחות
לא נשברו! מביתנו ראינו את להבות האש ,שחדרו דרך הכיפה הגדולה ,כמו
זועקות לשמיים .עמדנו בחדר המדרגות בקומה הרביעית ובכינו למראה הנורא
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 בית הכנסת בער עד שעת לילה מאוחרת .איש לא ישן באותו לילה ,ובבוקרראינו רק את השלד המתכתי של הכיפה ,שעדיין העלה עשן.
בימים הראשונים של חודש יולי החלה המשטרה להוציא יהודים לעבודה .כבר
בשעה  04:00לפנות בוקר סחבו גם אותי ישר מן המיטה לרחוב ,שבו עמדו
כמאה איש תחת השגחה של חיילים גרמנים.
הוריי היו על סף הייאוש ,אך השתדלו להיראות רגועים .גם אני ,שלא ידעתי מה
מצפה לי באותו יום ,הייתי רגוע יחסית.
הייתי איפוא בין  172גברים,שהוצאו מבתיהם והובלו לכיוון נהר הפרוט .בשורה
הראשונה צעד האס ,גבר גבה קומה וחסון כבן  ,20ההיפך הגמור מהטיפוס
היהודי ,שהנאצים נהגו לתארו .ניגוד זה לתיאוריית הגזע הרגיז ,כפי הנראה,
את הגרמנים ,וכשהשיירה ירדה ברחוב הרכבת  ,Bahnhofstrasseפקדו על האס
לסובב פעמיים את הטור בזמן שזה צעד קדימה; הדבר חייב את הבחור לרוץ
בעלייה ואחר כך לרדת ,אך הוא הצליח לבצע את אשר ציוו עליו והכעיס עוד
יותר את הגרמנים.
בקצה המערבי של אחד הגשרים שפוצצו חילקו אותנו לקבוצות של עשרה.
העבודה שהיינו חייבים לבצע היתה קשה ומסוכנת :נאלצנו להיכנס למים
כשהבגדים על גופנו ,להחזיק בסירות עץ ,בעת שאחרים "דגו" חלקי עץ מהמים
הזורמים ,ששטפו פסולת ולכלוך אל תוך פיותינו .כמעט שטבעתי .חלקי העץ,
שהוצאו מן המים ,הועמסו בסירות ,ואותן סחבנו מאוחר יותר.
אחרי ארבע שעות עבודה רצופה העניקו לנו הפסקה ,הביאו לנו מספר דליים עם
מים ,וכל אחד מאיתנו הורשה לשתות כמה לגימות בלבד ,ישר מן הדלי כמובן.
כשסוף -סוף הגיעה השעה ארבע אחרי הצהריים ,שאלנו את עצמנו ,אם ,אומנם,
יתנו לנו לחזור הביתה; הרי אחרי השעה  ,8:00אסור היה ליהודים להימצא
ברחובות .חוסר הוודאות כירסם בנו ,והרי עצבינו היו בלאו הכי מרוטים .בינתיים
נעלמו שני יהודים מתוכנו ,והדבר אך הגביר את כעסם של הגרמנים.
בשעה  17:00החליטו לשחרר אותנו .שוב צעדנו ברגל אל העיר ,אך הפעם במעלה
הגבעה .החיילים שליוו את הטור צעקו" :להתקדם ,מהר יותר להתקדם! לסגור
שורות! "והיכו בנו בקתות רוביהם .כשהגענו לפינת הרחובות "לנדהאוסגאסה"
ו"האופטשטראסה" ,יצאתי מהשורות ורצתי בשארית כוחותיי לכיוון הרחוב שבו
גרתי .הגעתי לפינת הבית ,וראיתי את הוריי ממתינים לי על הגזוזטרה .התעלפתי
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על המדרכה והתעוררתי במיטה ,כשדר' גלס לצידי.
הייתי צעיר והתגברתי על הקשיים הפיזיים של יום העבודה הארוך ,והרומנים
המשיכו להוציא יהודים לעבודות שונות.
באמצע יולי  1941התרבו השמועות על ריבוי קורבנות בסביבת העיר ובערי השדה.
עילה להמשך הרציחות והביזה היתה "אגדת" הזוועה ,שהפיצו האנטישמים ,כי
היהודים החביאו אצלם כמויות גדולות של נשק ,תחמושת וכדומה וכביכול ,ירו
לעבר יחידות הצבא שנכנסו לאיזור.
בסוף חודש יולי פורסם צו ,שלפיו כל היהודים ,בלי יוצא מן הכלל ,מתינוק
ועד זקן ,חייבים לענוד מגן דוד צהוב בצידו השמאלי של החזה .אחד הצווים
שפורסמו הגביל את הימצאות היהודים מחוץ לבתיהם למשך הזמן שבין השעה
 8:00בבוקר ועד ל  11:00לפני הצהריים .בשלוש השעות האלה הורשו היהודים
לערוך קניות ,אך בשווקים מותר היה לקנות רק לאחר השעה  ,10:00וזאת על
מנת לא להפריע לנוצרים בעת ביצוע קניותיהם.
 40יהודים נלקחו כבני ערובה והוחזקו בפרבר רוש ).(Rosch
כעבור חודש הוחלפו בני הערובה הראשונים ב 40-אחרים .מאוחר יותר הובאו
למחנה וופניארקה ) (Vapniarcaשבטרנסניסטריה; המזון שם כלל עדשים,
שאוחסנו על ידי הסובייטים לפני שנים והיו מיועדים למאכל סוסים .וכך חלו
יושבי המחנה בסקורבוט ) ,(Scorbutכלומר חוסר ויטמין סי ,שגרם להתנוונות
השרירים ולנשירת שיניים .במחנה זה היה גם אחד השכנים שלנו – עורך הדין
פלמינגר.
בינתיים שמענו על אודות הניצחונות המרעישים של הצבא הגרמני באוקראינה
ובצפון החזית המזרחית .התקווה לשרוד נחלשה איפוא מיום ליום ,והייאוש תפס
את מקומה .מספר יהודים קיבלו רשיונות עבודה על מנת להדריך את הפועלים
הבלתי מקצועיים ואת הפקידים הנוצרים הלא מנוסים .הם ענדו סרט מיוחד על
הזרוע השמאלית וקיבלו גם תעודות ,שאיפשרו להם ללכת הביתה אחרי העבודה
גם בשעות האסורות ליציאה .יום רדף יום ושבוע שבוע .החזית זזה יותר ויותר
מזרחה; שמענו על נפילת קייב בידי הגרמנים.
בינתיים עיבדה הממשלה הרומנית את התכניות ,שלפיהן יישלחו היהודים אל
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מעבר לדנייסטר ,בהתאם להחלטת יון אנטונסקו ,מנהיג רומניה .מיהאי אנטונסקו
דרש – בהתאם לישיבת הממשלה מה 29-ביולי 1941-מינויו של איש חזק כדי
לנהל את ההגלייה בצורה יעילה ככל האפשר":אבקשך לשלוח לבוקובינה את
האדם הכי אמיץ והכי קשה מכל המשטרה".
העיתונות נרתמה לעניין ,ומנהל העיתון הפשיסטי "פורונקה וורמי" )Porunca
 (Vremiiפירסם כתב השמצה ולגלוג טיפוסי בעיתון:
"הפור נפל ...חיסול היהדות נכנס לרומניה בשלבו הסופי והמכריע :הסילוק של
היהודים מהקהילה הלאומית יהיה למציאות ....לשמחה של השחרור מתוספת
גם הגאווה,שאנו החלוצים והיזמים של פתרון הבעיה היהודית באירופה .אנו
מבינים את הסיפוק שבו העיתונות הגרמנית מקבלת את דבריו של המרשל
אנטונסקו ואת החלטותיו".
היה זה ה 11-באוקטובר שנת  .1941בנסיבות ,שבהן חיינו כבר שלושה וחצי
חודשים ,כל אחד מאיתנו ,איחל לעצמו ,שהמחר לא יביא איתו דבר גרוע יותר.
אולם באותו יום שבת נכונה לנו הפתעה לא נעימה ובלתי צפויה .
בשעה  7:30בבוקר צלצל הפעמון בדירתנו .גרנו אז במרכז העיר ,בדירה שכורה
בת שלושה חדרים בקומה שלישית של בית מגורים גדול ברח' פיאלה מס' ) 1אז
רח' ויקטור בוצ'בסקי(.
אמא הביטה דרך העינית בדלת הכניסה ובהבעת פנים מופתעת השתדלה לפתוח
את הדלת מהר ככל האפשר .ניחשנו מיד ,שמתרחש דבר מה לא רגיל בראותנו
את אחי היינץ ,מכיוון שלא היה רצוי לצאת העירה השכם כל כך.
כמעט כל שכנינו נדחפו אחרי אחי ,שאותו ראו כשהגיע אלינו ,בהניחם על דרך
ההיגיון ,כי לביקור כה מוקדם יש ודאי משמעות מיוחדת.
היינץ הביא לנו את הידיעה ,שכל יהודי העיר צ'רנוביץ חייבים לעבור לגטו
– ועוד באותו יום.
עם כל התלאות שעברנו עד אז נשארנו עדיין תמימים למדי; פרופסור בריקנר
העיר )כדרכו( בגסות מסוימת ,שדבר כזה הוא בלתי אפשרי".זאת אגדה! סיפורי
זוועה!" דר' גלס הוסיף" :לו היתה אמת בידיעה זאת ,היינו רואים לפחות מודעה
– אורדוננצה )מודעה רשמית( .כאלה הרי הדביקו יום -יום על קירות הבית
שמולנו".
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היינץ שמר על קור רוח והשיב" :אני בא ישר מבית העירייה .שם ,וכפי הנראה רק
שם ,פורסמה המודעה .אני בעצמי קראתי אותה ,לאחר ששכנים של פרופסור שוורץ
מרח' גתה הודיעו לנו על כך .אין לי מושג מאין הם ידעו כל כך מוקדם .אומרים
שעותק של המודעה נמסר ביד ליושב ראש הקהילה היהודית ,השופט פליטטר".
בפועל פשטה הידיעה כאש בשדה קוצים והציתה תבערה – המצב רציני...
בהתאם להחלטת מפקדת הצבא צוותה איפוא כל האוכלוסייה היהודית בצ'רנוביץ
להתכנס בגטו על מנת לאפשר מאוחר יותר את פינויה מן העיר .אנו חייבים לעבור
אל הרובע המסומן בקפידה ,וזאת עד שעה  .18:00עלינו לקחת מיטלטלין במשקל
שאינו עולה על מה שניתן לשאת ,וחל איסור לחזור הביתה; לאחר עזיבתנו יישארו
כל הריהוט והרכוש האחר בדירה .כל ראש משפחה חייב לערוך רשימה של כל
הפריטים הנשארים אחריו )אינוונטר  -מצאי( ולקחת אותה יחד עם המפתח לגטו
כדי למסרם לרשויות הרומניות – במקרה שיידרש .חולים אנושים יפונו אל בית
החולים היהודי ,הנמצא ברובע הגטו .יהודים ,שיימצאו מחוץ לגטו אחרי השעה
 ,18:00יירו! ואותו עונש צפוי גם לאותם יהודים ,שיתנגדו בצורה זו או אחרת,
ימרידו אחרים או ינסו לברוח מן העיר או להרוס את הרכוש הנטוש .היהודים ,שגרו
עוד קודם לכן ברובע הגטו ,חויבו לקבל את האחרים.
"זו ,פחות או יותר ,תמצית הפקודה .וכעת אין עוד לאבד זמן ,כל אחד חייב
לחפש לעצמו מקום לינה ".כך אמר אחי ,בהשאירו את כל הנוכחים פעורי פה.
איש לא העז עוד להוסיף ולהעיר.
שכן מהקומה השנייה עלה נסער לקומה שלנו" :אתם כבר יודעים?" הסתכלתי
החוצה דרך החלון וראיתי מאות רצים עם צרורות של בגדים ,מזוודות ועגלות
ילדים עמוסות בכיוון השולגסה )" – (Schulgasseמה עושים"?..
בבת אחת הפך חדר המדרגות בן ארבע הקומות  -שרק דקות ספורות קודם לכן
היה שקט – למרקחה! כולם רצו ,דיברו בקול רם ,אף צעקו .איש ,למעשה ,לא
ידע בדיוק איך ובמה להתחיל .מישהו זרק רעיון גאוני לאוויר  -חושבני שהיתה זו
גברת פורפר":מדוע להשאיר את כל רכושנו לרשויות הרומניות? הרי בטוחה אני,
שהפקידים ,שלהם יימסרו המפתחות ,ודאי ישדדו אחדים מדברי הערך הרבים
שאינם קבועים! אני מניחה שנשוב לביתנו בעתיד הנראה לעין ,כך שהטוב ביותר
יהיה להשאיר את דברי הערך אצל שלושת השכנים הנוצרים שישמרו עליהם .זה,
לדעתי ,הדבר הבטוח ביותר) "...איזו תמימות(.
 - 480שער שלישי  -צ'רנוביץ

רעיון זה נתקבל פה אחד על ידי כל השכנים היהודים .דר' ליבר ,דר' גלס ואבא
נשלחו לשכנים הנוצרים כדי לבקש אותם להסכים ולקבל במאור פנים את
הדברים יקרי הערך שלנו" .הנציגות" ביקרה אצל שמאהל ,חבר לשעבר של
מועצת העירייה ,אצל הכומר האורתודוכסי בוקה וגם אצל האלמנה – הגברת
מרקל .לא היה דרוש מאמץ רב כדי לשכנעם! דלתות הכניסה לדירותיהן של
שלוש המשפחות הנ"ל נפתחו לרווחה ,וחדר המדרגות הפך כהרף עין לדבר מה
שדמה יותר לבזאר :תושביו היהודים של הבית גררו והביאו שטיחים ,פרוות,
דברי קישוט יקרים ,ספרים ,קריסטלים וכו' .בעלות הבית הנוצריות ,שעמדו
בפתח דירותיהן ,כיוונו "בהרבה רצון טוב" לאן יש להכניס כל דבר ודבר .לא
אשכח את מראה הפעולה התמימה הזאת ,תוצאה של פסיכוזה המונית ושל דחף
טבעי להגן על רכוש ולשרוד!
יצאנו למשפחת פרסר ,שלה היה ביח"ר לסוכריות .שם קיבלנו חדר ,ואליו הוכנסנו
 24איש .יהודים ,שלא מצאו מקום בו יכלו "להתגורר" בגטו ,ישבו פשוט בחדר
המדרגות .קשה לתאר במילים את הצפיפות.
בחדר המדרגות היה בית שימוש ,שבזמנים כתיקנם שימש את פועלי בית החרושת
לממתקים.
כעת לא רק אנחנו השתמשנו בו אלא גם "היושבים בחדר המדרגות" .לא עברו
יותר מ 12-שעות ,והביוב נסתם ,דבר שגרם ,כמובן ,להצפה .נאלצנו להשתמש בדליים.
אחרי הגירושים הראשונים צומצם שטח הגטו בפקודה – והיינו חייבים לעבור
לרחוב אחר.
כניסת הגייסות הרומניים והגרמניים לצפונה של בוקובינה הביאה עימה התעללות
ביהודים ,רצח ללא רחמים וחיסולים חדשות לבקרים.
הרומנים לא בנו ,אומנם ,חדרי גזים ומשרפות ,אך השימוש ביריות ובתלייה
וחשיפת המגורשים לקור ,לרעב ולמחלות ,עד כדי אפיסת כוחות ,לא היו
"יעילים" פחות.
ב 14-באוקטובר חזר אבא ממקום המפגש שלפני בית החולים היהודי וסיפר
לנו ,כי לפי השמועה ,אלפים מיהודי הגטו ,שלא השיגו את "אישורי קלוטסקו"
להישאר בצ'רנוביץ ,יועברו לטרנסניסטריה.
אחרי הצהריים פרצה הסערה! ז'נדרמים רומנים חסמו מספר רחובות והודיעו
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באמצעות רמקולים לתושבי אותו איזור לצאת לרחובות ולקחת עימם רק מה
שכל אחד מסוגל לשאת על גבו .הבהלה היתה עצומה.
עדי ראייה לגירוש הפתאומי הזה ולחוסר הרחמים כלפי נשים ,ישישים ,גברים
וילדים התקשו לתאר את הברוטליות של הז'נדרמים .אלו דחפו את האנשים
אל העגלות ,שהיו צריכות להעביר את המסכנים לתחנת הרכבת  .שוטים ואלות
בידי סדיסטים סייעו לזרז את התהליך .היו אימהות ,שאיבדו את התינוקות בעת
הריצה ,והם נפלו אל תוך התעלות בצידי הכביש .משני צידי "הברויהאוסגאסה"
היו מפוזרים תרמילי גב מאולתרים וצרורות של המגורשים ,זרוקים ועזובים .כך
החלה הטרגדיה של ההגלייה.
הגירוש ארך  10ימים .הרכבת הראשונה יצאה מסדגורה עם  400משפחות; יתר
הרכבות יצאו מצ'רנוביץ  -מחציתן לכיוון מרקולשטי ,והנותרות לכיוון אטאקי.
זאת היתה תחילת ה"אודיסאה" העצובה של יהודי צ'רנוביץ.
ראש העיר טריאן פופוביץ' ,שהתנגד לגירושים ,השיג מיון אנטונסקו רשות
להוציא אישורי שהייה בעיר לכ 10,000 -יהודים.
בתחילת חודש יוני  1942הוגלו עוד למעלה מ 2000-יהודים ,ביניהם גם אחי
וגיסתי ,שהועברו אל מעבר לנהר הבוג ,למחנות גרמניים ,ונרצחו בדצמבר .1943
כך חיינו בפחד מתמיד מפני הוראות חדשות ,בתקווה לניצחון הסובייטים ובנות
הברית ,מלווים באכזבות ,שזימן לנו מצב החזית דאז.

אנדי רוזנגרטן

קבר האחים במטע הדובדבנים
יומנו של ארנולד דגני ,אחד המעטים ששרדו מהמחנה הגרמני מיכאילובקה
)טראסיקבה( שבעבר לנהר הבוג האוקראינה ,פורסם אחרי המלחמה בשפה
האנגלית,"Let me live" :
בשפה הרומנית, "Groapa este in livada de vişni" :
ולאחרונה גם בשפה הגרמנית."Lass mich leben" :
בימים הראשונים של יוני  1942גורשו מצ'רנוביץ  2000יהודים.
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במקום הריכוז ,מגרש הספורט מכבי ,התעללו החיילים הרומנים – בפקודת
הקולונל מארינסקו הידוע לשמצה – בנשים .אחרי שהגיעו לטרנסניסטריה הוצאו
יהודים רבים מהגטאות משני צידי הבוג והועסקו בתיקון הכביש בין גאיסין לאומן
בדרום – מערב אוקראינה.
חברת הבנייה והכבישים "דוהרמן" העסיקה אותם כפועלים ,הואיל והם "נרכשו"
מה ,S.S. -החברה לא חשבה שיש צורך לשלם להם.
המגורשים הוחזקו בדירי חזירים לשעבר ובתנאים מחרידים .לא עבר זמן רב,
והטיפוס גרם לקורבנות ראשונים.
ארגון ההנדסה הגרמני "טודט" ניהל את העבודות באמצעות מהנדסים ומנהלי
בצוע גרמנים ,לבושים במדי הצבא .השומרים היו אנשי  .S.Sגרמנים וגם ליטאים.
אלו האחרונים ,לרוב אנאלפביתים ושונאי ישראל ,רצחו כמעט כל יום מספר
יהודים "...שלא מצאו חן בעיניהם" ,או "בגלל גילם לא היו יעילים מספיק"...
באחד הימים שאל גרמני מארגון "טודט" את דגני בצורה תמימה ,האם אינו
מתפלא שכבר זמן מה החיסולים אינם מבוצעים באתר העבודה .ומיד הוסיף
גם את התשובה :חברת אוגוסט דוהרמן ,הבעלים ,מחתה על כך שהחיסולים
מבוצעים באתר העבודה ,היות שהם משפיעים לרעה על מוסר עבודתם של
הפועלים ,ששרדו באותו יום .החברה בדעה ,שחיסולים שנעשים רחוק ממקום
העבודה מרגשים פחות את היהודים) ...איזו דאגה להגדלת הספק העבודה!(
הבעלים דאגו לאחזקת הפועלים :ארבעה פפניג ) 0.04מארק( ליום לכל ראש
בתמור למאה גרם עדשים ושבעים גרם קמח תירס – הקמח הורד אחרי חודשיים,
ושלושת רבעי לחם בשבוע...
המחנה בטראסיבקה חוסל לגמרי ביום  10בדצמבר .1943
אישה ,שברחה מהמחנה בטאלאלאיבקה ב 19-בדצמבר  ,1943אישרה את
הידיעה.
ביום ב' היא שמעה שני גרמנים מארדון "טודט" מדברים על כך ,שהמחנה
בטראסיבקה חוסל  3ימים קודם לכן .סגל ,יד ביד עם הבת שלו הגדולה רות,
היו בין הראשונים ,ליביה ואדי  -אחריהם .האחרון היה אחי היינץ עם תינוק
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בזרועותיו ,כפי הנראה מוקי אנצנברג בן  18חודשים ,שהוריו נורו למוות שבועיים
קודם לכן )אחי החביא את התינוק בתרמילו ,תוך ששיחד את השומרים .התינוק
היה סמל החיים במחנה!(
בין ה 10-ל 18-בדצמבר חוסלו כל המחנות מעבר לנהר הבוג ,וכל יושביהם נרצחו
בדם קר.
לקברים אין סימן .קברי האחים נמצאים במטע הדובדבנים .בתעלות לפני הרפת.
בצידן האחורי של האורוות .בשדה התירס.
ליד הבאר .בכל מקום...
ביוזמת דגני איתרו אחרי המלחמה בגרמניה את רוב הפושעים הנאצים ,ששירתו
במחנות שמעבר לנהר הבוג .הפרקליטות הגרמנית "לא הצליחה" להוכיח את
אשמת הרוצחים ,ואף אחד מהם לא הורשע!

שמעון רוזנראוך
בהעדר חוק והגנה  -האיכרים בזזו שדדו ,רצחו ואנסו
כשהחלו הגירושים ב ,1941-גרתי בצ'רנוביץ .בסוף יוני  1941נסוגו משם
הרוסים ,ובמשך מספר ימים של העדר חוק הגנה החלו איכרים מן הסביבה
ואספסוף עירוני בביזה ובשוד של רכוש יהודי ,עד שלעיר נכנסו הגייסות של
הצבא הגרמני והרומני .כבר בכניסתם לעיר הם שדדו והרגו כל יהודי שנקרה
ברחובות ,ונשים יהודיות נאנסו .פעולות מאורגנות של יחידות רומניות נתארגנו
לשרפת בית הכנסת הראשי.
מאוחר יותר החלו לכפות על היהודים את כל הצווים הנאציונל-סוציאליסטיים,
כמו איסור יציאה מן הבית ,הגבלות בקניית מצרכים וענידת הטלאי הצהוב.
באוקטובר הוכן גטו ,שכלל את העיר התחתית של רחוב היהודים .באמצעות
כרזות רחוב בכל העיר נאמר ליהודים לעזוב תוך עשרים וארבע שעות את בתיהם
שמחוץ לתחומי הגטו ולעבור אליו .היהודים הורשו לקחת עימם רק מטען-יד.
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מי שלא ציית ,היה צפוי להיירות למוות .בקרב היהודים שלטו כאוס ויאוש עמוק.
בגטו לא היה כלל מקום לכל יהודי העיר ,שמנו באותה עת כשבעים וחמישה
אלף נפש .אחרי שכל הדירות שם התמלאו עד אפס מקום ,זחלו אנשים לכל מקום
אפשרי :למרתפים ,לעליות-גג ולאורוות .יהודי הגטו קיבלו לביתם את העקורים,
ובכל חדר מצאו קורת-גג מספר משפחות.
בסוף אוקטובר  1941החלו גירושים מכל בוקובינה לטרנסניסטריה ,ואלה נמשכו
עד סוף דצמבר  .1941מן הגירוש ניצלו רק אותם יהודים מצ'רנוביץ ),(Cernăuţi
שקיבלו אישורים להישאר בעיר .אישורים אלה ניתנו על-ידי המושל הכללי
קלוטסקו ) (Calotescuומאוחר יותר על-ידי ראש העיר דר' פופוביץ' )(Popovici
לאותם יהודים בצ'רנוביץ ,שהיו מומחים וחיוניים לכלכלת העיר.
הגירושים פעלו לפי רחובות ,במשלוחים של כאלפיים עד שלושת אלפים יהודים,
שנדחסו ברכבות משא ,כשמונים איש בקרון בקר.
הצלחתי להימלט מפני גירוש ,כשמצאתי מסתור במרתפים .לא גילו אותי ולא הוכרזתי
כמבוקש עד ה 7-ביוני  ,1942כאשר החל גל הגירושים השני.
ב 6-ביוני  1942עזבתי את ביתי והלכתי לכיוון הרינגפלאץ ) .(Ringplatzבדרך פגשתי
את דר' נויברגר ,שהיה אז יושב-ראש הקהילה ,ברכתי אותו לשלום ,והוא שאל אותי
לאן פניי מועדות .אמרתי לו ששמעתי ,כי למחרת ,ה 7-ביוני ,יחל מבצע גירוש חדש,
שיתחיל ביהודים שבידם היו אישורים מפופוביץ' ,ועל-כן אני מחפש לעצמי מסתור.
הזכרתי לו שפרץ ויכוח בין קלוטסקו לפופוביץ' לגבי הסמכות למתן אישורים כאלה.
קלוטסקו תבע ,שרק למושל הכללי תהיה הסמכות להעניק אישורי-פטור.
הממשלה קיבלה ,כנראה ,את דעתו ,והאישורים מידי פופוביץ' נמצאו חסרי-תוקף.
דר' נויברגר סיפר ,כי קיבל מדר' פילדרמן מבוקרשט ,נציגם של יהודי רומניה,
הודעה בטלפון על כך ,שהגירושים המתוכננים לא ייצאו לפועל.
למשמע הדברים האלה חזרתי לדירתי ,אך באותו לילה העירו אותי משנתי בערך
בשלוש לפנות בוקר ,הוציאו אותי מן הבית ,הכניסו אותי לטור של אנשים וליוו
אותנו לקראת גירוש לכיכר מכבי ) .(Makkabiplatzנראה לי היום ,שהשיחה
עם פילדרמן כלל לא התקיימה והומצאה על-ידי דר' נויברגר כדי למנוע בהלה
וחיפוש אחר מחבוא.
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דר' נויברגר ,רוצה לומר ,הנהגת הקהילה ,היו אחראים בפני קלוטסקו או פקידיו,
כי כל היהודים המועמדים לגירוש ,אכן ,יימצאו .האם שיחת טלפון או קשרי-
דואר עם פילדרמן בבוקרשט היתה בכלל אפשרית באותו זמן? אינני יודע.
כיכר מכבי היתה מקום הריכוז של המגורשים ,וביניהם היו גם נערים חולי-נפש
מבית החולים לחולי-נפש.
העמיסו אותנו בערב על רכבת ,שבעים עד שמונים איש בקרון ,ויצאנו לדרך.
היתה זו רכבת ארוכה של כחמישים קרונות ,ואני מעריך שהיו בה כארבעת
אלפים מגורשים.
הקרונות היו סגורים כל ארבעים ושמונה השעות שנסענו ,ואנו נאלצנו לעשות
בהם את צרכינו .כמעט נחנקנו מחום ,ולא היתה לנו טיפת מים.
הרכבת עצרה באטאקי ,הורידו אותנו לחוף הדנייסטר ,שם חנינו כל הלילה ,יום
ולילה נוסף.
איש לא הורשה לעזוב את מקום החנייה ,שהיה מוקף בז'נדרמים  -אפילו לא
לעשיית צרכינו .לעיני כל הרימו הנשים את שמלותיהן ,הורידו את מכנסיהן ועשו
את צרכיהן בפרהסיה.
בלילה השני אירע המקרה ,שלימד אותנו את הצפוי לנו .בין המגורשים היתה
משפחה עם תינוק .האם ביקשה להיניק את תינוקה ובעלה האיר לה בפנס כיס.
לפתע נשמעה צעקה מקרב המלווים השומרים" :אתם מרגלים!" אחד הז'נדרמים
הורה לכולנו לשכב מיד עם הפנים לקרקע .הוא איים לירות בכל מי שיתנגד או
יזוז ,וכל אותה עת הכו אותנו החיילים בקתות רוביהם.
שעתיים רצופות שכבנו על בטננו על האדמה הקרה .בינתיים שדדו החיילים את
צרורותינו ואת תרמילי הגב ,שהכילו את שארית רכושנו.
לאחר יומיים הועלינו על מעבורת ועברנו את הדנייסטר .במהלך המסע התרחשו
דברים נוראים ,כשמגורשים רבים נדחפו על-ידי החיילים למים וטבעו .כשהגענו
לחוף ,אולצנו לטפס על מעלה תלול לרציף רכבת.
על גג בניין תחנת הרכבת הסתובבו חיילים הלוך ושוב .בקושי נשמנו ,ציפינו
לגרוע מכל .הועמסנו כמקודם על רכבת משא ,שכבר המתינה במקום ,ויצאנו
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שוב .עברנו את ז'מרינקה ) (Schmerinkaולאחר לאחר ארבעה ימי מסע הגענו
ליעדנו  -קריירה דה-פיאטרה ) .(Cariera de Piatraהובלנו למחנה והוכנסנו
לסככות הרוסות ולצריפים חסרי דלתות וחלונות ,כמאה מגורשים באולם אחד.
שם השאירו אותנו ללא אמצעי-קיום.
אני זוכר בעצב את מכרינו הרבים מספור ואת רבבות היהודים ,שניספו
בטרנסניסטריה .במסע התלאות שלי התחברתי למשפחת משה שטרן ,שוחט
במקצועו .המשפחה כללה את בתו גוסטה רייכר ואת ילדה ,את בתו עם בעלה
את משפחת בתו השנייה ואת הורי חתנו .כל אלה ניספו בטרנסניסטריה.

מגרמנית :גד סובול

קברו של הסופר אליעזר שטיינברג בבית הקברות בצ'רנוביץ
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דר' דוד שערי
הפרעות והגירוש לטרנסניסטריה)יוני-אוקטובר (1941
ב 5-ביולי  1941נכנסו לצ'רנוביץ היחידות הראשונות של הצבא הרומני ,כשהן
מלוות בעוצבות המבצע הגרמניות וביחידות הגסטפו.
במשך  3ימים רצופים שדדו ורצחו יהודים:
יחידות רומניות פשטו על הרובע היהודי ורצחו באכזריות כ 2000-יהודים.
יחידות הז'נדרמריה הרומנית פשטו על מרכז העיר ועצרו כ 3000-יהודים.
יחידות אס.אס .גרמניות החלו ב 7-ביולי לבצע טבח ביהודי העיר.
אנשי הגסטפו שרפו את בית הכנסת המפואר ,ה"היכל" ,על  63ספרי התורה
שבארון הקודש ,ועצרו כ 400-יהודים ,ובהם הרב הראשי של העיר ,אברהם יעקב
מארק ,החזן הראשי גורמן ורבים מקרב האינטליגנציה היהודית בעיר.
העצורים עונו במשך יומיים ,הובלו לנהר פרוט ,נורו עד האחרון שבהם,
וגופותיהם הושלכו לתוך בור משותף.
לאחרונה הוקמה על קבר אחים זה מצבת זיכרון.
בסה"כ נרצחו בצ'רנוביץ בעשרת הימים הראשונים של השלטון הרומני המחודש
כ 3500-יהודים!
רק לאחר  60שנה נערך תחקיר על הרציחות ועל זהות הנרצחים.
ב 10-ביולי  1941הוכרז על איחודה מחדש של צפון בוקובינה עם ממלכת רומניה
ועל הקמת ממשל אזרחי.
ב 30-ביולי  1941הוצאה תקנה ,המחייבת את כל יהודי מחוז צ'רנוביץ לענוד
טלאי צהוב.
ראש העיר החדש ,א' לופו ,מינה מועצה לניהול הקהילה היהודית ,ולראש
המועצה מונה הרופא ,דר' זיגמונד נויברגר.
המועצה התקשתה להתמודד עם מצב החירום בעקבות הפרעות והרדיפות.
בחודשים אוגוסט -ספטמבר  1941נרגעו מעט הרוחות בעיר ,וחלה הפוגת מה
ברציחות היהודים וברדיפתם.
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ב 1-באוגוסט  1941מונה ט' פופוביץ' הפרו-יהודי לראש העיר ,אך הגזירות
בוצעו ע"י הצבא בלי לשתף אותו בכך.
סמוך לאיחוד מחדש עם רומניה שטף גל הפרעות והרציחות האכזריות של
יהודים כמעט את כל ישובי צפון בוקובינה ומרכזה ,ובחודשים יוני-יולי 1941
נרצחו באכזריות רבה ביותר כעשרת אלפים יהודים מאזורים אלה.
אלפים רבים מיהודי הכפרים והעיירות של מחוזות צ'רנוביץ וסטרוז‘ינץ נטבחו
ללא הבחנה ,מי מירי החיילים הרומנים או מפגיונותיהם ומי מסכיני האיכרים
וגרזיניהם.
רבים מיהודי אזורים אלה הושלכו חיים למימי נהרות הדנייסטר ,הפרוט ,הסירט
והצ'רמוש ,וטבעו בהם.
קהילת סדגורה ,שמנתה למעלה מ 1500-יהודים ,סבלה ביותר בעת המעבר
מהשלטון הסובייטי לשלטון הרומני.
במהלך החודש הראשון לאחר חילופי השלטון נרצחו בעיירה  184יהודים בידי
כנופיות ,ברובן אוקראיניות.
 300יהודים מכפרי האיזור רוכזו בעיר לוז'ן וגורשו לעיר סניאטין שבפולין ,אך
הצבא ההונגרי סירב לקבלם והחזירם לרומניה.
סטרוז'ינץ היתה העיר הראשונה ,שאליה נכנס הצבא הרומני ב,4.7.1941-
וב 4-וב 5-ביולי נרצחו למעלה מ 200-מתוך  3000יהודי העיר ,בהם ראש
הקהילה ,קרול דרימר ,ומשפחתו.
מאות הצליחו להימלט בעגלות לצ'רנוביץ ולוואשקוץ ,אך רובם נאלצו להצטופף
בגטו ,שהיה ,למעשה ,הגטו היהודי הראשון בבוקובינה.
רוב יהודי גטו סטרוז'ינץ הובלו למחנה הריכוז ביידינץ שבבסרביה בטרם הוגלו
לטרנסניסטריה.
ביום כניסת הצבא הרומני נרצחו גם כל  452היהודים ,שהתגוררו בכפר צ'יודין.
הכפר "סומן" שנה מראש עקב מספר פעילים יהודים קומוניסטים ,שנחפזו להניף
את הדגל האדום ,עוד בטרם נסוג כל הצבא הרומני.
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המאיור ו' קארף פקד על עינויים עד מוות של  4קומוניסטים יהודים שנה לפני
כן ,והוא גם נכנס ראשון לעיירה.
כל יהודי העיירה רוכזו בכלא המקומי ,ושם נורו במכונות ירייה.
היחסים הטובים בין היהודים לשכנים הרומנים לא עמדו לזכותם ביום הזה.
ואלה היישובים ,שבהם נרצחו במחוז סטרוז'ינץ יהודים בשלושת הימים
הראשונים של כיבוש צפון בוקובינה:
בקוסטשט .80 -
בצ'ירש  12) 99 -משפחות( .
במיליה נרצחו רוב יהודי הכפר ע"י כנופיות אוקראיניות ,שהגיעו מקוטי ,בטרם
נכנס הצבא הרומני לכפר.
בוויז'ניץ .21 -
בסטנשטי .65 -
בבנילה ע"נ צ'רמוש .235 -
בהרצה .132 -
בבנילה ע"נ סירט .22 -
בספטמבר  1941נתמנה הגנרל קורנליו קלוטסקו למושל האזרחי של החבל ,והוא
שהוציא לפועל את כל הגירושים לטרנסניסטריה.
ב 10-באוקטובר  1941הוכרחו למעלה מ 50,000-יהודי צ'רנוביץ להידחס
לתחומי הגטו ,שהוקם ברובע היהודי של העיר.
למחרת היום פרסם המושל קלוטסקו בשם המרשל אנטונסקו צו כללי לגירוש כל
יהודי בוקובינה לטרנסניסטריה.
על פי פרק י"ז מספרו של דוד שערי":יהדות בוקובינה בין שתי מלחמות העולם"
ומקורות נוספים.
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זיגי טויטלר
מתוך יומנו האישי
שבת 11 ,לאוקטובר 1941

אבא הלך בבוקר העירה ,ואחרי זמן קצר חזר כולו נרגש ובשורה בפיו:
עד השעה  6לפנות ערב עלינו להיות בגטו.
קשה לתאר את התמונות שהתרחשו עכשיו :עד השעה  10בבוקר טרם נודעו אלו
רחובות ייכללו בגטו ,והכל היה מושתת על שמועות ...רק מודעה אחת פורסמה
בשעת בוקר מוקדמת:
כל מי שישלח ידו בביזה ,דינו מוות .יהודי העיר חיכו בחרדה לבאות.
ההתרגשות היתה עצומה ,טרם ראיתי פאניקה כזאת בקרב היהודים בעיר:
כולם מחפשים דירות בחלק התחתון של העיר ,אצל קרובים או מכרים.
מתחילים להעביר מטען לכתובת החדשה .מספר העגלות ,שניתן לשכור להעברת
המיטלטלין ,מצומצם ואינו מספק את הביקוש .אנשים סוחבים כלי מיטה ,דברי
הלבשה ,מיטות ואפילו רהיטים בתוך ארגזים ,בתוך מזוודות ,בתוך אמבטיות
ישנות ,בידיהם ועל גבם.
גם זקנים וגם ילדים סוחבים חבילות בידיהם או על גבם ,בלי להתחשב בגילם.
בהמשך הבוקר מפרסמים קצינים את הרחובות אשר יקיפו את הגטו ,וכך עובר
הזמן עד השעה  6לפנות ערב  -בריצה מטורפת ,עם מטען כבד.
בשעה האחרונה לפני נעילת שערי הגטו אנחנו רצים עם הסל האחרון ,אחרי
שנטשנו את דירתנו בתוהו  -ובוהו .באותו זמן צועד החבר שלי לכיתה ,אלקסנדרו
מושוק ,עם כלתו לכיוון הכנסייה כדי להתחתן.
רק כעבור מספר ימים נודע על ההתאבדויות הרבות ועל מקרי המוות הרבים
שהתרחשו באותו יום.
יום רביעי 15 ,לאוקטובר 1941

היום יוצא הטרנספורט הראשון לטרנסניסטריה .משעה  8:30קורא חייל לכולם
לרדת .מכל הבתים יוצאים אנשים בבהלה ,עם חבילות ,פה ושם עומדות עגלות.
מחלונות רבים נזרקות חבילות.
לקראת ערב נפוצות שמועות טובות :אומרים שראש העיר ,דר' טריאן פופוביץ',
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היה בבית החולים היהודי ואמר שמפסיקים את המשלוחים לטרנסניסטריה.
כמו כן יחזור חלק מהיהודים לביתם" .זה בזכות האלוהים שלכם וגם הודות לי".
שבת 18 ,לאוקטובר 1941

רק שבוע עבר ,ובכמה הורע המצב הנוראי של היהודים.
 30עד  40איש מתים כל יום ,התאבדויות רבות ,רושמים גם מקרים ראשונים של
טיפוס ועומדים לחסן את התושבים נגד מחלות ומגיפות.
יום ב' 27 ,לאוקטובר 1941

בכל העיתונים מופיעה היום תשובתו של אנטונסקו לדר' פילדרמן ,הנשיא של
כל הקהילות היהודיות ,אשר פנה אליו בשתי בקשות .בתשובתו כותב אנטונסקו
באירוניה ,שהוא לא ייתן שום הקלה ליהודים ,להיפך! הוא מאשים אותנו,
ומצדיק את הרדיפות .כתוצאה מהמאמר מתחדשים הפוגרומים.
ראה בנספח דפים מקוריים מתוך היומן

צ'רנוביץ )היום(  -בית הקברות היהודי
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צ'רפקאוצי )כיום צ'רפקאוץ(  12 ֿ 10) Cerăpcăuţiמשפחות(

דר' אליעזר גלאובך-גל
על העיירה
צ'רפקאוצי ,ישוב כפרי ובליבו אחוזה חקלאית עם טירה מתנשאת במרכזה .הכפר
ממוקם בבוקובינה הצפונית ,בגדה המזרחית של נהר הסירט ,המפריד כיום בין
רומניה במערב לאוקראינה במזרח .הכפר אינו מופיע במרבית המפות ונמחק
מפנקס הקהילות היהודיות לאחר השואה.
כתיבת רשימה זו הוטלה עליי ,מכיוון שככל הידוע ,הנני יליד-שריד יחידי
מצ'רפקאוצי.
מבחינתי מדובר בשחזור מרגש של תקופת ילדות רחוקה שחלפה ומתה ,אם כי
זכורה לי היטב ,ואולי שם טמונים שורשי הזהות שלי ,שביטויים מתגלה לי יותר
ויותר בערוב ימיי ,ככל שנוקפות השנים.
חלק נוסף של צ'רפקאוצי משתרע במורד שלמרגלות ההר ליד הנהר ותחנת
רכבת שהובילה לעיר צ'רנוביץ ,עיר הבירה של בוקובינה ,מרחק של כ 30 -ק"מ.
כאן ,באיזור התחתון ,התגוררו כ 12 - 10-משפחות יהודיות בין שאר התושבים
הכפריים – כ 150 -משפחות לא יהודיות .היהודים היו בעלי מלאכה – צורפים
וחייטים – ובעלי עסקים קטנים ,כגון שיכר ,ביגוד ופונדק דרכים.
פרנסת משפחתי היתה על עבודת אבי אצל הברון גוזצ'קי ,בעל האחוזה .למעשה,
מרבית תושבי הכפר התקיימו מעבודתם באחוזה ,ואפילו בתיהם ,כמו הבית
שלנו ,היו רכושו של הברון .אפשר לומר שהמבנה החברתי-כלכלי של הכפר דמה
למעין אריסות פיאודלית .הברון גוזצ'קי היה ממוצא ארמני ,וככל הידוע ,אביו
יסד את האחוזה בשלהי המאה ה .19-הכפר התפתח איפוא סביב האחוזה.
מים שאבנו מן הבאר שבשדה שלנו  ,ושם גידלנו ירקות בסיסיים לבית .החשמל
עדיין לא הגיע לבתים ולרחובות ואף לא היו רדיו או טלפון; גם לא היתה כל
תחבורה ציבורית ,פרט לרכבת בעמק הכפר.
לימודי קודש למדנו בשיעורים פרטיים מפי "מלמד" ,שהגיע לביתנו פעם בשבוע.
הקהילה היהודית הקטנה היתה מעורבת ממוצאים שונים ברחבי האימפריה
האוסטרית .לדוגמה ,סבתא שלי מצד אמא היתה מקולמיא שבגליצה ,ומשפחה
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אחרת היתה ממוצא הונגרי .יש לציין ,כי עקב הדלילות ופיזור בתי המגורים
לא היו כאן חיי קהילה יהודיים מאורגנים ,ובחיי יום  -יום היתה כל משפחה לנפשה.
ברם בחגים ובשבתות התכנסו חלק מן היהודים בבית הכנסת הקטן בביתו של בעל
בית המרזח ליד תחנת הרכבת ,או הלכו ליהודים בכפרים הסמוכים .באופן כללי נהגו
היהודים להתרפק על התרבות האוסטרית ,עם המוסיקה של שטראוס ,שירי המשורר
גטה וזמרתו של זמר האופרה יוסף שמידט.
ההרכב הדמוגרפי של הכפר היה מגוון למדיי .היו לנו שכנים אוקראינים  -רותנים
דוברי אוקראינית ,שוואבים דוברי גרמנית ורומנים; המשפחות היהודיות היו כולן
דוברות יידיש בניב גרמני ,שטיפחו ,כאמור ,את התרבות האוסטרית תוך כדי שמירה
על מסורת יהודית – אם כי ברמה צנועה ובלתי מופגנת .התושבים היהודים נזקקו
לקבלת שירותי דת ,כגון מוהל ושוחט ,מן הכפר הסמוך במורד הצפוני ,וולצ'ינץ ,אשר
בו שכן גם האופה היהודי ,מהעיירה סיטר אשר מעבר לנהר ושירותים רפואיים גם
מהעיירה אדוקטה.
המשפחות היהודיות השתדלו לשמור על קשר הדוק עם המרכז היהודי הגדול
בצ'רנוביץ וגם עם קרובים מעבר לים.
"רעידת האדמה" התרחשה ב 28 -ביוני  ,1940עם סיפוח בסרביה עם בוקובינה
הצפונית לרפובליקה הסובייטית האוקראינית .כך הפך הכפר ליישוב ספר בצד המזרחי
של נהר הסירט והופרד ממחוז העיר סירט במערב הנהר ,שנותר ברומניה.
זכורני היום המיוחד הזה ,שבו עמדו כל תושבי הכפר בחזית בתיהם ,נשענים
על גדרות העץ וצופים בשורה ארוכה של חיילים רומנים בנסיגה זוחלת ,עם
העגלות העמוסות הרתומות לסוסים ,יורדים לצידי הדרך לתוך התעלות ,כנועים
ושפופים ,כדי לאפשר לשיירת הטנקים הסובייטיים לנוע בגאון .בחלק מן הטנקים
ישבו בצריח חיילים עם גרמושקה ,מנגנים מנגינות רוסיות  -בלי ספק מראה
סוריאליסטי למדיי .במהלך היום הקודם חזינו במנוסת כלי רכב ממוכנים של
הצבא הרומני ,ובהם מכונית שחורה ובה הברון גוזצ'קי עם אשתו ומספר מזוודות
עם כסף ודברי ערך ,כפי שגויי הכפר מסרו.
זכורני שהיה זה שבוע צבעוני מאוד ,כאשר כל הכפר עטה-לבש בגדים של
משפחת הברון בעקבות ביזה רבתי בתוככי הטירה ובמחסנים .אבי סיפר ,כי
הברון ביקש ממנו לשמור על סדרי האחוזה ועל רכושו עד שובו .הוא ,הברון,
כנראה מעולם לא הופיע עוד.
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קאבשט (120) Cabeşti
דם יהודי הופקר ,ואיש הישר בעיניו יעשה
יהודי הכפר ,כולם חסידים ,היו מסונפים לקהלת סטנשטי ,ונציגיהם השתתפו
בהנהלת הקהילה ,שהחזיקה בית ספר בכפר.
ב 1930-חיו בכפר  120יהודים.
בחמישה ביולי  1941הופצה שמועה בכפרי הסביבה ,כי דמם של היהודים
הופקר ,ואיש הישר בעיניו יעשה .תושבי הכפר ,שהיו ברובם ממוצא אוקראיני,
התנפלו על היהודים ,ובמהלך פוגרום נרצחו כמעט כל יהודי קאבשט ורכושם
נשדד .הבודדים ,שנותרו בחיים לאחר הטבח ,נשלחו לטרנסניסטריה בסתיו של
אותה שנה.
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קדובשטי (94) Cadobeşti
אברהם קורן
יהודי הכפר נכלאו למשך  3שבועות וגורשו
הכפר קדובשטי נמצא ליד העיירה זסטבנה ,כ 45-ק"מ מהעיר צ'רנוביץ.
כיום הוא בשטח אוקראינה ,אך בין השנים  1941 - 1918היה תחת שלטון רומניה.
לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בקדובשטי  25משפחות יהודים ,שהיוו
מיעוט קטן בקרב התושבים האוקראינים .בין שתי האוכלוסיות שררו יחסים
טובים.
בכפר היה בית כנסת ,ובו מניין קבוע ,וכן "חדר" ,שהיה פתוח כל יום .הילדים
הלכו ל"חדר" מגיל  4ואילך.
שוחט היה בא ליישוב פעם בשבוע מהכפר הקרוב ,ורנצ'אנקה ,או עפ"י הזמנה
מיוחדת.
היהודים בכפר התפרנסו מניהול חנויות מכולת ,מחלבה ומסבאה ,ובנוסף היו
ברשותם אדמות ומשקים חקלאיים ,שאותם עיבדו בעזרת האיכרים תמורת 1/3
מן התוצרת.
השלטון המרכזי בין שתי מלחמות העולם היה שלטון רומני – וכך גם הנהגת
המועצה המקומית.
בבית הספר לימדו בשפה הרומנית ,וילדי היהודים למדו שם יחד עם ילדי
הגויים.
משפחתי התפרנסה בכפר מניהול מחלבה ומכולת ,שמוקמו שתיהן בתוך בית
המגורים ,וכן ממשק חקלאי ומאדמות ,שהוחכרו לעיבוד חקלאי.
בשנת  1940נכנסו הרוסים לאיזור ושלטו בו כשנה .בתקופה זו עזבו כל פקידי
השלטון הרומני ועובדיו את הכפר.
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ביוני  ,1941עם צאת הרוסים מהאיזור ובטרם חזר השלטון הרומני ,קמה
בכפר מחתרת אוקראינית "-באנדרובצים"  -שחרתה על דגלה את הסיסמה
"אוקראינה עצמאית" .למזלם של יהודי הכפר ,שהאוקראינים תכננו לפגוע
בהם ,נכנסו החיילים הרומנים וחילצו אותם מידי הפורעים.
אולם לא לאורך זמן שיחק מזלם של היהודים – הפקודה להגיע תוך  48שעות
אל הכפר הקרוב ,ורנצ'אנקה ,להביא עימם מזון ובגדים ולהתכנס בתוך אסם
התבואה ,לא איחרה לבוא.
כ 3-שבועות שהו איפוא היהודים בתוככי האסם בלי אפשרות לצאת ממנו,
כשהמזון שהביאו איתם הולך ואוזל.
ואז הגיעה פקודת הגירוש – ברגל ,לכיוון בסרביה )היום מדינת מולדובה(
ומשם לכיוון אוקראינה.
יום יום הליכה ברגל מהבוקר עד הערב ,בליווי חיילים רומנים ,ישנים בלילות
בשדות או באסמים .עם הזמן החלו אנשים לפגר בהליכה וגוועו בדרך מחוסר
כוח או ממחלות.
במהלך כל המסע הזה ,כ 3-חודשים ,נשאה אותי אימי על גבה בתוך סל גדול;
הייתי כבן שנה בלבד.
את רעבונם השביעו היהודים מן הפירות והירקות ,שהצליחו לאסוף מן השדות
שבצידי הדרך או מן האיכרים המקומיים ,שסיפקו להם מזון תמורת כל דבר
בעל ערך ,שעוד נשאר בידי היהודים.
במהלך המסע המפרך הגענו לעיר מוגילב .כדי להיכנס לעיר היה עלינו
לטפס על הר גבוה ,אך סבתי הניה ,אם אימי ,לא הצליחה להביא עצמה
לעשות זאת .היא נשארה מאחור עם דודי יוסף ,שלא רצה לעזוב אותה,
ונפטרה ,כנראה שם .על פי השמועה ,נורה דודי בידי חייל רומני .מקום
קבורת שניהם אינו ידוע.
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השיירה הגדולה חולקה לשתיים ,ובסוף ספטמבר  1941הגענו עם חלק ממנה
לעיירה צ'יצ'ילניק שבאוקראינה .חלק אחר נשאר בעיר ברשאד .מצ'יצ'ילניק
פוזרו האנשים לקולחוזים בסביבה.
ואז פרצה מגפת הטיפוס .חוסר תזונה ,חולשה גופנית ותנאי סניטציה גרועים
תרמו להתפשטותה ,והיא הפילה חללים רבים ,ביניהם סבתי בלה ,אימו של אבי
נפתלי ,שנפטרה מטיפוס ונקברה בקבר אחים גדול.
אבא היה נגר וזגג ,מקצועות מבוקשים באותם ימים ,ובצ'יצ'ילניק היה בית
מלאכה ,שבו נדרשו בעלי מקצוע .הוא נתן איפוא שעון זהב ,שנשאר לו,
וכך התקבל לבית המלאכה .בזכות זאת קיבל תעודה של בעל מקצוע דרוש,
ועל סמך תעודה זו הצליחה המשפחה להישאר בצ'יצ'ילניק ולא להישלח
הלאה ,לקולחוז.
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קוסטשט (380) Costeşti
יהודי היישוב והסביבה נורים למוות בשדה פתוח
ב 1930 -חיו בקוסטשט  274יהודים ,שהתפרנסו בקושי מחקלאות ,ממכירת
פירות ומגידול בהמות.
בכפר היו שלושה בתי כנסת ושלושה "חדרים".
במועצת הכפר כיהנו שלושה נציגים יהודים ,והפעילות הציונית במקום היתה
של "מזרחי" ושל "בני עקיבא".
בתקופת השלטון הסובייטי )יוני  - 1940יוני  (1941נעצרו כמה יהודים בכפר
וגורשו לסיביר.
ביולי  1941נכנסה יחידה של הצבא הרומני לכפר ,כלאה את כל היהודים לשלושה
ימים בבניין בית הספר ולא סיפקה להם שם אוכל ומים .לאחר מכן שוחררו,
אך לא לאורך זמן – תושבי הכפר האוקראינים הסגירו את היהודים לידי יחידה
צבאית אחרת ,שעברה סמוך ליישוב .זו הובילה את היהודים לשדה פתוח ,שם
נורו ונרצחו  420יהודים מקוסטשט ומהסביבה .רק בודדים הצליחו להימלט.
אחד הניצולים ,שחזר לדירתו ,נהרג באבנים ובמקלות על ידי האוקראינים,
שעסקו אותה שעה בביזת הרכוש היהודי.
היהודים ,שהיו ביום הטבח מחוץ לכפרם ,חזרו אליו ,אך גורשו מאוחר יותר
לטרנסניסטריה.
איש לא חזר לקוסטשט לאחר המלחמה.
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שרלוטה קרמר )זלצמן(
גורל יהודי קוסטשט
הכפר קוסטשט נמצא במחוז סטרוז'ינץ ) ,(Strojineţiבוקובינה ,ואוכלוסייתו
היתה ברובה אוקראינית.
עד פרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בכפר כשלוש מאות ושמונים יהודים ,רבים
מהם בעלים של גני פרי גדולים ושל אדמות חקלאיות .אחדים עסקו בסחר בהמות,
ואחרים היו בעלי מלאכה .האחים אקסלרד ) (Axelradהיו בעלי בית חרושת
גדול לחמאה ולשמן ,ובין המשפחות המכובדות והעשירות נימנו משפחות זוסר,
יגרמן ,לאוב ועוד.
בכפר היו בית כנסת ובית עלמין יהודי.
עד פרוץ המלחמה שררו יחסים טובים בין תושבי הכפר ,אך לאחר פרוץ מלחמת
העולם השנייה ונסיגת הכוחות הרומנים כלאו האוקראינים את יהודי המקום
בבית הכנסת ורצחו אותם במכונות ירייה .בין יהודי הכפר ,שנותרו בחיים ,היו
סבינה זוסר ,דוד זוסר ,רגינה בוכבינדר ,גברת יגרמן ,גברת שפירא ואחרים .הם
לא גרו באותה עת בכפר.
דרך הייסורים שלנו

משפחתנו לא גורשה מיד מן הכפר ,משום שבעלי היה הרופא היחיד בבית
החולים ,ואי אפשר היה בלעדיו .למרות זאת באמצע יולי  1941נשלחנו גם אנו
לגטו בצ'רנוביץ .שהינו שם כשלושה חודשים ,ואז הורו לנו להגיע עם מיטלטלינו
לתחנת הרכבת ,שם דחסו אותנו לקרונות בהמות ,ויצאנו לדרך.
בהגיענו לאטאקי ,שעל גדת הדנייסטר ,נלקחו מאיתנו כל חפצי הערך שלנו
והמסמכים האישיים שברשותנו .בעלי אמר לקצין הממונה ,כי אם ייקח ממנו את
תעודת הרופא ,מוטב לו למות ,והקצין ,אומנם ,הבטיח ,שלאחר בדיקה יוחזרו
כל המסמכים ,אך ,כמובן ,לא קיים את הבטחתו.
באטאקי נמצאו כבר מגורשים רבים .היה סתיו ,רוח קרה נשבה וגשמים
החלו לרדת.
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האיצו בכולנו לעלות על גבעה ,לרדת ממנה ,לעלות עליה שוב וחוזר חלילה.
זקנים וחולים לא יכלו לעמוד במעמסה והתמוטטו .אמהות איבדו את ילדיהן
הקטנים ,ומכל עבר נשמעו צעקות ויללות בכי .וכל אותה עת הז'נדרמים אינם
מפסיקים להכות אותנו בקתות רוביהם.
נותרנו לשבת על גדת הדנייסטר במזג אוויר נוראי ,בתוך זוהמה ,מוזנחים ,בלי
אמצעי קיום ,עד שהגיע תורנו לעבור במעבורת היחידה את הנהר.
כשהגענו לצידו השני ,הוליכו אותנו ישר למורפה ) ,(Murafaשם עבד בעלי זמן
מה כרופא בבית החולים המחוזי .במחנה התפרצו מחלות ,כמו טיפוס הבטן
וטיפוס הבהרות ,דיזנטריה ואף הרעלות דם .תרופות נמצאו רק בשוק השחור
ותמורת כסף רב .בעלי נאבק ללא לאות במגפות הללו ,עד שנדבק בעצמו בטיפוס
הבהרות ,וב 22-במאי  1942נפטר.
לאחר מותו הורע מצבנו מאוד .רעבנו ללחם ונאלצנו לעזוב את החדר ,שבו
התגוררנו .מכרתי את בגדיי ואת התרופות ,שהיו ברשות בעלי ,כדי לפרנס אותי,
את ילדנו ואת אימי.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
מגרמנית :גד סובול
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קוצ'ור-מארה וסביבתה

קטע ממפת י' ניסטור )) - (www.bukovinasociety.orgראה מפת בוקובינה ,שער ב'(

קוצ'ורול-מארה ( 231) Cuciurul-Mare
דר' איזידור רוזנגרטן ז"ל
ההגלייה שלי
במהלך שנות ה 30-ועד אמצע  1941עבדתי כרופא בכפר הגדול קוצ'ורול-
מארה,ששכן במרחק קילומטרים אחדים מצ'רנוביץ ,ובכפר השכן וולוקה.
אנשי העילית הכפרית  -הכמרים ,המורים ,הנוטריון ,ראש המועצה המקומית
והמזכיר – כמו יתר האוכלוסייה היו מלאי התפעלות מעבודתי ומן העזרה,
שהושטתי לכל זקוק .ראיתי בכך את ייעודו של רופא ,ולכן לא חסכתי מאמצים
וערכתי ביקורי בית אצל חולים ,גם כשהדבר היה כרוך בנסיעה ארוכה יחסית
בחורף ,בקור העז ובשלג .היות שהייתי רופא יחידי לאלפי תושבים ,השתלמתי
גם ברפואת שיניים ובעזרה לנשים יולדות; לא פעם ,כשלחולה לא היה די כסף
לקניית התרופה הדרושה ,השלמתי את החסר.
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מיד עם כניסת הצבא הרומני לבוקובינה ,בתחילת יולי  ,1941נרצחו חלק מן
היהודים ,שהתגוררו בכפרים ובעיירות קטנות .מספר ימים מאוחר יותר,
כשיחידות צבאיות הגיעו לאיזור צ'רנוביץ ,הן רצחו קרוב ל 3000 -יהודים
ברחובות ובחצרות הבתים.
בקוצ'ורול -מארה קיבלו החיילים פקודה לאסוף את היהודים מהסביבה ולהביאם
לבניין בית הספר .הז'נדרמים היו אנאלפביתים ,גסי רוח ,ושונאי ישראל והתנהגו
בהתאם .בקול רם ומאיים פקד רב-סמל על כל היהודים לשכב על הרצפה עם
הפנים כלפי מטה .אסור היה להרים את הראש.
אשתי ,ריקה לבית לאופר ,נפטרה מסרטן ,ואני התגוררתי בבית חמותי .כשהחיילים
הוציאו אותנו מהדירה ,נעלה חמותי נעלי בית .וכך הוציאו את הקשישה בת ה-
 89מביתה יחד עם שתי בנותיה.
זאת היתה תחילת הייסורים.
בזמן ששכבנו על הרצפה ,ניסיתי להרים את ראשי על מנת לראות מה שלום
חמותי .חייל ,ששמר עלינו ,התקרב אליי ,הרים את רובהו ,החזיק אותו בקנה
בצורה אנכית ונתן לו ליפול כך שהקת פגעה בראשי .הוא גם איים עליי ,כי
אם אנסה שוב להרים את הראש – יירה בי .איכר צעיר מהכפר ,שהתיידד עם
החיילים ,צעק עליי" :אתה שם ,אתה עשית לי פעם זריקה ,חכה חכה ,אני כבר
אראה לך!"
כעבור זמן מה נצטווינו לקום .ה"מסע" הגדול מזרחה החל ...ימים ושבועות ,עד
הגיענו ליידינץ.
כל הדרך תמכנו בחמותי ,ולמרבה הפלא ,גם היא הגיעה יחד איתנו למחנה ,שבו
שהינו שלושה חודשים.
בחודש אוקטובר  1941יצאנו שוב לדרך .משרדי הרשויות המקומיות ביישובים,
שבהם עברנו ,קיבלו הוראות בזו הלשון" :כל ראש מועצה של כפר או של עיר
חייב לדאוג לכך ,שאף יהודי לא יעזוב את השיירה כדי להסתתר .מי שיקבל
יהודים בביתו או יעסיק אותם ,יועמד למשפט בפני בית דין צבאי .ראש המועצה
חייב לדאוג לכך ,שקבוצת צעירים מהמסגרת הטרום-צבאית תלווה את השיירה
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ותעזור לז'נדרמריה בשמירה על היהודים ובליוויים עד לכפר השכן ,שבו תוחלף
הקבוצה הראשונה באחרת".
אין צורך בדמיון רב כדי להבין ,שהצעירים האלו עשו מלאכתם בנאמנות
ובשקידה – הרי היתה זו שוב הזדמנות לשדוד מבני אדם חסרי הגנה את שארית
החפצים האישיים ,שעוד נותרה בידיהם.
במודעה ניתן היה לקרוא גם שורות אלו:
"במקרה שאחד המגורשים ימות בדרך ,יש לקבור אותו בו במקום ,אך לא
בשולי הכביש וגם לא במרחק קטן ממאה מטר מאיזו שהיא באר מים .עם
הצגת חשבון תדאג מפקדת הז'נדרמריה לכיסוי הוצאות הקבורה" -איזו הוראה
עניינית ויבשה!
הזדעזעתי כשראיתי את הגופה הראשונה מוטלת בדרך .עצרתי ועצמתי את עיניה
של האישה הזרה ההיא ,יישרתי את רגליה ואת ידיה ,כפי שראוי למת ,וזעקתי:
"נפטרת כמו אימה של מלכת אסתר ,אחות מרדכי ,בדרך ההגליה לבבל" .זאת
מלמלתי ,בזמן שדמעות זלגו מעיניי ,לכבוד האישה המתה והמוות עצמו .מאז
הגירוש לבבל עברו כ 2500-שנה ,אך בשבילנו ,היהודים ,מאומה לא השתנה!
גם עכשיו יהודים מתים ,יהודים בדרך – ...שנת !1941
איכרים צעירים חפרו את הקבר וצעקו לעברי  -וצעקותיהם לא היו איחולים לדרך!
הם נפנפו באגרופיהם ואיימו עליי ,שמא אעז לקחת לעצמי את בגדי הנפטרת הדלים
והבלויים  -אלו הרי היו חלק מן התמורה שלהם בעד "העבודה" שביצעו!
הדרך עד לנהר הדנייסטר היתה ארוכה ,ואנו צעדנו כל העת ,מותשים ,רעבים,
חולים ,גוועים ,מחויבים להמשיך ..וללכת הלאה...
שום דבר ,אף לימודי ההיסטוריה שלנו בנעוריי ,לא היה מסוגל לתאר ולהמחיש
ברור יותר את גירוש היהודים ואת הדרך לבבל מאשר הגלייתי.
פשע נתעב כלפי חולי הרוח  -אסור שיישכח!
בשנת  1941פירסם יון אנטונסקו ,מנהיג רומניה ,את הפקודה הבאה:
"אני יון אנטונסקו ,מרשל של רומניה ,מצווה ,שיהודי בוקובינה ובסרביה יוגלו
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לטרנסניסטריה ,על מנת שיוכחדו במחנות ריכוז בין נהרות הדנייסטר והבוג .זאת
היות שמכרו את חבלי הארץ בוקובינה ובסרביה לרוסים )הכוונה לסובייטים-
א.ר"...(.
בעקבות צו זה הועברו המגורשים דרך אטאקי למוגילב .הוכחה לדייקנות ,שבה
בוצעה הפקודה הנ"ל ,היא העובדה ,שאפילו החולים שאושפזו בבית החולים
בצ'רנוביץ "לא נשכחו".

פשע איום של הממשל הרומני דאז ושל רופאי בית החולים גם יחד ,שלא יזמו
מאומה ולא ניסו למנוע אותו.
בבנילה על גדת הצ'רמוש אסף איוון קודאלו ,איכר אוקראיני ,וגיבש כנופיה כדי
לחסל את היהודים המקומיים.
וולדימיר רוסו מינה את עצמו כמנהיג כנופיה ברוהזנה ,בזוצ'קה-נואה
) (Zucica-Nouăובסדגורה.
לאחר הטבח ביהודים ,בתחילת יולי ,עברו רוסו וכנופייתו החמושה מבית לבית,
שדדו את הרכוש וחיפשו אחר יהודים ,ששרדו משלוש העיירות ,על מנת להביאם
לבית העירייה בזוצ'קה-נואה .משם הובאו האומללים לגבעה קרובה ,שבה
נרצחו .על הבחורות הצעירות חסו למספר שעות ,כדי שיוכלו לאנוס אותן.
אכזריותו של רוסו ,שהיה מנהל בית ספר ,טיפוסית לתקופת דמדומים שבין
חילופי שלטון .וכך היה אוסר את שכניו והורג את תלמידיו ,בעת שהכריח אותם
לחפור את קבריהם...
מרחץ דמים ספונטני זה התקיים בעיירות ,שבהן ידעו ,לפני המלחמה ,חיים
משותפים ושוחרי שלום בין המיעוטים השונים ,מה שמסביר ,אולי ,את העובדה,
שהיהודים לא ניסו לברוח*.
* רוסו ,כמו רבים אחרים שרצחו יהודים ,ברח מצפון בוקובינה לדורוהוי לפני
שובו של הצבא הסובייטי .הוא נשפט על ידי בית משפט סוביייטי ונידון ,בהעדרו,
ל 20-שנה מאסר.
הרומנים לא הסגירו אותו ,אך שפטו אותו בבוקרשט כפושע מלחמה.
קוצ'ור-מארה  -שער שלישי 505 -

קוצמן וסביבתה
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קוצמן (647) Coţmeni
ש' ג' זיידמן
רב הקהילה ומכובדיה מוצאים להורג
צפונית לצ'רנוביץ שוכנת העיירה קוצמן.
כ 6000-תושבים איכלסו את היישוב ,ובתוכם כ 700-יהודים ,שהיוו 11.6%
מכלל האוכלוסייה.
בימי השלטון האוסטרי היתה העיירה בירת הנפה והיוותה מרכז מינהלי -אזורי.
 13כפרים הקיפו את קוצמן ,ואיכריהם היו מביאים את תוצרתם לשוק בעיירה.
הוקמה בה אף גימנסיה ,ששפת ההוראה היתה רותנית)אוקראינית(.
מראשית המאה ה 19-החלה הגירת יהודים מגליציה המערבית לעיירה.
במשך דורות הם עסקו בחקלאות ובמלאכות למיניהן ,אך היו גם האינטלקטואלים
ביותר בקרב האוכלוסייה כולה.
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רבים מבני הקהילה נתמנו כשופטים וכפקידים ממשלתיים ,וביניהם יש לציין את
יעקב נתן זיידמן ,שכיהן כפקיד ממשלתי בכיר בלי להזניח את פעילותו הציונית
כיו"ר "אגודת ציון" בשנים .1927-1921
עד  1914היה קיים שיתוף פעולה פורה בין הקהילה היהודית לבין הרותנים
ביישוב ,ויהודי קוצמן נהנו משלטון פנימי עצמי ,שנוהל ע"י ועד קהילה.
עד  1914עמד בראש הקהילה אנשל דאובר ,וממלא מקומו היה אהרון
ויינטראוב.
כחברי ועד הקהילה שימשו הנכבדים סלומון מדלינגר ,סמואל פריץ ,יעקב בער-
גרין ,חיים שור ,הרש קרייסברגר ,לייביש רוזנבלט ,סמואל אוברווגר ,הרמן שולמן,
מרכוס שטייר ,אברהם שור ,משה טננבאום ,אלטר טננבלאט והרש צימר.
שמואל שכטר שימש כרב הקהילה ואחריו דוד פרנקל-האגר; כממלא מקום הרב
כיהן ברל טייטלבאום.
מזכיר ועד הקהילה היה יוסף ה' הרצן ,כיו"ר האגודה לתמיכה בעניים נבחר יעקב
זיידנר ,ובראש אגודת "ביקור חולים" עמד לייביש רוזנבלט.
הקהילה החזיקה בבית כנסת ולהבדיל גם בבית עלמין יהודי.
ועד הקהילה דאג גם לצרכים הדתיים של בני קהילות נפולוקאוץ ,לוז'אן
והורושני.
בנוסף היו בכפר  2בתי כנסת קטנים ו"תלמוד תורה" ,שהוקם בזכות משפ' זיידמן.
במוסד זה שימש כמורה וולף מייזלמן.
כמו כן היתה קיימת אגודה ציונית בניהולו של דר' שפרבר ,ואחריו נבחר לעמוד
בראשה דר' ליאו אורבך.
מן הראוי להזכיר גם את הרופאים ,דר' יוסף זילבר )ניספה בטרנסניסטריה( ודר'
בנימין שור ,ואת עורכי הדין ,דר' יוסף שפרבר ,דר' יוסף וגנר ובנו דר' ריכרד
וגנר )שניהם ניספו בטרנסניסטריה( ,דר' חיים בירנבאום )ניספה בטרנסניסטריה(,
דר' זיגפריד הרצן ,דר' ליאו אורבך ,דר' ארנולד אורבך)פריס( וליאופולד ריבר
)בוקרסט( .רובם השתייכו להנהגת הקהילה.
נזכור גם את המהנדסים ,פיליפ הרצן )פריס( ואליאס גרטנר )גרנובל( ,את מנהל
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הבנק פריץ ,את הסוחרים מוטל בינדר ובניו יצחק וישראל )ניספו בטרנסניסטריה(,
את שמואל בינדר )חיפה( ,את אריה אבינרי ,את לייב בינדר ואת הרב ברוך
האגר.
יו"ר הקהילה ,חיים גרטנר ,כיהן במשך שנים רבות בתפקידו זה; יושב הראש
האחרון של הקהילה היה ברוך אורבך .הרב האחרון היה אושר רובין.
כמו כן נמנה את האחים שור ,רונס ,יוסף ליברמן ,וילי שרל ,יצחק טייפר,
הפקידים הממשלתיים ,קרל ריבר ,סמואל אורבך ,יעקב נתן זיידמן ,בעל בית
הדפוס ,הרמן וארמפלאש ,זלצמן ,בעלי המלאכה ,דוד באום,דוד ברגר ,קרייטמן,
הסוחרים ,האחים קניגסברג ,האחים שוורצקופף ,האחים דוד ויוסף כץ ,האחים
הרניק ,סימון טיילר ,הרש שפירר ,דוד סטאר ואחרים.
בימי השלטון הרומני לא חלו שינויים משמעותיים בחיי הקהילה .הפשיסטים
הרומנים ראו ביהודים וברותנים כאחד "אויבי העם" ,שדיכוים הוא חלק מן הרצון
הלאומי ,והיהודים "נהנו" איפוא מן העובדה ,שהעוינות הלאומית הרומנית לא
היתה מכוונת אליהם בלבד.
אולם עם כיבוש העיירה ע"י הנאצים הפכו המנהיגים הרותנים למסיתים ראשיים
נגד המיעוט היהודי ,ויחד עם הסולדסטקה )הצבא( הרומנית והגרמנית פרעו
ביהודים ,רצחו ,עינו ושדדו את רכושם.
בקיץ  ,1941לאחר נסיגת הצבא הרוסי ,הגיעה לכפר יחידה גרמנית; החיילים
אספו את היהודים על הר הלוצן ורצחו את הרב אושר רובין ,את יו"ר הקהילה
היהודית ,ברוך אורבך ,את האחים שוורצקופף ואת האחים ברל ,את איזיו הכט,
הרש שפירר ושני הבנים של סימון שור ,את הרש גנסלר ואת סימון רוטנברג.
שמות הקורבנות הנבחרים הוגשו לכובשים הגרמנים ע"י עו"ד אוקראיני ,דימיטרי
חרחוריאק.
יתר היהודים גורשו למחנות טרנסניסטריה ,וביניהם המכובדים יעקב נתן זיידמן,
אחותו אידה ,יוסף הרצן ,הדוור מאיר שולמן ,שביום הגירוש היה בן ,104
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ושלושת בניו ובתו ,שניספו במחנות ,חיים גרטנר מהכפר שוצוברשו ,שבכפרו
נרצחו גם יעקב בער שור ,משה חיים שיפר ולייב נגלר ובני משפחותיהם.
מתוך הספר:
Gold Dr.H. (Editor): Geschichte der Juden in der Bukowina
Edition “Olamenu” Tel Aviv 1958

מגרמנית :דב שי ובנימין דאובר

שפע אגמים במורדות ההרים )(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina

גרמנים רוצחים את מנהיגי הקהילה
בשנת  ,1940עם סיפוח בוקובינה לבריה"מ ,עברה קוצמן לידי הרוסים .כמה
משפחות יהודיות עזבוה אז ועברו לצ'רנוביץ.
עם פרוץ מלחמת רומניה-בריה"מ )יוני  (1941נכבשה קוצמן בידי פלוגת צבא
גרמנית.
עורך הדין האוקראיני הרהוריאן מסר לגרמנים רשימה של  27מנהיגים יהודים,
ובי"ז בתמוז רצחום הגרמנים בירייה .בין ההרוגים היו הרב אשר רובין וראש
הקהילה ברוך אורבך.
באוקטובר אותה שנה גורשו כל היהודים שנותרו בקוצמן 560 ,במספרם,
לטרנסניסטריה.
גורלם אינו ידוע.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 515
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קושויה (18) Coşciuia
הילדה גבר
גורשנו כאשר כסות דקה לגופנו
קושויה הוא כפר קטן במבואות העיירה בנילה ,השוכן בגיא בין שני הרים,
מבותרים על ידי נחל .מעיינות הנובעים במורדות ההרים מתנקזים אליו ,ומי
הנחל זכים וזורמים לאיטם למרגלות ההרים המיוערים ,עד שנשפכים לנהר בנילה
הסירט הקטן ,המהווה עורק חיים של העיירה הגדולה ושל הכפרים סביב לה.
בגיא הצר של קושויה נבנתה מנסרה ביוזמתו של מאיר טוכמן ,איש צ'רנוביץ,
ובמימונו .סביב המנסרה התיישבו כעשר משפחות יהודיות ועוד כמספר דומה
של משפחות אוקראיניות ,שבנו את בתיהן במורדות ההר ,קרוב לשפת הנחל.
במאמץ ניכר בגין העדר קרקע במישור הכשירו התושבים חלקות אדמה לגידול
ירקות ופרחים ,שפארו את מבואות הבתים המוקפים עצי אשוח.
כל המתיישבים ,למעט משפחת קופלר ,הועסקו במנסרתו של מאיר טוכמן
בתפקידי ניהול וכמנהלים טכניים של המפעל.
סמוך לישוב זה שכן הכפר הילצ'ה ,הדומה במבנהו לכפר קושויה :מנסרה
בבעלות יהודית ,של האחים אדלסברג ,כתריסר פקידים ומנהלים יהודים ובעל
חנות מכולת.
לעומת קושויה ישבו בכפר הילצ'ה מזה דורות כשני תריסרים של משפחות
אוקראיניות.
בשבתות התקיימה תפילה בציבור באחד המשרדים או בבית פרטי בקושויה
לתושבי הקבע של שני הכפרים הסמוכים זה לזה ,ובחגים התארחו יהודי שני
הכפרים בבתי משפחותיהם בעיירות הסמוכות ,המאוכלסות יהודים רבים ,ובהן
בתי כנסת גדולים.
במשך דורות התנהלו חיי היהודים בשתי הקהילות הקטנות ,קושויה והילצ'ה ,על
מי מנוחות ,כאשר הן סמוכות לקהילה הגדולה בעיירה בנילה ונתמכות על ידה.
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קומץ היהודים בכפר הקטן חי בהרמוניה שלמה בינו לבין עצמו ותוך שיתוף
פעולה והבנה עם האוקראינים ,שגרו במורדות ההרים.
המפגשים עם "אדוני הארץ" התקיימו בעבודה ובקשרי מסחר ,תוך אמון הדדי
וכבוד מירבי.
פרוץ המלחמה  22 -ביוני 1941
בהיות הכפר שוכן על גבול בוקובינה הצפונית-אוקראינה ובוקובינה הדרומית
רומניה ,פלש הצבא הרומני מיד לאחר נסיגת "הצבא האדום" ,ביולי  ,1941יחדעם יחידות גרמניות לבוקובינה .קושויה היתה הראשונה בקטע זה של החזית,
שנכבשה בידי הצבא הרומני.
עם נסיגת "הצבא האדום" מנקודת הגבול בקושויה החליטו בני הקהילה היהודית
לנעול את בתיהם ,לעבור לכפר הסמוך הילצ'ה ולהתאחד עם שארית הקהילה -
רובם ,כאמור ,פקידים ומנהלים במנסרת אדלסברג.
בני שתי הקהילות מצאו מקלט זמני בביתו הגדול והמפואר של בעל הממון
אדלסברג ,שננטש על ידי בעליו כבר ביוני  ,1940עם כיבוש צפון בוקובינה בידי
"הצבא האדום".
אולם מטוסי הקרב טסו כל העת מעל הכפרים הקרובים לגבול ,והתושבים הזמניים,
שמצאו ,כאמור ,מקלט בבית הגדול ,החליטו כי הוא עלול להוות מטרה נוחה
לפגיעה .מכיוון שכך החליטו הפליטים היהודים להעתיק את שהותם הזמנית ,עד
השיבה הביתה ,לביתו של היהודי היחיד בכפר הילצ'ה – סרול הבר.
השמש של תחילת יולי יקדה ,וכל החבורה לבשה בגדי קיץ וסנדלים .מעט
החפצים האישיים היו ארוזים במזוודות ובתרמילים .וכך הגיעו להילצ'ה.
רק התמקמו במעונם החדש ,הגיעו צעירים אוקראינים וביקשו מאבי להתלוות
אליהם ולהפעיל את חדר המכונות במנסרה שבכפר .התנהגות הצעירים היתה
בוטה ולא התאימה ליחס ,שלו זכה בעבר אבי – המומחה להפעלת חדרי
המכונות של שתי המנסרות בקושויה ובהילצ'ה .ואכן ,ההוצאה החפוזה של אבי
מהבית ,כביכול כדי להפעיל את חדר המכונות ,והתעכבותו הממושכת הניעו את
אימי ואותי לצאת בצהרי יום קיץ ,לבושות בגדים קלים ונעולות סנדלים ,לכיוון
המנסרה שבקצה הכפר ולחפשו.
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בהגיענו לרחבה מול המנסרה התבררה האמת המרה – יהודי קושויה והילצ'ה
רוכזו במשטח ,החשוף לשמש היוקדת של חודש יולי ,ואף אימי ואני נדחפנו
יחד עם כולם אל מקום האיסוף .חיילים רומנים צעדו בסך לכיוון החזית ,וקצינים
התקרבו אלינו ,מטיחים בנו עלבונות ומבטיחים לנקום בנו ,על שום שיידו אבנים
בצבא הרומני בעת נסיגתו מבוקובינה הצפונית בשנת .1940
עם רדת הלילה התירו לנו הנוגשים להתכנס בביתה של משפ' קצ'ר ,שנמצא
בקצה הכפר ,כדי להקל על שמירת המכונסים ,שמא נסתלק בחשכת הליל להרים
המיוערים ,אשר הקיפו את הרחבה שבה ישבנו רועדים מצינת הליל.

תחילת הגירוש
עם הנץ השחר פקדו עלינו הקלגסים לצאת לדרך.
בכסות דקה לגופנו ,רעבים ומותשים ,התחלנו בצעדה לכיוון העיירה הגדולה-
בנילה.
לעת ערב הגענו לבית הקולנוע ,לשעבר מרכז התרבות הגרמני ,בניין רחב ידיים,
שם היו מרוכזים יהודי בנילה ,רובם לבושים סחבות .בגדיהם הטובים של רוב
הגברים הוסרו מעליהם על ידי האספסוף צמא הדם.
קרוב לאלף יהודים כונסו במבנה אחד ,ולינת הלילה לוותה בצלילי יריות
ממושכות סביב המבנה ובחיפוש "מסתננים" יהודים ,שמצאו מסתור בדרכם
למקום האיסוף.
זו היתה ראשית המסע הרגלי -מסע המוות.
בשעת בוקר מוקדמת הוצאו כמאתיים וחמישים איש ,ובתוכם זקנים ,נשים וטף,
והחלו לצעוד מזרחה ,בעורף הלוחמים ,שצעדו לכיוון החזית.
עברנו את הכפרים צ'יודין ,צ'ירש ובודניץ ,ולפתע הגיעה הוראה לשוב לצ'יודין.
כבר במהלך הצעדה במבואות צ'יודין בישרו לנו ,כי כל יהודי העיירה הוצאו
להורג .האיכרים ,שיצאו לעבודות השדה וראו אותנו צועדים" ,ניחמו" אותנו
והבטיחו לנו ,כי גורלנו יהיה דומה.
בצ'יודין יצאנו מרשות הקלגסים הצעירים צמאי הדם ועברנו לרשות הצבא
והז'נדרמים ,מייצגי השלטון .שהינו בה לילה ויום ,ואז פקדו עלינו הז'נדרמים
לחזור לכיוון בודניץ.
 - 512שער שלישי  -קושויה

תחילה קיווינו ,שמחזירים אותנו הביתה; אך האכזבה לא איחרה לבוא  -במקום
הביתה הובלנו לעיר הנפה סטרוז'ינץ.
כאן פגשנו את שאר יהודי בנילה ויהודים נוספים מכפרי סטרוז'ינץ הנפה.
מסע התלאות  -העינויים ,המוות והצעדה עד טרנסניסטריה  -מפורט במאמרים
שבספר.

קראפצ'יו ע"נ צ'רמוש (296) Carapciu pe Ceremuş
פנינה קלטמן
מתוך מכתב לנכד " -זכור ואל תשכח !"
את הכיבוש אני זוכרת עד עכשיו .אני זוכרת מטוסים כבדים טסים מעלינו )אתה
לא תאמין ,אבל גם עכשיו ,כאשר אני שומעת רעש מטוסים בלילה ,אני מתעוררת
בבהלה( .אני זוכרת חיילים גרמנים על אופנועים ,ואני גם זוכרת ,שכנראה,
שכנים החביאו אותנו בבתיהם למשך זמן מה ,שכובים במרתפים ,מכוסים בכל
השמיכות שהיו בבית; רק בלילה היינו יוצאים לשאוף מעט אוויר.
ואז ניתנה ההוראה ,שעל כל היהודים להתרכז במקום אחד .מותר היה לקחת רק
תרמיל אחד לכל נפש ,ומעבירים אותנו ל"יישוב מחדש" .איש לא אמר לאן ומהי
המטרה ,אבל הפחד היה גדול; איש לא ברח ,וגם לא היה לאן.
אמרו שזוגות בלי ילדים יילקחו למחנות עבודה לעומת אחרים ,שיועברו רק
ליישוב מחדש ,וזכורתני עומדת בין דודי ,אח של אבא ,לבין אשתו ,כי להם לא
היו עדיין ילדים; אני הייתי צריכה להעמיד פנים שאני בתם )אינני זוכרת איש
ממשפחת אבי ,שכל משפחתו נספתה בשואה ,ולא נשאר ממנה זכר(.
היה סתיו ,ובאוקראינה סתיו פירושו גשמים בלי הפסקה ,כפור ורוח עזה .הוליכו
את כולם ברגל במשך שבועות ,ומי שנפל ,הכו אותו או ירו בו .אנשים קפאו
בדרך בקור או מתו מחולשה ,מייאוש או ממחלות.
אימא שלי )אישה צעירה ,בשנות ה 30-לחייה ,שנולדה בשנת  ,(1905התנהגה
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ממש בגבורה; בעלה נרצח ,המשפחה גורשה מהבית ,התנאים היו איומים ,והיא
עם ארבעה ילדים )אחי היה עדיין בחיים( צריכה להתמודד עם מצבים קשים
כל כך .היא שכרה עגלה עם עגלון גוי ושילמה לו הון ,כדי שייקח את הילדים.
גם שני הילדים של דודיי איז'ו וריזלה )האחים בני השנתיים ושלוש של סילבי
מאילת ,שהיא לא הכירה אותם( והילדים של דודה מלצ'ה )מרים( – שני ילדים
קטנים ,שמתו מקור ומרעב – ישבו בעגלה .אחת לכמה זמן רצה העגלון לזרוק
אותנו מהעגלה ולהרוג אותנו ,ואימא היתה רודפת אחריו ,משלמת לו כסף נוסף
ונותנת לו עוד בגדים ,ובלבד שימשיך לנסוע .לא זכור לי אם אכלנו ,לא זכור
לי היכן ישנו ,זכורה לי רק הליכה אין סופית ביערות ,בגשם ובקור ,כשמסביב
הרוגים וגוויות ,ערים שרופות ומפוצצות ,ואנשים זועקים.
כדי להגיע מבוקובינה לאוקראינה יש לחצות את נהר הדנייסטר – נהר רחב
וסוער .הגשרים שהיו עליו פוצצו ,והחיילים הרומנים דחפו את המגורשים ופקדו
עליהם לעבור את הנהר בשחייה .רבים טבעו ,והתמונה העולה בזיכרוני היא נהר
ובו גוויות צפות ,וצבעו אדום מדם.
התמונה הבאה ,החרותה בזיכרוני ואינה נעלמת ,היא עיר הרוסה לגמרי ,כנראה
בבסרביה ,ואנחנו על הר שומם .אני זוכרת ארון קבורה עם נרות ,ושם ,כנראה,
מת בעלה של דודה מלצ'ה ,אחות אימי .חנה אחותי טוענת ,כי מי שמת ,נזרק
לקבר אחים ,לאיש לא היה ראש להכין ארון ואף לא היו בנמצא נרות ,אך לי יש
בראש תמונה סוריאליסטית – ארון קבורה בראש הר קפוא ,שני נרות ,ומסביב
שממה וקור אימים.
אחרי הליכה של מספר שבועות הגענו לכפרים האוקראיניים אובודובקה
וטטרובקה .הכניסו אותנו לאורוות סוסים ,פרוצות לרוח מכל הכיוונים ,וכל
משפחה תפסה לה מקום .אנחנו תפסנו פינה יחד עם סבא וסבתא הלר ,דוד איז'ו
ודודה ריזלה עם שני ילדיהם ,דודה מלצ'ה ,שבעלה וילדיה כבר מתו בדרך,
ואנחנו  -אימי והילדים .את אחי לקחו למחנה עבודה במוגילב.
באורוות האלה שהינו כל החורף של שנת .1942 - 1941
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רוזנברג שלמה
רצח אכזרי של יהודים בידי שכניהם האוקראינים

בכפר חיו  50משפחות יהודיות; בממוצע היו לכל משפחה כ 5-ילדים.
האוכלוסייה הנוצרית במקום היתה ברובה אוקראינית )רותנית( ,פרבוסלבית
באמונתה ,בעלת שאיפות לאוקראינה עצמאית .בנוסף התגורר בכפר מיעוט
רומני.
היהודים עסקו בחקלאות ובמסחר ,ובנוסף היו ביניהם בעלי חנויות ובעלי בתי
מרזח ,אשר שירתו את צרכי האוכלוסייה המקומית.
למשפחה שלנו היתה חווה – שטחי אדמה ,שבני המקום עיבדו תמורת אחוזים
מהיבול .בנוסף היו ברשותנו משרפות סיד ,שתוצרתן שווקה בין כפרים רבים
באיזור .היו לנו גם סוסים ופרות.
בכפר היו שלושה בתי כנסת ושני "חדרים" ,שבהם למדנו להתפלל ,חומש ,רש"י,
ומגיל עשר גם גמרא.
כן למדנו מעט עברית.
בשנים  1939 - 1930פעלה במקום התנועה הציונית "גורדוניה" ,שאליה הצטרפנו
גם אחותי ואני )אף על פי שתנועת "מזרחי" היתה מתאימה יותר ליהודי הכפר(.
רוב היהודים היו חסידי ויז'ניץ ,ובכל השאלות המשמעותיות היו פונים לאדמו"ר
דוויז'ניץ להתייעצות.
אבי פנה לאדמו"ר בוויז'ניץ וסיפר לו ,שבתו מתכוננת לעלות לישראל .לשאלת
האדמו"ר – ומה בדבר שידוך – ענה אבי בשלילה .ואז איחל לה נסיעה טובה.
ואכן ,אחותי עלתה ארצה ב.1934 -
עד  1937לא הורגשה בכפר אנטישמיות ,אך ב ,1940-עם כניסת הסובייטים,
הוחרם רכושנו ורכוש יהודים אחרים .לא העזנו עוד לבקר בבית הכנסת ,וגם
הכנסייה היחידה בכפר ננעלה באופן פתאומי.
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ב ,1941-במתקפת הגרמנים ובעלי בריתם הרומנים על ברית המועצות ,נסוג
"הצבא האדום" ,והאוקראינים השתלטו על הכפר ,בהנהגתו של חברי לכיתה.
עוד בטרם כניסת הצבא הרומני לכפר )אולם באישור השלטונות הרומנים( אספו
את רוב הגברים היהודים בכפר והובילו אותם קשורים זה לזה למקום שבו היו
קוברים סוסים; שם הרגו אותם בגרזנים ,במשורים ובפטישים .את השורדים
מהרצח ,וביניהם אחותי השנייה ,שנשארה איתנו עם בעלה ועם שני ילדיהם,
העבירו הרומנים לסטרוז'ינץ ,ומשם ברגל בשיירות דרך ערבות בסרביה עד
למחנה ידינץ.
מיידינץ צעדו ליאמפול ,ומשם ,לאחר שהעבירום את הדנייסטר  -טרנסניסטריה.
בטרנסניסטריה ניספו רבים מקור ,ממחלות ומרעב ,וכך נפטרו גם ילדיה של
אחותי.
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קרסנה פוטניי (150) Crasna Putnei
זבולון המר
השכן הסתיר אותנו ושדד את ביתנו
נולדתי ב 1925-בעיירה קרסנה פוטניי.
היו בעיירה  30 - 25משפחות יהודיות ,שחיו בינן לבין עצמן ,תוך עזרה הדדית
וקשרים הדוקים .גם קשרי החיתון היו בין היהודים לבין עצמם .סבא פרץ שלי,
למשל ,לא הכיר את סבתא שרה אסתר לפני החתונה ,אך הם התחתנו וחיו כמו
באגדות ,בהרמוניה מושלמת.
למדתי בבוקר בבית הספר הנוצרי ואחה"צ ב"חדר" ,הייתי תלמיד חרוץ ועסקתי
בתחומים שונים ,ובהם חקלאות ,מדעי הטבע ואפילו דיג.
הבית היה מאוד דתי ,כמו שאר בתי היהודים בעיירה ,ובחגים באו כל יהודי
הכפרים מסביב לבית הכנסת שלנו ,וכל אחד התאכסן אצל משפחה – זו היתה
חגיגה של ממש.
אבא היה סוחר בהמות ,והוא נסע מכפר לכפר ,קושר יחסים עם הנוצרים הרומנים
וסוחר עימם .בעיירה עצמה לא היתה אנטישמיות.
כך עד שנכנסו הרוסים ,ואני אז בכיתה ה' .היהודים קיבלו את בואם בשמחה,
אך כשהגיעו ,שאל אותנו אחד השכנים הגויים" :מה אתם שמחים כל כך? הלך
ואסילי ,בא איוואן ,ילך איוואן ,יחזור ואסילי – מה השמחה שלכם ,יהודים?"
כך או כך ,שמונה יהודים "קומוניסטים" מצ'יודין הכינו דגלים ויצאו לקבל את
פני הרוסים .איתרע מזלם ,והם פגשו ביחידות האחרונות של הרומנים הנסוגים,
אשר תפסו אותם ,הכריחו אותם לחפור לעצמם בורות ,ירו בהם וזרקו לשם את
גופותיהם.
ב ,1941-כשחזרו הרומנים ,נקמו ביהודי העיירה ושחטו את כולם.
הרוסים נכנסו איפוא לכפר ,ומיד השתנתה האווירה .אבא ,כמו סוחרים עשירים
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אחרים ,קיבל פס  ,39כלומר תעודה המזהה אותו כחשוד .ואכן ,בלילות היו
מוציאים מבתיהם עשירים ,שנחשדו כאויבי הקומוניזם ,ושולחים אותם לסיביר.
ב 1941-תקפו גרמניה ורומניה את בריה"מ .הכפר שכן על הגבול עם רומניה ,ולא
עבר זמן רב ,עד שנכנסו הרומנים וכבשו אותו .יומיים נתנו למקומיים יד חופשית
להרוג ביהודים ולבזוז את רכושם .אנחנו גרנו ליד שכן רומני ,שהציע לנו מקלט
בביתו ,ובמהלך אותו לילה רוקן לנו את הבית .למחרת סילק אותנו בתואנה של
חשש מפני נקמת המקומיים .הצלחנו להסתתר ביער יומיים ,וביום השלישי תפסו
אותנו כפריים מכפר שכן .בידיהם היו רובי ציד ,חרמשים ,קלשונים ,גרזנים וכל
שאר כלים חדים למיניהם ,וכך העבירו אותנו למפקדת הרומנים ומשם לעיירה
צ'יודין.
בדרך סיפר לנו אחד החיילים הרומנים את הסיפור הבא :ארנה הסנר היתה
הבחורה היפה ביותר בצ'יודין .בראות אותה מפקד הצבא בעיירה ,הציע לשחרר
אותה ,ובלבד שתינשא לו .היא הסכימה בתנאי שישחרר את כל בני משפחתה,
ולכך סירב .ואז החליטה להישאר עם המשפחה.
הרומנים הכניסו איפוא את כל יהודי צ'יודין לבניין בית המשפט ,ושם הרגו אותם
במכונות ירייה.
מצ'יודין העבירו אותנו לסטרוז'ינץ ,שבה שהינו ימים מספר .בינתיים העבירו
לשם יהודים נוספים מכל ישובי הסביבה ,ויחד הועברנו לוואשקוץ שבגבול
פולניה ,על יד ויז'ניץ ,אשר שימשה גם היא מקום ריכוז ליהודים מגורשים .אוכל
לא קיבלנו ,ואיש איש היה צריך לדאוג לעצמו ולמשפחתו.
מוואשקאוץ יצאנו שוב לדרך ,והפעם העמיסו חולים על עגלות .כשהגענו לשטח
בסרביה היינו כבר כעשרת אלפים יהודים; שמרו עלינו עשרה ז'נדרמים בלבד.
בדרך עברנו ליד מספר כפרים של סובוטניקים ,נוצרים שומרי שבת ,שנתנו לנו
מעט אוכל .אולם אלה היו צדיקים בסדום.
לילה קפוא אחד ,בגשם זלעפות ,בהיותנו קרוב ליידינץ ,החלו החיילים הרומנים
להאיץ בנו לעלות על גבעה שבקרבת העיר .כל הלילה טיפסנו בכבדות במעלה
הגבעה ,כשכל אותה עת מהדהדות באוזנינו צעקות נוראות .בבוקר נמצאו ארבע
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מאות יהודים מתים .לעולם לא אשכח את התמונה :אנשים שוכבים ,רובם מתים,
מיעוטם עוד נשמה באפם ,וגויי הסביבה מפשיטים אותם ובוזזים כל מה שעליהם.
השאירו את הגוויות ערומות כביום היוולדן.
המשכנו ליידינץ ואז לאטאקי ) ,(Atachiעל גדת הדנייסטר .העבירו אותנו את
הנהר למוגילב  -פודלוסק ,אל בתים ריקים של יהודים ,ואיכסנו אותנו ארבע-
חמש משפחות בחדר.
במוגילב חלה אבא ומת.

מעיינות ומפלי מים שפעו ממורדות ההרים
)(www.dizzyweb.cv.ua/bukovina
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סימון המר ,אריה אמיר
כחיות פרא נרדפו ונורו היהודים
ביום רביעי ,ה 3-ביולי  ,1941חזר הצבא הרומני לבוקובינה .בו ביום נכנסו שני
חיילים לביתה של דודתי ,כשני ק"מ מן הגבול ,והיא ושני בניה הובלו ליער ונורו
למוות .הצבא נכנס למפעל הלבידים סילויקה ) ,(Silvicaשם נצטוו  35הפועלים
היהודים לעלות על מכונית צבאית ,אל היער  -וגם הם נרצחו כולם .באותו זמן
נכנסו יחידות צבא לצ'יודין ) ,(Ciudeiשם החלו בחיסול יהודים ,כשהמקומיים
והחיילים יחדיו בוזזים את רכושם .ביום שישי ,מוקדם בבוקר ,יצאה הוראה
להפסיק את ההרג; על היהודים להתרכז בחצר בית המשפט .עד שבת בבוקר
נאספו שם כ 500 -יהודים .החצר היתה מרוצפת בטון וסגורה בארבעה קירות
מבטון בגובה ארבעה מטר ,ובהם שער ברזל .בשעה  10הגיע המאיור הרומני
קארפ ,ולפקודתו החלו לירות בקורבנות במכונות ירייה מחלונות בניין בית
המשפט .היירי נמשך עד  2אחה"צ ,וכולם נהרגו .את הקורבנות קברו בקבר
אחים מאחורי בניין בית המשפט.
לפנות ערב הודיע ראש העיר ,כי על כל מי שנותרו בחיים מן היהודים להגיע
לבניין הקהילה; משם יישלחו למחנה ריכוז.
אני הגעתי מנויהיטה ) ,(NeuHuetteכפר גרמני ליד צ'יודין ,שם לימדתי בבית
הספר .גם אלינו הגיעו ארבעה אוקראינים אנטישמים ביום חמישי ושאלו בלעג:
"אתם חיים עדיין?" הבנתי את המסר ונמלטתי ליער הקרוב ,שם טיפסתי על
עץ והמתנתי עד רדת הערב .עם חשכה ירדתי והלכתי בפאתי היער עד לבית,
שסמכתי על דייריו כי לא יסגירוני .ואכן ,קיבלתי מהם אוכל ולשאלתי ענו ,כי
ראו את אימי ,אך לא את אחי .ועוד אמרו ,כי בצ'וידין נרצחו יהודים רבים ,וכדאי
לי להסתתר באורווה; הם ידווחו לי מה קורה בכפר ובסביבה.
בעלת הבית היתה מורה ועמיתה שלי בבית הספר .אחיה הווטרינר ,שביקש
להימלט דרך הגבול לרומניה ,נתפס על ידי הרוסים ונורה למוות .האישה ,שלא
ידעה את נפשה מצער ,האשימה את היהודים בכל מה שמתרחש .על כן השפיעה
על בעלה לגרש אותי מביתם .מאוחר בערב הוא יעץ לי איפוא להימלט מפני
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אלה המחפשים אחריי .בקרבת מקום היה בית קברות גרמני ושם הסתתרתי עד
שלוש לפנות בוקר .לא היה זה מן החכמה להישאר במקום ,ועל כן פניתי לכביש
המוביל לכפר הגרמני הקרוב .הוא היה נטוש ,בתיו היו ריקים ,ולאחד מהם
נכנסתי ומצאתי מסתור בעליית הגג ,כך שיכולתי לראות כל מי שעבר ברחוב
ולהאזין לשיחות של עוברים ושבים.
משירד הערב ,והרגשתי רעב ,הערתי אוקראיני ,שנתתי בו אמון ,וביקשתי אוכל
ומשקה .קיבלתי בקבוק חלב וממליגה ,והוא הזהירני מפני המצב המסוכן
ליהודים .חרש ירדתי איפוא לרחוב והתגנבתי בזהירות רבה עד ביתנו .הערתי
את אחד השכנים ,שהתפלא לראותני חי עדיין ודיווח לי ,כי ראה את אימי בערב
בחצר .התקרבתי בשקט לחלון ביתנו ,ואימי ראתה אותי ופתחה לי את הדלת.
בבית נמצאו גם אחי וגיסתי; נשגב מבינתי כיצד העזו להישאר ,כאשר בעיר
רוצחים את כל היהודים.
החלטנו איפוא לצאת חרש מן הבית – אחי ,גיסתי ואני הסתתרנו במקום המחבוא
שמצאתי; אימא ביקשה מסתור בבית איכר אחר.
ביום ראשון בבוקר נשמעו לפתע מן הרחוב קולות של בכי נשים ותינוקות.
התברר ,כי כמה משפחות מקרסנה ) (Krasnaברחו מבתיהן ,תעו ביער ,והצבא
תפס אותן והוליכן דרך הכפר שלנו לצ'וידין .בדרך הוכו קשות ,והגברים נצטוו
לחלוץ את נעליהם וללכת יחפים עד צ'וידין ,שם החלו לרכז את היהודים .גם
אנו החלטנו לצאת לשם .בבוקר התגנבתי מבית המסתור והתקרבתי לביתנו.
הערתי שני שכנים שלנו ,שלא האמינו כי אני חי עדיין ,דרשתי מהם את הבגדים
שהשארתי אצלם ושבתי למקומי .הערתי את האחרים ,ולפני עלות השחר התחלנו
לצעוד לכיוון צ'וידין ,מרחק שישה ק"מ ,בלי שאיש יבחין בנו .משהגענו ,מצאנו
מקום מסתור והצלחנו להתחבא בו עד יום שלישי; ואז גילו אותנו והביאו אותנו
לרחבת השוק ,שם כבר המתינו חיילים ,כולם חמושים ,ועימם כשלושים איכרים
צעירים ,מקלות בידיהם ,מוכנים לפעול .לא החזקתי מעמד ואיבדתי את הכרתי
מרוב פחד.
בינתיים ריכזו את יהודי העיירה וכל אלה שהתוספו אליהם ,ובשיירה ארוכה
יצאנו לדרך .צעדנו כך עד בודניץ ,שם צורפו אלינו יהודי המקום ויהודים נוספים
מבנילה והסביבה ,והמשכנו לסטרוז'ינץ .העיר הופצצה קשות והיתה חרבה
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למחצה .בינתיים הופרדו הנשים מן הגברים ,והוכנסנו לבית הכנסת .לא ניתנו
לנו אוכל ומים ,ורק בערב היום השני קיבלנו מספר פרוסות לחם יבש .שהינו
במקום במשך שמונה ימים; באחד מהם הוציאו אותנו ,הציבו בארבע קבוצות
ונצטווינו ללכת זה לקראת זה בצומת דרכים .הדבר היה בלתי אפשרי והתנגשנו
זה בזה בעוצמה ,כי החיילים האיצו בנו מאחור .הבחנו בקצינים גרמנים ,שצפו
בנו להנאתם מאחת המרפסות והסריטו אותנו.
ואז יצאנו שוב לדרך ,עד ואשקאוץ ) .(Vaşcauţiבקרבת העיר היתה חווה ,כנראה
של יהודי שלא היה כבר בין החיים .כל היבול נותר בשדה .נצטווינו להוציא
תפוחי אדמה מן הקרקע והורשינו ליטול לעצמנו כמה שנרצה.
אחרי שמונה ימים בחווה התחלנו שוב לצעוד ,עברנו את נהר הפרוט )(Prut
והמשכנו הלאה לבסרביה .לאורך כל המסע הזהירו אותנו האיכרים לא לשתות
מים ,מכיוון שהגרמנים הרעילו את הבארות; רבים מאיתנו מתו בדרך מרעב,
ממחלות ומתשישות ,במיוחד ילדים וקשישים .בסוף המסע הגענו ליידינץ .בגטו
מוקף גדרות תיל שהינו שלושה שבועות; יהודים רבים גוועו דבר יום ביומו.
ודווקא בערב יום כיפור שבנו לצעוד בדרכים .היה כבר קר מאוד ,ואנו צעדנו
יומם ולילה ,כמעט ערומים ,עד שהגענו בערב הושענא רבה לפסגת הר ,שם
הפקירו אותנו כל הלילה חשופים למזג האוויר הקשה ,קופאים מקור .בלילה
הנורא ההוא מתו למעלה משלוש מאות איש ,ביניהם גם אימי .מי שיכול היה
קבר את יקיריו ,והיתר נותרו חשופים ,מתים ,על ההר.
לא היה זמן להתאבל על יקירינו ,ובחמש בבוקר התחלנו שוב לצעוד; כך שבעה
ימים ולילות עד אטאקי ) (Atachiשעל גדת נהר הדנייסטר.
זה היה יום שישי ,היה קר ,וגשם ירד ללא הפסק ,כמו בוכים השמיים יחד איתנו.
הושיבו אותנו על האדמה הקרה והרטובה ,ואיש איש לנפשו ישב ובכה ,מנסה
לכסות את ראשו מפני הגשם .אי אפשר לתאר את מצבנו הנורא  -שמועות סיפרו,
כי במשלוח הראשון נצטוו יהודים לקפוץ למים ולעבור את הנהר בשחייה:
ועוד אמרו ,כי ירו באנשים בתוך המים .אנו היינו המשלוח השני .מאוחר בערב,
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בחושך מוחלט ,עברנו מפוחדים ,תשושים ורועדים מקור על פני גשר חבלים
לגדתו השנייה של הנהר .אין זה פלא ,שאנשים נפלו למים מפאת הדוחק הרב
על הגשר.
הגענו לצידו השני של הנהר .נדחקנו לכמה בתים הרוסים ,שבהם ניסינו למצוא
מסתור מן הקור והגשם .אפילו החיילים נעלמו; אך למחרת בשמונה בבוקר
הופיעו חיילים אחרים והצעידו אותנו שוב עד לעיר הגדולה מוגילב ).(Moghilev
רבים הצליחו להישאר בעיר ולמצוא מסתור ,אך אנו המשכנו ללכת בשיירה,
מלווה בחיילים ,בתוך שדות תבואה ,שמתוכם הצלחנו לאסוף מעט לאכילה
למרות האיסור .לאחר שלושה ימי מסע הופרד מאיתנו שליש מן האנשים לדרך
אחרת ,ולאחר יום נוסף שוב חילקו אותנו ופנינו לשתי דרכים שונות.
הסיפור הנורא לא נגמר כאן – הוא נמשך במסע יסורים ותלאות בטרנסניסטריה,
עד שיצאתי לחופשי ב 23-באוגוסט .1944
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רוסטוקי (71) Rostocei
יצחק טוכמן
אחד אחד הוצאו הגברים מן הבית ונורו
העיירה רוסטוקי ) (Rostoceiהשתייכה למחוז ויז'ניץ .היא נמצאת בעמק צ'רמוש,
) ,(Czermoschtalבין ויז'ניץ לגורה פוטיליי ) ,(Gura Putileiונפרשת באיזור
הציורי והיפהפה לאורך הנהר ההררי.
נוסף לתושבים המקומיים – ההוצולים ) – (Huţulenחיו במקום כשלושים עד
שלושים וחמש משפחות יהודיות ,שעיקר עיסוקן היה מסחר ומלאכה .יעקב
שמשון מרבאום ) ,(Meerbaumאחד מעשירי הכפר ,היה בעליו של מפעל
בורסקאות .רופא הכפר ,דר' שטיר ) ,(Stierיליד רוסטוקי ,יסד בית חולים ,שבו
קיבלו סיוע רפואי כל בני הכפר בלי הבדל ומעמד .בית החולים נמצא בבניין
חדש ,שנבנה במיוחד לצורך זה וזכה לשבחים בכל הסביבה.
ביולי  ,1941זמן קצר אחרי פרוץ המלחמה ,נכנסו איכרים מכפרים בגדה השנייה
של נהר הצ'רמוש ,גירשו את כל יהודי הכפר לרחבה גדולה מחוץ לכפר ורצחו
את כולם בברוטליות .לאחר מכן בזזו את בתיהם .רק נשים בודדות,שהצליחו
להסתתר בבית החולים של דר' שטיר ,ניצלו מן הטבח.
אחת מהן ,יטה רנרט ) ,(Rennertסיפרה לי ,כי איכרים נכנסו לביתו של יעקב
שמשון מרבאום ודרשו ממנו כסף ומטבע זר .מרבאום סירב ,והם רצחו אותו
באכזריות ואז לקחו את כל בני משפחתו לבית הקהילה ורצחו גם אותם.
משפחות ממקומות אחרים ,כמו משפחת זונטג מסלטין ,ניסו לברוח לוויז'ניץ,
אך נרצחו בדרך על-ידי איכרים .גורל דומה פגע באותם ימים גם במעט היהודים
בכפר השכן מריניצן ) .(Marniceniהיהודים כונסו בביתו של הסוחר קופל שאומן
) ,(Schaumannואז הוצאו הגברים אחד אחד מן הבית ונורו .הנשים נצטוו להעמיס
את גוויות בעליהן על עגלה ,לגרור אותה לאתר של קבר המוני ,שכבר היה קיים,
ושם לקבור את בעליהן .למרבית הזוועה ,נצטוו הנשים להכין קבר נוסף ,אך הן
סירבו והחלו להתווכח עם האיכרים .למזלן ,עבר במקום טור של הצבא הרומני,
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ולשאלת מפקד היחידה על המתרחש שם דיווחו לו האיכרים ,שהם עומדים
לירות בנשים .הקצין הורה להם מיד לשחרר אותן .אחת מהנשים המשוחררות,
חווה זינגר ,אשתו של בן-דודי אברהם זינגר ,סיפרה לי את המאורעות הנוראיים
הללו ,כשנפגשנו ימים מספר אחר-כך בוויז'ניץ ,שם גרנו באותה עת.
מתוך עדותו ב"יד ושם"
מגרמנית :גד סובול

מריוס מירקו
רציחות בדרך לרוסטוקי
בעיירה רוסטוקי התגוררה קהילה יהודית גדולה ,ולכאן הגיעו יהודים גם
ממקומות אחרים.
כמעט כל יהודי העיירה נטבחו ,ורק משפחת דר' שטיר ניצלה .אך גם הם נשלחו
מאוחר יותר לג'ורין שבטרנסניסטריה ,למרות שפקודת הגירוש הגיעה ,בעת
שדר' שטיר ורעייתו עסקו בלידת אישה אוקראינית ,בת הכפר.
התושבים האוקראינים ,שיום קודם לכן קיימו יחסי שכנות טובה עם היהודים,
טבחו בהם בלי רחמנות וירו גם ביהודים ,שברחו מן הכפר שיפוט – כ60-
במספר – לאחר שנתפסו בעת מנוסתם .ליד הר נימצ'יץ' הפשיטו אותם ,בזזו כל
מה שהיה להם ,הכריחו אותם להכין את קברם ובלילה ירו בכולם.
בין ההרוגים היו משפחת זיסמן ) 8אנשים( ,משפחת דרוקמן ) 2אנשים( ,משפחת
רוזנברג ) 3אנשים( ,משפחת פלג ) 4אנשים( ומשפחת שנפ ) 20אנשים(.
ברוסטוקי נהרגו גם יהודים שברחו מסלטין ,וביניהם משפחת זונטג ) 8אנשים(,
משפחת סלפטר ) 6אנשים( ועוד  20יהודים נוספים ,שברחו מפוטילה.
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מורי ,דור שלישי ,בתו של שמואל שטיר
האוקראינים יורים ביהודים להנאתם
הכפר רוסטוקי שכן בחלקה הצפוני של בוקובינה ,מקום יפהפה בין הר מיוער
לבין נחל שקט ,שמשך אליו תיירים רבים .חיו בו כ 100-משפחות 15 ,או  20מהן
משפחות יהודיות.
היהודים עסקו ברובם במסחר ומיעוטם בחקלאות .כל הסחורות הובאו מוויז'ניץ,
שהיתה ידועה גם כמרכז דתי ,ובה "חצר" מפורסמת של רבי ,אם כי הוביל אליה
כביש הררי משובש ,שהפך כל נסיעה לשם לרבת תלאות .נסיעה חשובה באמת
היתה נסיעה לעיר הבירה של חבל בוקובינה – צ'רנוביץ.
אחת המשפחות היהודיות ברוסטוקי היתה משפחת ברטפלד .לשמואל ולפוליה
ברטפלד היו  3בנים :אברהם ,גבריאל וישראל )המכונה שרויל( .ההורים ,ובעיקר
האם פוליה ,ניהלו חנות "כל בו" ,שכללה הכל ,פשוטו כמשמעו :החל במוצרי
מזון למיניהם וכלה בסיגריות ובחומרי בניין.
מלבד זאת החזיקו באדמות ,שנמסרו לגויי הסביבה לעיבוד )תמורת חלק
מהיבול( .במקור היו אדמות אלו של גויים ,שנאלצו למכרן בעיתות מצוקה.
לפני כניסת הרומנים לכפר ניצלו האיכרים המקומיים את ההזדמנות לעריכת
פוגרום ביהודים .מספר שמואל אבי" :בשלב ראשון הוציאו את כל הגברים
היהודים אל הרחוב ,ושם הרביצו להם בלי רחם .יצאתי דרך הדלת האחורית
וברחתי ליער .מאוחר יותר פרצו הגויים לבתים ,שדדו ובזזו מכל הבא ליד .קצין
רומני ,שעבר במקרה במקום והכיר את דודי הרופא ,דר' גבריאל שטיר ,נתן לי
אישור שביתי הוא 'מחוץ לתחום' ,ואנחנו – סבתי ,אימי ואני  -נכנסנו וראינו דרך
החלונות כיצד פולשים לבתים ,מוציאים מתוכם חפצים יקרי ערך ובוזזים .היינו
מנותקים מהנעשה בכפר ,אך בערב ,עם חשכה ,הגיעו אלינו פצועים וסיפרו ,כי
הגויים הוציאו את כל היהודים ,כולל נשים ,זקנים וילדים ,העמידו אותם בשורה
על שפת הנחל וירו בהם להנאתם .רק פצועים,שהעמידו פני הרוגים ,ניצלו .בין
הנרצחים היו גם אסתר ,אחות אימי ,בעלה ושני בניה.
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למחרת בבוקר הגיעו האוקראינים ולקחו את כולנו ,למרות האישור שבידינו,
ואף את הפצועים ,ששהו עימנו .האישור ,טענו ,מוגבל לדודי הרופא גבריאל
ולאשתו בלבד .גבריאל ניסה להזכיר להם כיצד הציל את חיי בני משפחתם של
מכרים אלו – שהפכו לפתע לאויביו – אך ללא הועיל .גם תחנוניו להשאיר אותי
אצלו )הייתי ילד בן שבע( עלו בתוהו.
אספו איפוא את כולנו במרכז הכפר ,שם הבהירו לנו ,כי לאחר שיקברו את
קורבנות יום אתמול ,יגיע גם תורנו .בינתיים הגיעו לאיזור החיילים הרומנים
הראשונים ,ויחד עם המקומיים ,שהצביעו עלינו ואמרו :הנה אלה ,אשר ירו על
הצבא הרומני ,היו מתעללים בנו ,מכוונים אלינו רובים ,טוענים כדורים ומכים
אותנו  -והכל כדי להפחיד בלבד ,נהנים הנאה מרובה ממעשיהם.

כשעייפו מ"משחקיהם" ,כינסו אותנו אל תוך רפת ונעלו את דלתה .ישבנו שם,
מחכים לרע מכל .לפתע נשמעה דפיקה בדלת ,ומישהו ,שזהותו עלומה בעיניי
עד היום ,אמר" :הגיעה פקודה ,אין יורים עוד ביהודים" .בינתיים ניצלנו.
אבי שהה ביער כבר יותר מיממה ,וכיוון שהיה רעב וצמא ,ניגש לבית אחד
מידידיו הגויים וביקש מזון ואינפורמציה על הנעשה בכפר .חברו הושיב אותו
ליד השולחן ,הגיש לו ארוחה טעימה ,ובינתיים קרא לחיילים ואמר להם :זה
האיש ,שהיה בין אלה שירו על הצבא הרומני .החיילים לקחו אותו והובילו
אותו אל הרפת ,שבה רוכזו כולם ,כשהם מרביצים לו כל הדרך .גם לנגד עינינו,
ברפת ,הרביצו לו וסטרו לו כך ,שהיה עף מקיר לקיר עם כל מכה – ".כך סיפורו
של שמואל.

כעבור יומיים או שלושה נלקחו כל היהודים לוויז'ניץ ,שם ריכזו הרומנים
ניצולים מכל הכפרים בסביבה .כעבור חודש הגיע לשם גם דודי גבריאל .במסגרת
מדיניות ריכוז היהודים הוקם גטו בשכונה היהודית ,והניצולים שוכנו אצל יהודי
המקום .לפוליה ובניה )עם משפחותיהם( הצטרפו גם סבתא דבורה )אם לאה(
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ובתה גולדה .המשפחה היתה חסרת רכוש וניצלה ממוות הודות לידיד המשפחה,
מרקו בוגדן ,שהביא מעט אוכל ,כמו קופסאות שימורים ועוד ,ודאג למחסורם.
לאחר שלושה חודשים בוויז'ניץ הועברה המשפחה – יחד עם כל יהודי העיר
– אל השטח ,שניתן לרומנים מעבר לנהר הדנייסטר  -טרנסניסטריה.
בעת המעבר נלקחו מידי היהודים כל הניירות האישיים והרכוש ,שעוד נותר
בידיהם.
אותנו שיכנו בעיירה ג'ורין ,שם הוקם גטו ליהודים ,וכולם הצטופפו במקום
אחד ,שרק בו מותר היה להם לגור.

מתוך עבודת "שורשים"  -רוסטוקי
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רוש - Roşaשכונה שסופחה לעיר צ'רנוביץ'
)כ 200-משפחות ,כ 1000 -נפש(
רנזי-רוזה ברקוביץ
נטשנו את הרכוש מאחור וגורשנו לגטו
נולדתי ב 5-ביוני  1904בהליניצה שבמחוז צ'רנוביץ ,אך עברתי להתגורר
ברוש)רושה ברומנית( ,שהיה כפר גדול במחוז .רוב תושביו היו גרמנים-
שוואבים ,אך התגוררו בו גם רומנים ואוקראינים .האוכלוסייה היהודית מנתה,
על פי הערכה ,כאלף איש ,והייחסים בינה לבין האוכלוסייה הנוצרית היו טובים,
בעיקר עם השוואבים בשל השפה המשותפת .למיטב זיכרוני ,היו ברוש מספר
בתי-כנסת.
ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה ,ביוני  ,1941נכנסו גייסות רומנים לצפון
בוקובינה ,כשהצבא הרוסי נסוג משם בחופזה וללא קרב .במשך שלושה ימים
קיבלו החיילים הרומנים יד חופשית לפרוע ביהודים ולשדוד את רכושם ,ואכן,
החיילים היו פורצים לבתים בתואנה של חיפוש נשק ולוקחים מכל הבא ליד.
הפורעים פרצו גם לבית הוריי ,כשראשם עומד שכננו טורטוריאן ));(Turturean
לא מכבר חזר מרומניה ועמד בראש כנופיה ,אשר הלשינה על יהודים בפני הצבא
הרומני .למזלנו ,הגנו עלינו שכנים אחרים ,ולעת הזאת יצאו החיילים בלי לפגוע
בנו .לא העזנו לצאת את הבית במשך שלושה ימים.
באותה עת נרצחו באחוזה המקומית גב' קורן ובתה ,בעלי המקום.
אחותי קלרה ,בעלה סאלו גוטליב וילדיהם לוניו ) (Loniuואברהם ,ואחי דר' ליטמן
אנגלר-פאולהבר ,אשתו דורה למשפחת סאלפטר ובנו סורין התגוררו בצ'רנוביץ,
אך זמן קצר לפני כניסת הצבא לשם עזבו את העיר ובאו לרוש כדי להימצא עם
ההורים .אחותי פאני ובעלה ממשפחת ארבסנטל התגוררו ברוש .שלושה ימים
הסתתרו כולם בבית האבות המקומי ,ורק אז יצאו – ושבו בלילה לבית ההורים.
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באוקטובר  1941הועברנו כולנו :הוריי ,אני ,בעלי וילדי ,אחיותיי קלרה ופאני ,אחי
ליטמן וכן צילי אנגלר ובעלה ספסר ) (Spasserעם משפחותיהם לגטו בצ'רנוביץ.
הותר לנו לקחת איתנו רק מה שיכולנו לשאת בעצמנו .נטשנו מאחורינו את כל
רכושנו.
מאוחר יותר הורשו הוריי ואחותי פאני להישאר בצ'רנוביץ ,כלומר בדירתם
ברוש; אני ומשפחתי ,אחי דר' ליטמן אנגל-פאולהבר עם משפחתו ,אחותי
קלרה ומשפחתה וצילי ומשפחתה גורשנו באוקטובר  1941מן הגטו ברכבת
לטרנסניסטריה והורדנו ממנה במרקולשט שבבסרביה .שם שיכנו אותנו בבתים
נטושים של יהודים .מרקולשט היתה מחנה לריכוז המגורשים ,לפני שפוזרו
למקומות אחרים ,ואכן ,לאחר ימים אחדים העבירו אותנו את הדנייסטר ליאמפול,
שגם שם רוכזו יהודים שגורשו ממקומותיהם.
נדרשנו למסור את כספנו ,את זהבנו ואת חפצי הערך שלנו ,ומי שנמצא מחביא
משהו בכליו ,נורה מיד למוות .רבים השליכו את חפצי הערך שלהם לבארות
בסביבה ,אחרים הטמינו אותם באדמה ,כנראה מתוך אשליה ,שייוותרו בחיים
ויחזרו כדי לקחת את חפציהם המוטמנים.
במשלוח שלנו היו כאלפיים מגורשים ,אשר נלקחו מיאמפול והופנו למקומות
שונים בטרנסניסטריה .מדי יום נראו שיירות של יהודים צועדות בדרכים ,וגם אנו
צעדנו כמה שבועות מלאי יסורים ,בדרכים עוקפות ,דרך שדות וערבות ,בגשמי
הסתיו וברוחות חזקות שלפני החורף .בלילות היינו לנים תחת כיפת השמיים,
ורבים לא שרדו את המסע וגוועו בדרך.
בסופו של מסע ,לאחר שחצינו את העיר זבוקריץ ) ,(Zabokriczהגענו אל
ציבולובקה .
הייתי בחודש התשיעי להריוני ,ומיד עם הגיענו לציבולובקה ילדתי את ילדי
בתוך אורווה .הוא היה ילד חמוד ,מלא חיים ,שנדבק בטיפוס ונפטר מן המחלה.
אחריו מתה בתי פסיה בת העשר ,והקורבן הבא היה אחי ,ליטמן אנגלר .יומיים
אחריו מתו בנו בן החמש וחמותו.
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באותו חורף נורא קפאו למגורשים רבים הידיים והרגליים; ביניהם היה גם בן
אחותי ,לוניו גוטליב .הוא לא יכול היה עוד להתנועע ,שכב על הקרקע הקפואה
עטוף בסמרטוטיו ,ולאחר שבועות כואבים נגאל מיסוריו .במסכת יסורים זו שלנו
הפלתי את ולדי ,וכך איבדתי ילד שלישי.
רק אני ,בעלי וגיסתי דורה ממשפחת סלפטר ) (Salpeterנותרנו בחיים אחרי
טרנסניסטריה.
מתוך עדותה ב"יד ושם"
מגרמנית :גד סובול

ישעיהו לובלין
סיכויי הישרדות היו אפסיים
איזור רוש ,שבו התגוררנו ,היה חקלאי למחצה ,כשלכל בית חלקות אדמה בנות
כמה דונמים.
כשהוקם הגטו בצ'רנוביץ ,וכל היהודים צוו להצטופף בו ,קיבל אבי אישור
מיוחד מטעם שלטונות אנטונסקו ,בהיותו עובד ממשלה בכיר ,ובזכותו הורשינו
לחזור מהגטו לביתנו ברוש.
בחודש יוני  1942בוצעו  3משלוחים של יהודים מצ'רנוביץ .רכבות הסיעו את
המגורשים ,שהועברו אל מעבר לנהר בוג היישר לידי הגרמנים .סיכויי ההישרדות
היו אפסיים.
כדי למלא את הרכבות בוצעו  3אקציות ,ואנשים היו נחטפים מהרחובות או
מוצאים בכוח מהבתים ,נדחסים אל תוך הקרונות .האישורים לא עזרו עוד.
משפחתי גורשה באקציה השנייה ,ואת הוריי ואת  3אחיותיי איבדתי במחנות
הריכוז.
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שיפוט ) Şipoteleכ 18 -משפחות(
אלישבע ציזנר
הכל היה נפלא ,עד חלום הבלהות...
שמי אלישבע ציזנר ,שילי שרף ) (Schaerfמן הבית .נולדתי בשנת  ,1936והמסופר
כאן מורכב מזכרונותיי מן התקופה ההיא ומסיפורי הוריי.
עד שגורשנו מהבית ,בשנת  ,1941עברה עליי ילדות מאושרת בכפר קטן בצפון
בוקובינה בשם שיפוט ,או כפי שנקרא ברומנית  -שיפוט סוצ'ביי ).(Sipotele Sucevei
הכפר כמו יצא מגלויה שוויצרית ,ובו נחל שוצף ,שדגו בו דגי פורל ,אחו ירוק מלא
פרחים בקיץ וגבעות מיוערות מסביב.
להוריי ,אנה שרף לבית יבלונובר ) (Jablonowerומנדל שרף ) ,(Schaerfהיה בית יפה
וגדול ,בן שבעה חדרים ,עם משק וחצר רחבה .הכל היה נפלא ,עד שהתחיל חלום
הבלהותׂ...
בקיץ  1940הגיעו הרוסים .בביתנו שיכנו קצין רוסי נחמד בשם וינוגרדוב ,שלימד
אותי רוסית ושיחק איתי .החיים נמשכו כמקודם,אולם הורגש מתח באוויר ,וכולם חיו
בפחד מפני הגלייה לסיביר .ואומנם ,היו כאלה שנשלחו לשם.
כעבור שנה ,גם אז היה זה קיץ ,נסוגו הרוסים ,לאחר שגרמניה ורומניה פתחו במתקפה
על ברית המועצות .ליהודים ,כידוע ,לא היה ניסיון טוב עם חילופי צבאות ,ומכיוון
שכך וכדי לא להיות בסביבה בעת נסיגת הרוסים וחזרת הרומנים ,התחבאנו ביער,
בבקתה של איכר מידידי הוריי .איתנו היתה משפחת מיכאל וז'נט דרוקמן ,עם בתם
הקטנה חיה ,חברתי הטובה בת גילי .שהינו ביער כעשרה ימים ,ורק אבא היה יורד
מפעם לפעם אל הכפר על מנת לבדוק את המצב .לבסוף הוחלט ,שאפשר לחזור
הביתה.
ירדנו אל הכפר ,ואז החליטה משפחת דרוקמן לא לחזור הביתה ,אלא ללכת לכפר
שכן ,שבו גרו קרוביהם ,כדי להיות יחד איתם בזמנים הקשים.
הם לא הגיעו לשם .בדרך נתקלו בקבוצה של חיילים רומנים וגרמנים ,שבלי היסוסים
רבים ירו בכולם ,חוץ מאשר בילדה ,בחיה; אותה השאירו יושבת ,בוכה ,בין בני
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משפחתה הירויים .לא ברור כמה זמן ישבה שם ובכתה ,עד שהגיעה קבוצת חיילים
אחרת ,בראשם קצין צעיר שנדהם מהמראה ,לקח את הילדה והעביר אותה לרופא
היהודי ,דר' גבריאל שטיר ,בכפר רוסטוקי הקרוב .רצה הגורל ,ודר' שטיר היה בן דוד
ראשון של אבי הילדה.
לפני גירושם לטרנסניסטריה דאגה משפחת שטיר להעביר את חיה בעזרת קצין רומני
למשפחה יהודית בשם פסקל בבוקרשט .זו אימצה את הילדה וקראה לה אני.
אנחנו הצלחנו להגיע בשלום הביתה ,בלי לדעת מה עלה בגורלם; שמענו על כך רק
יותר מאוחר.
אבא הלך למרכז הכפר על מנת להתעדכן ,אבל חיילים רומנים תפסו אותו ושני יהודים
נוספים ,הכו אותם מכות נמרצות,העמידו אותם בתוך הנחל ,כיוונו אליהם את הרובים
ועוד רגע קט היו יורים בהם .למזלם ,יצא באותו זמן מבניין משטרת הכפר מפקד
המשטרה המקומית ,וכשהבחין במתרחש ,קרא לחיילים לא לירות ,שכן אבא הוא
מתנדב ) (Voluntarשל הצבא הרומני )הוא ,אכן ,התנדב לצבא הרומני במלחמת
העולם הראשונה( ולכן אסור לירות בו.
למרבה הפלא ,השתכנעו החיילים ,וכך ניצלו גם שני היהודים האחרים.
אבא חזר איפוא הביתה ואיתו הבשורה המרה ,שלמחרת על כל היהודים להשאיר
מאחוריהם את כל רכושם ,לקחת רק מה שיכלו לשאת בתרמיל ולעזוב את הכפר.
הוריי ארזו מזוודה או שתיים והתארגנו כדי לבלות את הלילה אצל ידידים במרכז
הכפר ,יחד עם יהודים נוספים; פחדנו להישאר לבד בביתנו .למחרת בבוקר ,כאשר
אבא חזר בפעם האחרונה הביתה ,מצא את האיכר ,שתמיד חטב אצלנו עצים ,מסתובב
בחדרים כמו בעל בית ,בחלוק הבוקר של אבא ובנעלי הבית שלו.
עזבנו את הבית בעגלה ונסענו בשיירה יחד עם יתר יהודי הכפר לעיירה הסמוכה,
סלטין ,שם גרו סבי וסבתי ,ישראל ואיטה יבלונובר ,הורי אימי ,וגם אחיה ,יוסף
יבלונובר ,אשתו לאה ושתי בנותיהם ,דוניה ורוזה .גם יתר תושבי שיפוט התפזרו בין
קרובים ומכרים – אך לא לאורך זמן; כעבור ימים אחדים גורשנו כולנו ,תושבי שיפוט
יחד עם תושבי סלטין ,בשיירה ארוכה של עגלות ,כאשר איש אינו יודע לאן .ז'נדרמים
רומנים ליוו את השיירה ,שהתקדמה לאיטה.
אני ישבתי בעגלה ליד סבי וסבתי )ישראל ואיטה יבלונובר( ,והוריי צעדו לידינו .היה
שיפוט  -שער שלישי 533 -

קיץ .אני זוכרת את אמא לבושה סוודר קל בצבע צהוב על השמלה הקיצית ,ועל זרועה
תלוי תיק די גדול .לפתע הגיח אחד הז'נדרמים ,חטף את התיק וברח לתוך שדה תירס
שלצד הדרך .אמא רצה אחריו לתוך השדה בתקווה להציל את התיק ,שבו היו הכסף,
התכשיטים ,התעודות ,תמונות משפחתיות ועוד כהנה וכהנה .אך החייל המשיך לרוץ,
ואמא אחריו ,עד שהבינה פתאום ,כי הוא יכול לירות בה בקלות רבה ,ואז ויתרה
וחזרה לשיירה ,כשכל מה שהיה אמור להבטיח את קיומנו בשבועות או בחודשים
הקרובים נעלם בשדה התירס.
נעלם ממני כמה ימים נסענו בשיירה עד שהגענו לעיירה ידינץ ) (Edineţאשר
בבסרביה.
התמקמנו באחד הבתים יחד עם קרובינו; היינו פליטים .אבא נלקח יחד עם גברים
אחרים למחנה עבודה בעיר אחרת ,אבל איני יודעת פרטים על כך .כעבור מספר
שבועות הם חזרו ליידינץ.
עבר הקיץ ,והגיע הסתיו ,סגרירי וגשום ,ולפתע ניתנה הוראה להתארגן לתזוזה ,לא
ברור לאן.
שוב יצאה שיירת עגלות לדרך .זקנים וילדים על העגלות והשאר צעדו לצידן ,שיירה
אין סופית ,שהחלה את מסעה אל הבלתי ידוע .שוב ישבתי בעגלה עם סבא ישראל
ועם סבתא איטה ,והז'נדרמים הרבים שליוו אותנו צורחים ,מאיצים במי שהתעכב,
מכים אותו ואף יורים בו.
גשם דק וטורדני ירד ,הדרכים היו מלאות בוץ ,והשיירה התקדמה לאט ,כנראה יותר
מדי לאט לטעמם של הז'נדרמים ,כי הצעקות והמכות לא פסקו .לפנות ערב עצרנו
באמצע הדרך .היה קר ,גשום ורטוב ,אבל אסור היה לעזוב את השיירה ולהתקרב לבתי
הכפר ,ומי שהעז לעשות זאת ,נורה .ישנו תחת כיפת השמיים ,הקור היה מקפיא וגשם
לא הפסיק לרדת .ולמחרת שוב לדרך ,עוצרים שוב בפאתי כפר לקראת לילה .ישבתי
בעגלה ליד סבא ישראל ,ואני זוכרת ,כאילו היה זה היום ,איך סבא אומר ביידיש:
"נעמטס מיך אריין אין א שטיב ,מיך וועט יעדער העריינלאסן וייל איך האב תמיד
יעדען שיין אופגענאמען" .אבל זה היה בלתי אפשרי ,וכך נשארנו כולנו בעגלה ,בקור
המקפיא .בבוקר השכם ,כאשר התעוררתי ,סבא לא היה לידי ,וכולם סביבי בכו.
נשאתי את עיניי – שורה ארוכה של גופות ,מכוסות בסדינים לבנים ,מוטלות בשדה.
באותו לילה מתו מאה וארבעים איש מאנשי השיירה ,והז'נדרמים אפילו לא איפשרו
לקבור אותם .זה היה בחג הסוכות.
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שוב ניתנה פקודה לזוז ,בקור ,בבוץ ובגשם ,הז'נדרמים מכים ,צורחים ויורים .אינני
יודעת אם באותו יום או למחרת בערב הגענו לאטאקי ) (Atachiשעל גדת הדנייסטר,
והשיירה שוב עצרה .לילה נוסף בקור המקפיא ,ולמחרת עברנו בדוברה והגענו
למוגילב ).(Moghilev
הוריי מצאו בית הרוס למחצה ,ובאחד החדרים התמקמנו יחד עם סבתי ,עם יוסף ,אח
אימי ,עם אשתו ועם שתי בנותיו ,והזוג בירקנפלד ,שבנם ,דר' יוליוס פאכט ,היה נשוי
לאחות אימי ,שני.
עשרה אנשים בחדר אחד ,וצפוף .אך מהר מאוד התפנה ,לצערי ,מקום .סבתי והגברת
בירקנפלד נפטרו תוך כמה ימים ,אחריהן מר בירקנפלד ,ולבסוף דודי יוסף ,שחלה
בטיפוס .אמא חלתה גם היא תחילה בטיפוס הבטן ואחר כך בטיפוס הבהרות ,אך
למרבה הפלא החלימה.
מאותה תקופה אני זוכרת בעיקר שני דברים :רעב ומוות .כל הזמן הייתי רעבה ,ואוכל
לא היה בנמצא ,שכן מהר מאוד אזלו הדברים ,שאפשר היה למכור כדי להשיג תמורתם
מעט אוכל.
וכל אותו זמן מתו אנשים :קרובים ,שכנים ,מכרים; היתה תחושה ,שכולם מתים ואיש
לא ישרוד את הגיהינום הזה.

חיה דרוקמן ואלישבע ציזנר
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שישקוביץ ויוז'ינץ Iujineţi & Şişcăuţi
)שישקוביץ 20 -משפחות ,יוז'ינץ 10 -משפחות; בסה"כ כ 150-נפשות(

אלחנן שנון
קץ היישוב היהודי בשתי הקהילות
על היישוב
שני הכפרים צמודים זה לזה ומהווים ,לפחות מבחינה יהודית ,יחידה אחת.
בפאתי שישקוביץ עובר הגבול היבשתי עם פולין ,כפי שנקבע אחרי מלחמת
העולם הראשונה והתפרקות האימפריה ההבסבורגית.
בשישקוביץ גרו כ 20-משפחות יהודיות ,וביוז'ינץ -כ 10-משפחות; יחד כ-
 150איש ,שהיוו כ 15%-מן האוכלוסייה הכללית ,שהיתה ברובה המכריע
אוקראינית.
היחסים בין שתי האוכלוסיות היו טובים ,יחסי שכנות תקינים ,ואני זוכר עצמי
כילד משחק עם בת הכומר.
היהודים היו בעלי חנויות ובעלי מלאכה ,אך גם חקלאים; היו ביניהם אלמנות
וגם זוגות ,שילדיהם חיו בצ'רנוביץ או בחו"ל ,והם היו תומכים בהורים הזקנים,
שנשארו בכפר .המשבר הכלכלי בתחילת שנות השלושים פגע קשה ביהודים,
והיה גם מקרה של התאבדות על רקע כלכלי.
הקהילה הקטנה לא קיימה שירותי דת עצמאיים ונעזרה בקהילות גדולות יותר.
המתים הובאו לקבורה בעיר קוצמן ,ל"ימים הנוראים" הזמינו חזן משם או
ממקום אחר ,וכל שבוע פקד את הכפר שוחט מכפר שכן .היה בכפר גם "חדר",
שפעל מאחרי שמחת תורה ועד לפני פסח .המלמדים היו בחורי ישיבה מאיזור
מרמורש בצפון טרנסילבניה ,שהיו מציגים עצמם בעיר צ'רנוביץ ,ונציגי הקהילות
היהודיות בכפרים השונים היו באים לשם כדי לבחור מהם מלמד .ה"חדר" נדד
יחד עם המלמד ממשפחה למשפחה ,בדרך כלל כל חודש ,ונוסף למשכורת הוא
היה מקבל דיור ,ארוחות ושירותים ביתיים אחרים.
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ב 28 -ביוני  1940נכנסו היהודים ,יחד עם שאר התושבים ,לתקופה רבת אירועים
ותהפוכות .ביום זה נכנס "הצבא האדום" לבסרביה ולבוקובינה הצפונית ,כולל
צ'רנוביץ ,בעקבות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב .הרומנים נכנעו לאולטימטום
הסובייטי ופינו את האיזור .בוקובינה הצפונית ,שרוב אוכלוסייתה היתה
אוקראינית ,צורפה לרפובליקה הסובייטית האוקראינית.
סבי ,שמואל יצחק קובל ,אבי אימי המנוחה ,איבד את אחוזתו בכפר יוז'ינץ ,אך
בו ובמשפחתו לא פגעו .ידידים אוקראינים ,בעלי עמדות במשטר החדש בכפר,
יעצו לו לעזוב את המקום .הוא ומשפחתו עברו איפוא לגור בצ'רנוביץ ,בעוד אבי
עם אחיותיו ומשפחותיהן נשארים בכפר השכן שישקוביץ .אני עברתי לגור עם
סבי ,כדי שאוכל להמשיך בלימודיי בבית הספר התיכון ,והצלחתי לשלב אותם
בעבודה משרדית ובמתן שיעורים פרטיים .כל המשפחה השתלבה בעבודות
שונות ,ואפילו סבי הזקן עבד כשומר בבית החרושת לסוכר בזוצ'קה השכנה.
זכרו לו "חסד נעוריו" כספק חשוב של סלק סוכר.
באפריל  1941נעצרו בצ'רנוביץ ובמקומות אחרים כמה אלפים של "אלמנטים
מסוכנים" ,בעיקר יהודים :עשירים לשעבר ,חברי מפלגות בורגניות ,כולל
ציוניות ,וכדומה .הם גורשו לסיביר.
בביתנו שררה חרדה גדולה ,משום שנראינו כמועמדים טבעיים לגירוש .למזלנו,
פסחו עלינו ,וכך הצלחתי להשלים את לימודיי בהצטיינות יתרה.
השנים האחרונות של השלטון הרומני היו שנים של גזירות ושל התנכלויות,
וסכנת ממשלה אנטישמית מובהקת ריחפה מעלינו – כפי שאכן קרה למשך
כחודשיים בסוף ) 1937ממשלת קוזה  -גוגה( .על כן התקבל המעבר משלטון
רומני לשלטון סובייטי בהקלה.
על כל אלה הקיץ הקץ ביולי .1941
ב 21-ביוני  1941הייתי אדם מאושר; בערב זה התקיימה ב"ביה"ס התיכון
האוקראיני מס'  "2בצ'רנוביץ מסיבת הסיום של הכיתות הבוגרות ,שם הכריזו
עליי כתלמיד מצטיין של המחזור .המסיבה התמשכה לתוך השעות הקטנות של
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הלילה ,וכשחזרתי הביתה עם חבר ללימודים ,שגר בקרבת מקום ,שמענו הדי
התפוצצויות רחוקות; לא ייחסנו לכך חשיבות .דיברנו על תוכניות לחופשת
הקיץ ועל לימודים באוניברסיטה ,אני התלבטתי בין מתמטיקה ,שפות ומשפטים
ובין האוניברסיטאות של צ'רנוביץ ושל לבוב.
הלכתי לישון בציפייה לשינה מתוקה וארוכה ,אבל לא כך קרה; בשעות הבוקר
בקע ממערכת הכריזה בדירה קולו של שר החוץ הסובייטי מולוטוב ,שהודיע על
הפלישה הגרמנית ועל תחילת המלחמה הסובייטית-גרמנית .הוא סיים בשלושה
משפטים ,שנחרטו עמוק בתודעתי:
"ענייננו צודק; האויב יובס; לנו יהיה הניצחון" .עוד קודם לכן החרימו השלטונות
הסובייטיים את כל מכשירי הרדיו מהאוכלוסייה ,פרט לרשימה מוגבלת של
נאמני מפלגה בעלי סטטוס מיוחד "נומנקלטורה" )רשימת מיוחסים סובייטית,
שהורשו להחזיק בהם( ,וציידו את כל הדירות במערכת כריזה ,שאיפשרה לשמוע
את הרדיו הסובייטי .בימים הבאים לא חלו שינויים בשגרת החיים ,פרט למחסור
מסוים במצרכי מזון.
כעבור ימים אחדים הגיע אבי ,דוד לייב שטורפר ,משישקוביץ .בהתייעצות
משפחתית הוחלט לדבוק בתוכנית המקורית באשר למעשיי העתידיים ,כלומר
אני אסע עם אבי לכפר ,אשהה שם כחודש ימים ואחזור לצ'רנוביץ כדי לטפל
בהמשך הלימודים .נראה שהאמינו ,כי "הצבא האדום" יצליח להדוף את הגרמנים
כבר בשלבים הראשונים של המלחמה.
יום אחרי שובנו לשישקוביץ עזבו את הכפר כל בעלי התפקידים ,שבאו לעבודה
מאוקראינה "הוותיקה" :מורים ,עובדי רפואה וגם אגרונום ,ששכר חדר בביתנו.
יתרה מכך ,גם בעלי התפקידים המקומיים – עובדי המועצה – חדלו לבוא
לעבודתם .היה ברור ,שהסובייטים נסוגים בחופזה ,וכניסת צבאות גרמניה
ורומניה היא עניין של ימים ספורים .ואז קרה דבר ,שאינני יכול להסבירו באופן
מלא עד היום .אמרתי לאבי :אינני יכול להישאר כאן ,הרומנים יאסרו אותי ויענו
אותי כתלמיד סובייטי מצטיין וחבר הקומסומול .מוטב שאברח אל תוככי ברית
המועצות .אבי הסכים ,כמעט ללא היסוס ,וניגשנו להכנות לדרך .דודותיי ארזו לי
מעט בגדים ומזון ,ואבי צייד אותי בכסף ותכשיטים של אימי המנוחה ,שהלכה
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לעולמה כשהייתי בן שלוש .אחרי בחינת המפה החלטנו להגיע לנהר הדנייסטר
ולחצות את הגשר לעיירה זלישצ'יקי בגליציה .וכך יצאנו אבי ואני למסע רגלי,
וכעבור יום וחצי הגענו לעיירה זויניאצ'ה ,שהגשר על הדנייסטר מקשר אותה עם
זלישצ'יקי.
שם נתגלתה לעינינו התמונה כדלקמן :תנועה רבתי אל הגשר בדרך התלולה
מאוד ,שמובילה אליו; מכוניות ,עגלות ,חיילים ,אזרחים ,מי ברכב ומי ברגל –
כולם נסים מזרחה .לאורך הדרך עומדים יהודי המקום בפתחי הבתים ומתבוננים
במבטי ייאוש במתרחש .אז אמר לי אבי :יש לי כאן ידיד ,יהודי בעל תורה ובעל
עצה ,אולי נתייעץ איתו .נכנסנו איפוא לבית היהודי ,בעל הדרת פנים וזקן לבן
ארוך ,ואחרי ששמע אותנו ,פנה אליי כדי לשאול ,אם אני נחוש בדעתי לחצות
את הנהר .עניתי ללא היסוס :כן .ואז פנה לאבי ואמר :בזמן כזה כל אחד חייב
להחליט לעצמו ועל אחריותו ,מה גם שבנך כבר היה בר מצווה לפני מספר שנים.
תן לו ללכת ,ושאלוהים ישמור עליו ועלינו.
כשיצאנו מהבית ,זיהה אבי בין הנסים לגשר מכר על עגלה .הוא יצא בשיירה של
מספר עגלות עם סגל בית החרושת לסוכר של הכפר לוז'אן ,לאחר קבלת אישור
לכך מן המנהל הסובייטי .הוסכם איפוא ,שאצטרף לשיירה .נפרדתי בדמעות
מאבי ,שחזר לשישקוביץ ,תוך הבעת תקווה שעוד נתראה.
לאחר יומיים של נסיעה דרך גליציה הגענו לעיר המחוז קמנץ-פודולסק
שבאוקראינה הישנה .שם פיזר המנהל את השיירה ,מסר את העגלות עם הסוסים
לצבא ,והוא עצמו התייצב לגיוס .שוטטתי בעיר ,וגם בה מצאתי יהודים רבים
עומדים אובדי עצות לפני בתיהם .בעיר נשמעו הדי הפצצה של אווירוני קרב
גרמניים .כשהגעתי לתחנת הרכבת ,נראו בה קרונות משא ,מלאים למחצה,
חיילים סובייטים שומרים על הדלתות ,ועל שלטים מאירי עיניים נכתב:
"אבקואציה – עדיפות לקומוניסטים וליהודים" .עליתי על אחד הקרונות ,וכך
התחילה האודיסיאה שלי :עברתי אלפי קילומטרים ברכבת ,עד לגבול בין
קזחסטן לסין; במארס  1946חזרתי לצ'רנוביץ.
אז נודעו לי החדשות האיומות .אבי עם  14מבני משפחתו נרצחו בשישקוביץ
בתחילת יולי  ,1941כנראה מספר ימים אחרי שנפרדתי ממנו בזויניאצ'ה.
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המשפחה בצ'רנוביץ שרדה את הכיבוש הגרמני-רומני ואת הזוועות
בטרנסניסטריה ,אבל שני אנשים ,שהיו יקרים לי מאוד ,מתו בזמן המלחמה
עקב חוסר טיפול במחלותיהם :סבי הנערץ נפטר מסרטן ,והאח הצעיר
של אימי ,יוסל – משחפת .הוא היה איש אשכולות ,בעל השכלה קלאסית
והומניסטית רחבה ,שמפאת מחלתו לא היה יכול להמשיך בלימודיו .יותר
מכל אדם אחר הוא השפיע על גיבוש אישיותי והשקפת עולמי.
המשפחה בצ'רנוביץ ישבה על המזוודות כמו הרוב הגדול של יהודי בוקובינה
הצפונית .הסכם רפטריאציה )"חזרה למולדת"( בין בריה"מ לרומניה איפשר
לכל התושבים ,שאינם אוקראינים אתניים ,להגר לרומניה עד מועד מסוים ,ולכל
מהגר נקבע תאריך מדויק ,שבו היה עליו לעזוב.
לא יכולתי לעזוב יחד עם משפחתי ,אבל הספקתי להיות בין האחרונים שעזבו,
בימי חג הפסח של  .1946הגעתי לעיר סירט ברומניה ,ובהמשך ,כמעפיל באוניית
"ההגנה" ,לארץ ישראל ביולי .1946
בצ'רנוביץ ,וגם לאחר מכן בישראל ובמדינות אירופה ,שאליהן הגיעו חלקים
מבני המשפחה ,לא הרבינו לדבר על אירועי הדמים בשישקוביץ ,בוודאי לא
על פרטים .היינו עסוקים ,כנראה,יותר מדי בהווה ובעתיד .אך לפני מספר שנים
התעורר בי הצורך לזכור ולהזכיר מה שהיה ,ומאוד הצטערתי ,שלא ניצלתי את
ההזדמנות לשאול ,כשהיה עוד את מי לשאול.
במסגרת הפעילות של הוצאת ספר זיכרון ליהודי בוקובינה הצפונית פגשתי את
משה )מקס( ברגר מקוצמן ,שכתב ספר על עירו ,לאח רשביקר באיזור .דפדפתי
בספר ,ולתדהמתי הרבה גיליתי צילום של מאמר ,שהופיע בעיתון אוקראיני מקומי
במאי  ,1992העוסק באירועים בשישקוביץ לפני  50שנה ,כלומר ביולי .1941
אני מביא להלן את המאמר "רזוננס  -הקבר שנשכח" ,בתרגום שלי )נעזרתי
בפרופסור וקסלר מאוניברסיטת תל-אביב ,בלשן מומחה לשפות סלביות(.
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הקבר שנשכח  -מאמרה של מורה אוקראינית בת המקום
ברצוני להוסיף צרור פרחים לזר הזיכרון על קבר שנשכח ,שאותו התחילו לקלוע
האנשים הטובים והמכובדים  Proskurnik.Jמיוז'ינץ ו Kuşnirik.J-ממלטינץ.
הם כבר אינם בין החיים ,האנשים שהיו עדי ראייה לאירועי הדמים בוורטפ
– ב"עמק הדין של בני ישראל" ,אבל דיווחיהם נשמרו בזיכרון האנושי.

" מאחורי שישקוביץ ,בוורטפ,
ישנו עמק עמוק.
בעמק זה נמצא
הקבר היהודי.
מי שמתקרב לקבר זה,
ישמע את זעקות הבכי:
'אנשים ,אנחנו לא אשמים
בפניכם בשום דבר,
מדוע דחסתם אותנו
בעמק זה'".
עד המלחמה התגוררו בשישקוביץ כעשרים משפחות יהודיות ,שכולן חיו בשלום
ובהבנה עם הכפריים שלנו.
רובם החזיקו חנויות לא גדולות ,שבהן אפשר היה לקנות את כל הדרוש לכפרי,
ואפילו בהקפה.
ואז הגיעו השעות הנוראות .השלטונות הרומניים החליטו להוציא לפועל
את פקודתו של היטלר להכחיד את היהודים מעל האדמה ,והפקודה הגיעה
לשישקוביץ על ידי קצין רומני ביום ראשון אחד בחודש יולי וניתנה לדוגה,
מפקד התחנה בשישקוביץ .הז'נדרמים אספו איפוא את היהודים לבית המרזח
של חנצ'ה ) - (1עכשיו נמצא שם ה"כלבו"  -ולגורן של פייביש ) - (2עכשיו
שם גן ילדים.
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תחושות קשות של פחד ושל אי ודאות השתררו בכפר ,דממת מוות ,ורק בכיים
של ילדים יהודים רעבים נשמע דרך החלונות הפתוחים של בית המרזח.
זכורני כיצד בכו אימותינו טובות הלב; הן לא מצאו לעצמן מקום ,ושום עבודה
לא צלחה להן .הן רצו איכשהו לעזור לאנשים האומללים ,אבל הז'נדרמים לא
נתנו לאיש להתקרב .האמהות שלחו אותנו ,הילדים הקטנים ,ואנחנו התגנבנו אל
בית המרזח ,מתחבאים בשיחים .לחם וחלב הגשנו ,אבל לא יכולנו לראות מה
קורה שם ,כי הידיים הקטנות שלנו הגיעו רק עד לחלונות.
ביום ראשון אחרי הצהריים קיבצו הז'נדרמים  40איש ב Vertep -וציוו עליהם
לחפור בור באורך של  20מטר.לעת ערב אספו את היהודים האומללים ,ותחת
משמר הובילו אותם לתחנת הגבול )הגבול עם פולין  -א' ש'( ,שהיתה ממוקמת
על אדמתו של היהודי חיים ) .(3הדרך אל המוות היתה נוראה .האנשים התשושים
תמכו איש את רעהו ,הילדים בכו ,והזקנים החלשים לא יכלו ללכת .קשה היה
לראות איך מנדל ) ,(4איש לא צעיר ,נושא על ידיו את אימו בת התשעים.
בתחנת הגבול לקחו מהם את החפצים ,שעוד היו עימם ,ובלילה העבירו אותם
בקבוצות ל .Vertep -את הפקודה הלא אנושית הזאת ביצעו אנשי משמר הגבול;
אפילו תת קצין  ,Grumezaשהיה מפורסם באכזריותו ,לא היה מסוגל לשאת את
ההתעללות.
לאנשים ,שחפרו את הבור ,נאמר ללכת לבתיהם ,אבל מי שירצה להישאר
– יכול.
אלה שנשארו ,ראו איך איש משמר הגבול קוצר ביריות אוטומטיות  150איש .אך
לא כולם מתו – במלוא קומתו ניצב ליד הבור נפתלי ) (5הזקן ,מבקש שיחסלו
אותו .במקום אחר הורגים במכות מאת חפירה את אשתו הצעירה של זיידה ).(6
קצת יותר רחוק מאבד את הכרתו אחד "היניצ'רים" ,שלא היה מסוגל להשתתף
בהתעללות .על יד הבור ,בין פרחי הבר ,שעל עליהם זורם הדם החם שהתפזר
לכל עבר ,יושבת מימל ) (7היפהפייה ,וקשה לה להתרומם כדי שיוכלו להרוג
אותה "בקלות" .מהגיהנום הזה ,בחסות הלילה ,הצליח להימלט אלתר ) ,(8בנו
של יונה .אותו הסתירה האישה הטובה .Marfa Rychlo
בליל הדמים הזה ב Vertep -נרצחו קרוב ל 500-איש )על פי דיווחים של עדי
ראייה( ,וימים אחדים עוד נעה האדמה מתחת לקבר המכוסה.
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אנשי שישקוביץ לא יכלו לשכוח את האירועים הנוראים ,שקרו בוורטפ לפני
חמישים שנה ,וזכרם של הקורבנות כובד על ידי אלה שבאו להשקות את הקבר
במים קדושים ,להתפלל ולהדליק נרות .זאת עשתה באופן קבוע Katerina
 ,Ursuliakאחת הפעילות בחוג לאמנות ,שתופפה בתוף ליד הקבר.
כבר מזמן צריך היה להנציח את זכרם של הנרצחים ,אך הדבר לא היה בידינו.
צריך לעשות זאת עכשיו ,ובזמן הקרוב ,משום שאין כבר רבים היודעים היכן
הקבר הזה.
מעשרים המשפחות היהודיות ,שחיו בשישקוביץ ,נשארו בחיים רק ארבעה או
חמישה אנשים .התושבים הוותיקים זוכרים ,כי אלתר ,בנו של יונה ,שביקר בכפר,
חי בבוקרשט ומשם עבר ,כנראה ,לישראל .זייליג ) ,(9הבן של אברמקו ) ,(10חי
בוויז'ניץ .היהודי הצעיר יודקה ) (11חי ברומניה .איש מאיתנו אינו יודע ,מה עבר
על אנשים אלה ,והאם עודם בחיים.
M.Huley

הכפר שישקוביץ 8 ,במאי 1992

הערות למאמר "הקבר שנשכח"
)(1בית המרזח של חנצ'ה – מדובר בחנה אופלגר ,אחותו הצעירה של אבי .הבית
היה בית אבי ,וממנו יצאתי למסעי בבריה"מ .חנה נרצחה יחד עם אבי ,עם שני
בניה הקטנים ,איצ'ה ושייקה ואחותם המבוגרת שיינדל.
)"(2הגורן של פייביש" – פייביש קובל ,האח הצעיר של סבי .חקלאי חרוץ,
שנרצח עם אשתו פרומה ,עם אחות מבוגרת יותר ,שיינדל ,ועם בנו שמרל.
)(3היהודי חיים – חיים אוארבך .היה לו משק חקלאי גדול בפאתי הכפר ,שם
התמקמו )תמורת תשלום( אנשי משמר הגבול הרומני )"גרניצ'רי"( ,ששמרו על
הגבול עם פולין .חי לבד ורק לעיתים רחוקות ירד לכפר .בניו התגוררו באמריקה,
והוא נפטר לפני המלחמה.
)"(4מנדל הלא צעיר" – מנדל פדר ,אדם ויהודי יקר .חקלאי מאוד אמיד ,חשוך
בנים .ביתו הפתוח תמיד שימש כעין מועדון ליהודים וללא יהודים ,שבאו לבקש
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עצות ועזרה .הוא העמיד את ביתו – ללא תמורה ,כמובן – לרשות יהודי המקום,
ושם התקיימו תפילות בציבור ב"ימים הנוראים" ובשמחת תורה )בשבתות
ובחגים אחרים לא היו ,בדרך כלל ,תפילות בציבור( ,וגם אירועים ,כמו בחירות
לקונגרס הציוני.
כששמע מאבי על כוונותיי להימלט ,הוא נתן לו – בלי שאבי ביקש זאת – סכום
כסף גדול בשבילי.
)(5נפתלי הזקן הוא נפתלי שיפר ,איש גבוה במיוחד ,שחוסל יחד עם אשתו.
)(6אשתו הצעירה של זיידה ,הוא זיידה סובל .אשתו היתה יפה מאוד ,והיו להם
שלושה בנים .שם הבכור היה ניובו )נתן( .כולם חוסלו.
)(7מימל היפהפייה – מדובר במימל בליקשטיין ,בתם של יונה ויוטה ,בעלי
חנות המכולת הגדולה .יוטה היתה אחות סבי ,ומימל היתה בת גילי ,חברתי
למשחקים ואהבתי הראשונה .נערה יוצאת דופן בחכמתה וביופיה .שלושתם
נרצחו.
)(8אלתר ,בנו של יונה – אחיה של מימל .הגיע ארצה ,הקים משפחה וקרא
לילדיו יונה ויוטה .אינו בין החיים .
)(9זייליג ,הבן של אברמקו – למעשה ,מדובר בנכד של אברום קובל ,סבא רבא
שלי .זייליג חזר אחרי המלחמה מבריה"מ לוויז'ניץ ומילא בה תפקיד בכיר
בממשל המקומי; שם נפטר .שתי בנותיו ,רופאות ,עזבו את בריה"מ ולאחר
שהייה קצרה בישראל היגרו לארה"ב.
) (10אברום קובל – יהודי מאוד אדוק ,אסקט .חי בשנותיו האחרונות עם בתו
הצעירה מרים .הוא מת מיתת נשיקה בשנתו בן למעלה מ ,90 -לפני המלחמה.
כל לילה בחצות נהג לקום לתפילה וללימוד תורה ,ולאחר מכן היה טובל  -בקיץ
ובחורף – במי הנחל .איש רזה וזקוף קומה ,צלול עד יום מותו .לא זכור שחלה
אי פעם.
) (11היהודי הצעיר יודקה – אני מניח שהכוונה אליי.
באדיבותו של פרופסור פטרו ריכלו מאוניברסיטת צ'רנוביץ ,יליד שישקוביץ
) ,(1950קיבלתי עלון ,שפורסם בכפר בשנת  2001לציון  480שנה לייסודו ,וכן
סקירה תמציתית של הכפר ושל תולדותיו.
הקטע המתייחס לעמק "ורטפ" מסתיים כך:
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"ביום ראשון אחד ,בשנת  ,1941הוציאו להורג בירייה את הגברים ,ולקראת עלות
השחר – גם את הנשים והילדים .בבוקר הופיע הקברן.
עדי ראייה מעידים ,שהאדמה המשיכה לנוע במשך שבוע ימים".
ביולי  1992התקיימה עצרת זיכרון במקום שבו חוסלו היהודים ,והוסר הלוט
ממצבת זיכרון  -מנורה בת שבעה קנים .
פרופסור ריכלו עושה רבות לשימור המורשת התרבותית היהודית בבוקובינה,
ובין השאר ,תרגם לאוקראינית את יצירות פאול צלאן ויוצרים יהודים אחרים .גם
נודע לי ,שהמאמר "הקבר שנשכח" פורסם בעיתון בקוצמן )מרכז הנפה ,שאליה
משתייך הכפר( .בנוסף סיפר לי ,כי אימו בת ה 80-זוכרת היטב את יהודי המקום
ואת שמותיהם.
כאמור ,לא הרבינו לדבר אחרי המלחמה על האירועים בשישקוביץ ביולי .1941
אחיה של אימי גוטיג קובל )לימים גדעון תבור( ,עלה מרומניה עם אשתו הלה
ועם בנו הרברט )אורי( ב .1962-בבריה"מ הוא מילא תפקידים בכירים בארגונים
כלכליים ,אבל בישראל רצה לחיות חיים פשוטים ושקטים ,להתפרנס מידיעותיו
בחשבונאות )שאותן רכש בלימוד עצמי( .מסיבות שונות הדבר לא ניתן לו ,והוא
חי כאן בדוחק רב  -מביטוח לאומי ומקצבת "אסיר ציון" .הוא סירב לקבל
פיצויים מגרמניה ,אם כי משפחתו וחבריו לחצו עליו ,כל עוד מדינת ישראל
אינה מקציבה כספים ראויים לפתרון בעיית הפליטים הערבים .נפגשתי איתו
הרבה ושוחחנו על העבר ,בעיקר על מה שהיה לפני המלחמה.
בכל זאת הוא סיפר לי את הסיפור שלהלן ,המתייחס לאירועים בשישקוביץ.
בבוקרשט הוא הצליח לאתר את איש הז'נדרמריה  ,Grumezaהמוזכר במאמר
של הוליי "כמפורסם באכזריותו" ,והגיש תלונה למשטרה על מעשיו של
זה בשישקוביץ .ואז נקרא למשרד המשפטים הרומני ,ושם הוצע לו לשכוח
מהעניין ולבטל את תלונתו .בלית ברירה הוא עשה כך .מאוחר יותר נערך טיהור
בממשלה הקומוניסטית הרומנית ,ושר המשפטים  Pătrăşcanuהודח מתפקידו
והוצא להורג.
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דודי נקרא שוב למשרד המשפטים והוצע לו לחדש את התלונה – הוא עשה כך
בשמחה רבה.
יום לפני מועד המשפט הוא פגש לגמרי במקרה ברחוב בבוקרשט את Ştefan
 ,Nosieviciאוקראיני שהתחזה לרומני והגיע לשישקוביץ עם הצבא הרומני,

כקצין ,אחרי מלחמת העולם הראשונה.
הוא היה גבר נאה מאוד ורודף שמלות ידוע ,שהתחתן בשישקוביץ עם אלמנה
פולנייה בעלת אחוזה והפך לאיש עשיר ולעסקן פוליטי.
הוא ביקר את סבי לעיתים קרובות ,והייחסים ביניהם היו טובים ,אולי גם
ידידותיים .כשהרומנים חזרו לשישקוביץ ,ביולי  ,1941הוא חזר לכפר ,קיבל
בחזרה את אחוזתו ומונה לראש הכפר.
יום לפני הרצח ההמוני בשישקוביץ עזב את המקום והעביר את תפקידו למישהו
אחר.כשפגש את דודי בבוקרשט ,ניסה להושיט לו את ידו ,אך דודי התעלם
ממנו .ואז שאל":מר קובל ,אתה חושב שאני אנטישמי?" דודי ענה לו" :אתה
לא אנטישמי ,אתה לא כלום .היו אנשים שהקריבו את חייהם כדי להציל אחרים.
עליהם כותבים ספרים ומקימים להם אנדרטאות – הם גיבורי האנושות .ממך
נדרש רק דבר אחד :להיות במקום ולנסות למנוע הרג המוני .זאת לא עשית,
לכן אתה לא כלום" .כשדודי הגיע למחרת לבית המשפט ,הודיעו לו על דחיית
המשפט ,שכן העד  Nosieviciמת אתמול משבץ לב.
הערה :לאחרונה יצרתי קשר עם פרופ'  Peter Rychloמאוניברסיטת צ'רנוביץ,
יליד שישקוביץ ,שעושה רבות לשימור ותרגום היצירה היהודית לאוקראינית.
הוא כתב לי ,שהמאמר "הקבר שנשכח" פורסם בעיתון בקוצמן )עיר הנפה,
שאליה משתייך הכפר(.
בנוסף לכך סיפר לי ,כי אימו בת ה 80-זוכרת היטב את יהודי המקום ואת
שמותיהם.
בנוסף שלח לי גם צילום של מצבת זיכרון ,שהוקמה על קבר האחים ע"י תושבי
שישקוביץ ביולי  ,1992וצורתה מנורה.
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שער רביעי
מפת טרנסניסטריה

מתוך הספר " :תולדות השואה-רומניה" ,מאת ז'אן אנצ'ל ,כרך ב'

חיים הראל )הזנפרץ(
טרנסניסטריה  -מושג גיאוגרפי זמני * 1944 - 1941
טרנסניסטריה היא חבל ארץ ,שבו רוב היהודים הושמדו וניספו בימי הכיבוש
הנאצי.
החבל השתרע על פני ארבעים אלף ק"מ רבועים .ממערב לו זורם נהר הדנייסטר,
ממזרח לו נהר בוג ,בדרום הים השחור ובצפון שטח אוקראיני ,שבו שלטו
הגרמנים .גם ממזרח לנהר בוג השתרע שטח כיבוש גרמני.
העיר הראשית אודסה ,עיר הנמל ,מנתה ערב מלחמת העולם השנייה כ600,000 -
נפש .הערים ,שאוכלוסייתן הוערכה בין  10,000ל 30,000 -נפש ,היו טירספול,
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מוגילב-פודולסק ,ברשאד ,יאמפול ,ז'מרינקה ,טולצין ,קופיגורוד ושרגורוד.
אוכלוסיית טרנסניסטריה היתה כפרית וחקלאית מטבעה.
עפ"י מפקד האוכלוסין ,שנערך בשנת  1930ע"י הסובייטים ,חיו אז בחבל ארץ
זה כ 2.5 -מיליון תושבים:
 1,100,000אוקראינים.
 400,000רוסים.
 300,000יהודים.
 300,000רומנים-מולדבנים.
 100,000גרמנים.
 20,000טאטארים ,ארמנים וצוענים.
בשנת  1940נימנו בטרנסניסטריה כ 3,500,000 -נפש.
טרנסניסטריה היתה איפוא מיושבת בבליל לאומים.
לאחר חציית כוחות רומניה וגרמניה את הדנייסטר מזרחה ,ביולי  ,1941החליט
היטלר ,כי בנוסף לצפון בוקובינה ובסרביה יוענק לרומניה השטח שבין הדנייסטר
לבוג ,כולל עיר הנמל אודסה ,כפיצוי על מאמציה בחזית המזרחית וכן תמורת
השטחים ,שנלקחו ממנה ונמסרו – צפון טרנסילבניה להונגריה ודרום דוברוג'יה
לבולגריה .לראשונה כונה חבל ארץ זה בשם הרומני טרנסניסטריה.
נוסף למאמץ המלחמתי של רומניה בחזית המזרחית היא סיפקה לגרמנים נפט
והעמידה לרשותם בסיסים צבאיים .במלחמה המשותפת גרמניה-רומניה נגד
הסובייטים נפלו אלפי רומנים בחזית.
האיינזאצגרופען הגרמנים ו 4 -דיויזיות רומניות שמרו על העורף ,וחלקן הופנה
אחר כך ללחימה בחזית המזרח .בטרנסניסטריה הופקדו יחידות ז'נדרמריה,
שהתאפיינו באכזריותן ולעיתים קרובות אף שיתפו את המיליציה האוקראינית
ב"השלטת סדר" וברציחת יהודים.
לא אחת התחרו אנשי המיליציה האוקראינית בחיילי הז'נדרמריה במעשי טבח
של היהודים.
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מפת מולדובה

מתוךwww.tlfq.ulaval.ca :

* ממשלת מולדובה חידשה את השם טרנסניסטריה לחבל הארץ שמעבר לנהר
הדנייסטר :טירספול ובנותיה.
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לאחר דור ועוד דור

מצבה לזכר ניספי סטנשטי
שנרצחו ביום פלישת הרומנים לעיירה

חיים מלמוד
מול קברים פתוחים  -אחרי  32שנה
לאדמה עצמה היה קשה לשאת בתוכה כל כך הרבה שנים את הסוד הנורא.
כל כך הרבה זעקות שבר .היא נאלצה לפתוח לפני העולם את בורות החמר
ואת השנים – הקברים הנסתרים – כדי שהחיים יראו ויזדעזעו ,ושיפרצו החוצה
הקולות של הקורבנות החנוקים .כדי שהקולות האלה יגיעו לאוזניהם של בני
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האדם ,כדי שיחושו את מכאוביהם .כדי שהקולות האלה יגיעו לילדים ולנכדים,
שגדלו בזמן אחר ,תחת שמיים שלווים.
בואו איתנו ,התייצבו לפני הקברים הפתוחים .התבוננו ,איך מלקטים מן הבורות
עצם ועוד עצם ,חרס ועוד חרס ...מה שפעם היו יד אדם ,רגל של אדם ,גב של
אדם ,חזה ,ראש .זה מה שהיה פעם אדם חי...
עצמות ,עצמות ,עצמות ...עתה יצטרכו לנקות מן הרפש ,כדי שייראו לעולם
בגונן הטבעי ,כדי לקבוע סימונו של כדור הברזל .הן תתחלנה לדבר ,העצמות
האלה ,ולספר על ההריגות המשונות ,שנעשו לפני עשרות שנים ,ביולי .1941
אנו עומדים ומאזינים לזעקות העצמות .אנו ניצבים מזועזעים ,המומים .יש מי
שלוחש לעצמו ,יש מי שפורך את ידיו ומתפרץ ביבבה ,ויש מי שנחנק בדמעות
עצמו ,והנה ...רגל תותבת! רגל של עץ בשלמותה ,על טבעות הברזל שמסביבה.
ראה ,הרבה עצמות כבר נרקבו ,ואילו רגל העץ נותרה שלמה .אוי ואבוי! זועק
קשיש אחד ,הרי זוהי הפרוטזה של הרשלה! תיקנתי לו אותה אולי עשר פעמים
כדי להקל על הליכתו ,והם – החיות האלה...
חיות ,אתה אומר ,מייבבת אישה אחת ,הם יותר גרועים מחיות!
איפה זה נשמע? לחנוק בני אדם ולהמיתם במיתות שונות.
ומסביב – איזה עולם יפה וירוק ...ומעלינו – שמיים בהירים ושמש מאירה! ולא
רחוק מכאן ,כמעט על יד ,יער עבות ,שנמשך למעלה על הרכס ,והופך להיות
סבוך יותר וחשוך...
בלילה ירד גשם קיצי ושטף את האבק ,ובבוקר הכל התבהר .פה ושם נותרו
טיפות גשם זעירות על עלי העצים .מן היער הסמוך שאפנו לחות ריחנית.
יש להאמין ,שיום כזה היה גם אז ,החמישה ביולי  ,1941וכך גם אז השקיף
היער הסמוך – ראה ,שמע ושתק ...הוא שותק גם עתה ,אחרי עשרות שנים,
עת התקבצנו לאחר שלושים וחמש שנים ללווייה לא רגילה כזאת .הכפר ,שמו
סטנשטי ,ארבעים ק"מ מצ'רנוביץ .יהודי הסביבה קראו לו – סטאנווץ .עכשיו
כבר אין קוראים לו כך – אין עוד מי שיקרא ...ולראשונה רואה הכפר הזה המון
של אלף ראשים ,תהלוכה כזאת.
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בני אדם ,מה היו הגיגיכם ורגשותיכם ,עת הוצאתם מהבורות ומהשנים את עצמות
הקדושים בשישה ארונות עטופים בשחור ומקושטים בסרטים אדומים?
הקהל צועד לכיוון בית העלמין .ראשונים צועדים אנשי התזמורת ומנגנים מארש
אבלים ,ואלפי בני אדם שנתקבצו ובאו ללווייה ,מתנהלים חפויי ראש ,בוכים
חרש ,מדוכאים ומזועזעים מהאסון הנורא ,שזה עתה נתגלה להם .לווייה בלתי
רגילה ,ובלתי רגיל גם ה "יזכור".
נאומים .אני שומע לראשונה את הנואמים ,שלא הכרתי תחילה .נאומים מלאי
כאב וזעם .כך גם נודעו לי שמות הקורבנות .מאיר ריבנר ,יונה ריבנר ,האחים
לייב ואברהם פרוטש ואחותם .יענטה הירש ,שויאל ומשפחתו ,אידה זוסמן...
אידה ,הנושאת את עוברה ברחמה .הרוצחים רמסוה ברגליהם ,עד שבמותה
הפילה את פרי בטנה .רשימת הנרצחים ארוכה ,ואכזריות שכזאת אינני יודע איך
אוכל לתארה ואם בכלל ,אבל אנו מוכרחים!
אני מאזין לנאומים ומשתדל לזכור את שמות הקורבנות .עדיין איני יודע ,כי
בעוד כמה חודשים אפגש עם כמה מהרוצחים פנים אל פנים בבית המשפט .אני
מאזין לנאומים וחושב לעצמי ,שגם אני הייתי אומר אותו דבר :מספר על היחסים
החמים ,שהיו ליהודים עם שכניהם האוקראינים ,היינו משפחה ממש.
אני עומד לנאום .מה אומר להם? קודם כל – על הלאומנים האוקראינים ,שרידי
הכנופיות של פטלורה ,שקנו להם שביתה במערב אוקראינה בשנות העשרים,
משהיו תחת שלטונה של פולין .בשנות השלושים הם גם נאחזו בערים ובכפרים
בצפון בוקובינה.
בטרגדיית הדמים ,שאנו עומדים לספרה ,קמה לתחייה הרוח האנטישמית
מהפוגרומים של פטלורה בעיירות של היהודים בזמן מלחמת האזרחים .ראשית,
בל נשכח את סטפן באנדרה :בן לווייה מסור ליורשו של פטלורה ,שבסוף שנות
השלושים נעשה לאטאמאן הבכיר וראש לכל התנועות הלאומניות ו"העשיר" את
פעלתנות הפוגרומים של הכנופיות שלו ,הנודעות לשמצה באכזריותן ,במוצאן
כר נרחב ברוח הפאשיזם.
לימים הם יקראו לעצמם באנדריבצים ,ומגמתם היתה להילחם בברית המועצות
ולהכחיד את תושביה היהודים במערב בוקובינה .אולם כאשר "הצבא האדום"
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שחרר את בוקובינה ,הם נאלצו לרדת למחתרת ,ורק בשנת  ,1941עם פרוץ
המלחמה ,ובהיות "הצבא האדום" במצוקה ,הם הרימו ראש ,התארגנו מחדש
והחלו לפעול בשחצנות ובאכזריות יתרה.
בכפר סטנשט עדיין פעלו המורדים בסובייטים ,והיו בו עדיין חיילים מ"הצבא
האדום" ,אבל הפעילים של הבאנדריבצים  -מיקולא ווישיוואן ,מארסיי
סורטשוק ,קרנלי דניטשול ,דניז איליניצקי – קיבצו בתוך היער את אנשיהם
וקראו להם להתנגד לגיוס ל"צבא האדום" ,לעקוב אחרי חלקיו הנסוגים ,לארוב
לחיילים בודדים ,לפרוק מעליהם את נשקם ,לנצל כל הזדמנות בהשגת נשק
ולהיות מוכנים להילחם למען אוקראינה עצמאית.
וכך קרה ,ש"הצבא האדום" נסוג מהכפר ,אבל שום צבא אחר לא הגיע אלינו
במשך מספר ימים.
האטאמאן הנוכחי של הבאנדריבצים ,משפטן למחצה וסוחר למחצה ובנוסף
לכול סוכן גרמני – פיוטר וואינובסקי – נתן פקודה :לגשת מיד למלא אחר
התוכנית.
ואכן ,הם הניפו מיד את הדגל הצהוב-אדום של פטלורה ושמו על שרווליהם
סרטים מאותו צבע ,ומיקולא ווישוויאן כינס אסיפה ,הפעם בגלוי ,על יד ביתו.
נכון ,שלא כולם באו מרצון ,כי רבים ,גם יהודים וגם אוקראינים ,הבינו במה
מדובר .הם הסתכלו בפחד מאחורי הגדרות ,מבעד לווילונות החלונות ,על
ההפגנה של המנהיגים החדשים.
מיקולא נאם תוך כדי נפנוף בעלון כלשהו ,שהגרמנים שילחו אותו מאווירון ,וכך
אמר" :הקראתם את אשר הגרמנים כותבים בעלונים? הם כותבים שה'ז'ידים'
)היהודים( והבולשביקים הם שונאינו הגדולים ביותר .היהודים עומדים להצית
את הכנסיות שלנו ולבזוז את רכושנו .לכן עלינו להקדימם .כל מי שנאמן
לאוקראינה עצמאית ,שיצטרף אלינו להכות ביהודים ".וזאת היתה ההתחלה...
בתחילה נרצחו יחידים .גברים לחוד ונשים לחוד .היו שנחטפו ברחוב ,והיו
שהוצאו מבתיהם .כך נרצחו הדנברגים ומשפחותיהם ,משה קלישטק ,בנימין
בלר והרשיל שמוקלר ,על אף שהוא כבר לא גר בסטנשט .הפורעים החליטו,
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כי מאחר שהוא גדל בסטנשט ,הוא שייך להם – ורצחוהו .זוהי הרגל התותבת
שנמצאה בחפירות .הרגל הזאת היתה של הרשל .לאה הוכר נלכדה ע"י הרוצחים
ברחוב ,והם קעקעו את מצחה בעודנה בחיים.
בהיותם משוכנעים כבר ,שהכפר כולו אחוז פחד ,הם יכלו כבר לקבץ כמאה
גברים ולהוליכם מעבר לגשרון שעל הנהר ברוסנקה ,לחפירות...
שיירת הנידונים צועדת לאט ,הרב הזקן ,שעליו השליכו כולם את יהבם ,שהוא
יוכל להגן עליהם ,צועד יחד איתם .ובאמצע – קשור בחבלים עבים – חצ'יה
ווגנר ,יהודי חסון ,לשעבר רב-סמל בצבא האוסטרי .הרוצחים פחדו מפניו ,ועל כן
חטפוהו בשנתו ,קשרוהו בחבלים ,והוא מובל עתה ע"י שני שומרים כהוביל פר.
והנה ,מה קרה על הגשרון? מה פתאום נעצרו כולם? הרב ,או שהרוצחים
דחפוהו ,או שהוא בעצמו נפל ושבר את רגלו .זה מאוד ציער את ווגנר ,והוא
ניתק בכוח את חבליו .הרוצחים נבהלו וברחו ,אבל הרב צעק לו" :חצ'יה ,מה
אתה עושה? הלא בכפר נשארו נשותינו וילדינו?" וחצ'יה הגיבור אסף את ידיו
ונתן לרוצחים לקושרו מחדש ולהובילו לחפירות .באשר לאחרים ,רק מאיר
שולמן ,ערום למחצה ,הצליח להימלט ,ואישה אוקראינית הצילתהו .לצערנו,
אין שמה של האישה המצילה הזאת ידוע לנו .כך גם לא ידוע לנו שמה של אותה
אישה ,שדעתה נטרפה עליה ,והאחרת שתלתה את עצמה – כי לא יכלו לשאת
את אכזריות הרוצחים .איננו יודעים גם את שמה של העלמה ,שנאנסה על ידי
הרוצחים ונדקרה למוות על ידם.
לאחר כל אלה החליטו הרוצחים להרחיב את פעולתם והגיעו לכפר השכן וואלאקה
כדי לרצוח את משפחות היהודים ,שהתגוררו בו .אבל הפעם לא הצליחו!
נודה מכל הלב ונזכור את הקבוצה הנועזת מבין איכרי וואלקה ,ובראשם מיקולא
דומיטש ,שיצאו נגד הרוצחים החמושים ,ניהלו עימם קרב והצילו את משפחות
היהודים שבכפרם.
ייתכן ,כי לאחר כשלונם זה של הרוצחים הם לא העזו כבר לפעול בגלוי,
ואת האקציה האחרונה ביצעו בסתר ,בערב ,על יד מפעל העצים ,שישה ק"מ
מהכפר.
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הכל השתנה במשך הזמן .גם הבית של רובינזון ,שבו נרצחו שויעל ומשפחתו,
איננו עוד ,ומפעל העצים איננו עוד אותו מפעל .והנה הביאו הנה את איוון גוליא,
האחראי לאקציה .כבר ב 1935 -הוא הצטרף לארגון הבאנדריבצים ,אסף למענו
כסף ומילא בנאמנות אחרי כל הוראותיו .עתה זקן כבר האדם ,צועד שפוף ושחוח
תחת כובד חטאיו .בית דין צבאי שפט אותו כבר ב 1948 -בעוון ביזת רכושם של
הנרצחים וסיועו לבאנדריבצים ,אולם לא על חלקו ברציחת הקורבנות .הוא צועד
בשטח מפעל העצים ,מודד ברגליו שבעה -שמונה מטרים ופולט :הנה ,כאן...
רוצח שני ,וואסיל קושנירוק ,מודד אף הוא בשטח ומצביע על מקום הרצח.
גיאורגי קרצקי צועד בעיניים עצומות למחצה .ככה ישב גם באולם בית המשפט,
בעיניים מושפלות ,ירא להסתכל למישהו בעיניים ,וכשהתובע שאלו כיצד חנק
את התינוקות והטף ,רקע ברגלו ואמר :הנה ,כך...
כך מתגלות בבית המשפט כל הזוועות ,שנעשו ביהודים ע"י חמשת הרוצחים
בשטח מפעל העצים.
הם כלאו את שבעת הקורבנות בפינה האדומה ,ואחר כך הוציאו אותם אחד אחד,
כשעניבת חנק על גרונותיהם ,סוחבים אותם בעניבות לאורך חצר המפעל .שני
רוצחים סחבו את הקורבנות ,והאחרים ניצבו בצידי המסלול והכום במקלות עד
צאת נשמתם .כך בא קיצם של יונה ומאיר ריבנר ,לייב ואברהם פרוטש ,אחותם,
שמואל ,גולדה ויענטה הירש .אברהם פרוטש ,מנהל החשבונות של המפעל ,עוד
נשם ופלט צעקה :מדוע אתם מייסרים אותנו? תירו בנו מהר ככל האפשר ,תירו
בלב .ואז ניגש איוון גוליא קרוב אליו וירה בו .את הכדור השני הוא שמר בשביל
יענטה הירש...
בין הרוצחים היו גם כאלה ,שנהגו ברשמיות ,וכאשר היו קוראים את פסק דינם,
היו מכריזים" :בשם אוקראינה העצמאית" .גוליא היה מכריז" :האלך בעד
פטלורה" .כל זה התרחש בשבת ,החמישה ביולי .למחרת ,יום א' ,כידוע יום
מנוחה .הרוצחים הלכו לכנסייה ואח"כ סעדו את ליבם ,שתו והשתכרו .ואז נאמו,
בהעלותם על נס את מלחמתם בסובייטים...
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והמשפט נמשך...
בכל יום גוברת הצפיפות באולם בית המשפט .נדמה ,כי לא רק אנחנו ,החיים,
באנו הנה ,אלא גם אלה ,שלא מזמן ליקטו את עצמותיהם מן החפירות .הם קמו
מקברותיהם הפתוחים – הגברים ,הנשים ,הזקנים והטף ,הם באו להעיד ,ואנו
שומעים את קולותיהם ואת דרישותיהם החמורות מאיתנו ,החיים היום .בשם
הרפובליקה האוקראינית ,סובייטים.
החמישה נשפטו ,כאמור ,בבית המשפט בצ'רנוביץ ,שמצא אותם אשמים בבגידה
בברית המועצות וברצח אזרחים סובייטים .המנהיג איוון גוליא נידון למוות
בירייה ,והאחרים – לשנות מאסר ארוכות.
מפרי עטו של עיתונאי יהודי סובייטי
תרגם מיידיש :מיכאל פרצוב

קונרד ליפא
אחרי  42שנה
 42שנים מאז גורשנו מהדירות שלנו ,ממולדתנו הקודמת ,אל מעבר לגבול,
לאומללות ולמחסור חמור ,לסיביר ולטרנסניסטריה ,מקומות שבהם הרוב הגדול
של יקירינו נותר קבור באדמת ניכר.
העבר האיום מעמיד בפנינו דרישות נפשיות לזכור תמיד את מתינו ,לא לשכוח!
סערה עזה של השמדה ,שנגרמה מהרוח הרעה של הנאצים ,השתוללה בבוקובינה
כדי לעשותה נקייה מיהודים.
אלפים מקרובינו הם הקורבנות של אומללות הגירוש ,קבורים ללא שם
באדמת ניכר.
בשביל התליינים לא היתה משמעות לשם האישי ,אלא לשם הקיבוצי "יהודי",
והיום ידוע ,כי משמר הברזל ,שנוסד ב 1927 -על ידי הלגיונרים הרומנים ,פעל
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כבר אז בשירות הלאומנות הגרמנית .ממשלות רומניה השתדלו איפוא מאז למלא
ללא סייג את רצונה של גרמניה.
בתחילת יולי  1941הוצאו היהודים מהסביבה שלהם ,מבתיהם ,ונרצחו עם
נשותיהם ועם ילדיהם .אלה היו רק חלק מהפשעים ,שבוצעו נגד היהודים על ידי
הכנופיות שאיבדו כל צלם אנוש.
יהודי סטרוז'ינץ והסביבה רוכזו במספר מקומות ,ומשם החלה דרך הייסורים
לטרנסניסטריה ,כשכולם מודעים לכיליון הבלתי נמנע .מעט הרכוש שלקחו
איתם נשדד בדרך על יד הז'נדרמים המלווים ,אנחות המעונים נשמעו למרחקים.
היהודים שגורשו אל המוות בטרנסניסטריה אולצו להשאיר את רכושם ,שהוכרז
כקניין המדינה .היה ברור ,שגלגל האסון התחיל להתגלגל .המראה האיום עורר
אצל כולם את הרצון להשתייך אל המתים כדי להשתחרר מעינויים נוספים.
יהודי סטרוז'ינץ הופקרו למוות בצעידות אינסופיות – ברוח קשה ,בשלג ,יחפים
ורעבים .זמן רב מדי היינו המקופחים בין האומות ,אסירים בגטו וקורבנות של
פרעות .למעשים החייתיים שבוצעו בנו אין אח ורע בתולדות האנושות.
אבל שום דבר לא נמשך לנצח .בסוף  1943התחילו להתנדנד העמודים
הענקיים של מכונות המלחמה הגרמניות .בתחילת  1944שוחררו המחנות של
טרנסניסטריה ,ויהודי סטרוז'ינץ המעטים ששרדו התחילו לחזור במארס 1944
לבתיהם .כשקומץ יהודים הגיע לעיר סטרוז'ינץ ,התגלתה בפניהם תמונה איומה:
אי אפשר היה להכיר את העיר ,היא דמתה לעיי חורבות .הממשלה הסובייטית
איפשרה את שיבת ילידי רומניה למולדתם ,לאחר ששרדו את הגיהנום של
טרנסניסטריה ,ומשם הגיעו רובם לישראל ,המולדת הנצחית של העם היהודי.
האחרונים עזבו את סטרוז'ינץ ב 15-במארס  .1946קהילת יהודי סטרוז'ינץ ,פעם
קהילה בעלת אופי מיוחד ,התפרקה.
עירנו שוב נעשתה נקייה מיהודים .מצבת הזיכרון ,שאנחנו הקמנו ,מסמלת את
העלייה יוצאת הדופן ואת הכיליון של יהודי סטרוז'ינץ.
ה' ינקום דמם!
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אהרן אפלפלד
חלפו יותר מחמישים שנה
חלפו יותר מחמישים שנה מאז תום מלחמת העולם השנייה .הרבה נשכח מן
הלב ,במיוחד מקומות ,תאריכים ושמות של אנשים ,ובכל זאת אני חש את הימים
ההם בכל גופי .כל אימת שגשם יורד ,קר או רוח עזה נושבת ,אני חוזר אל הגטו,
אל המחנה או אל היערות ,שבהם עשיתי ימים רבים.
לזיכרון ,מסתבר ,יש שורשים עמוקים בגוף.
לפעמים די בריח קש מרקיב או בצווחת ציפור כדי לטלטל אותי רחוק ופנימה.
אני אומר פנימה ,אף שעוד לא מצאתי מילים לאותם כתמי זיכרון עזים .במרוצת
השנים ניסיתי לא פעם לחזור ולנגוע בדרגשי העץ של המחנה ולטעום מן המרק
הדליל שחילקו שם .כל שיצא מן המאמץ הזה היה בליל של מילים ,ליתר דיוק,
מילים לא נכונות ,קצב משובש ,דימויים חלשים או מוגזמים .התנסות עמוקה,
כבר למדתי ,מזדייפת בנקל .גם הפעם לא אגע באש ההיא.
לא על המחנה אספר ,אלא על ההימלטות ,מה שאכן עשיתי בפועל בסתיו ,1942
ואני בן עשר.
את כניסתי אל היער איני זוכר ,אבל אני זוכר את הרגע שעמדתי שם לפני עץ מלא
תפוחים אדומים .כל כך נדהמתי ,עד שצעדתי לאחור .את הצעדים אחורה גופי
זוכר יותר ממני.
כל אימת שאני עושה תנועה לא נכונה או מועד לאחור ,אני רואה את העץ עם
התפוחים האדומים .כבר ימים לא בא אוכל אל פי ,והנה עץ מלא תפוחים .אני
יכול להושיט יד ולקטוף ,אבל אני עומד ומשתאה ,וככל שאני עומד ,השיתוק
גובר בי.
לבסוף ישבתי תחתי ואכלתי תפוח קטן ,שמוטל היה על הארץ והיה רקוב בחלקו.
לאחר שאכלתי ,נרדמתי כנראה .כשהתעוררתי כבר דמדמו השמיים ,ואני לא
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ידעתי מה לעשות ועמדתי על ברכיי .אני זוכר את השקיעה שדמדמה בין העצים
ואני רוצה לשמוח.
רק למחרת קטפתי תפוח מהעץ .התפוח היה קשה ,חמוץ ,והנגיסה הכאיבה
לשיניי ,אבל אני חזרתי ונגסתי ,והעיסה חילחלה בוושט המכווץ .לאחר ימים של
רעב אדם חדל להיות רעב .לא משתי מן המקום .נדמה היה לי שאסור לי לעזוב
את עץ התפוח ואת השוחה שלידו .אבל הצימאון עקר אותי מהשוחה ויצאתי
לחפש מים .יום תמים חיפשתי ,ורק לפנות ערב מצאתי פלג מים .כרעתי על ברכיי
ושתיתי .המים פקחו את עיניי ,ואני ראיתי את אימי ,שימים רבים נעלמה ממני.
תחילה ראיתי אותה ליד החלון ,עומדת ומתבוננת כמו שרגילה היתה ,אך לפתע
פתאום הסבה את פניה אליי ,תמהה על שאני לבד ביער .הלכתי לקראתה ,אך
מיד הבנתי שאם ארחיק אאבד את הפלג ,ועמדתי .חזרתי והסתכלתי באותו עיגול
קטן ,שאמא נתגלתה בו אליי ,והוא נסגר.
אמא נרצחה בראשית המלחמה ,בקיץ ,בכפר דרצ'ינץ .את מותה לא ראיתי ,אבל
את צעקתה האחת והיחידה שמעתי .מותה משוקע בי עמוק ,אבל יותר ממותה
– תחייתה .כל אימת שאני שמח או נעצב ,פניה נגלות ,נשענת על אדן החלון או
בפתח הבית ,כעומדת לגשת אליי.
עכשיו אני מבוגר ממנה בשלושים שנה .לה לא הוסיפו השנים שנים  -היא צעירה,
והצעירות שלה חדשה תמיד.
מתוך הספר "סיפור חיים" ,ע"מ 51-49
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מריוס מירקו
זכרונות עגומים מידינץ  -לאחר  53שנה
ידינץ העיר הארורה ,שבה רוכזו יהודים מבסרביה ומצפון בוקובינה ,דחוסים
באורוות ובחורבות ,כדי שיחזרו על דרך התלאות לטרנסניסטריה .גם היום עין
העובר שם תתאבן בראותה את המלים כתובות בדם על קירות הבתים העזובים:
"כאן נטבחו  60יהודים בלילה אחד"" ,פה רצחו חיות הטרף הפושעות את ההורים
ואת יתר המשפחה שלי" ,או "המשאלה היחידה שלי היא נקמה " וכדומה.
מה לא התרחש בידינץ?
ועד שהגיעו לידינץ .הנה ,קבוצה של  250יהודים )גברים ,נשים וילדים( רבים
מז'אדובה ,נפת סטרוז'ינץ ,הגיעה לנהר דנייסטר בלילה.
גשם ,החיילים השיכורים מכריחים אותם להיכנס לנהר ,יורים בהם מאחור.
רק מעטים ניצלו ,צורפו לשיירה אחרת והובלו לידינץ.
וביציאה מידינץ בגשם ,שיירה תחת משמר ,בימינה ובשמאלה ,מצויד בנשק
ובאלות .בראש השיירה הרב יהושע פרנקל )מסלטין-העורך( מלווה את קהילתו
בדרך האומללה.
מעודד ומתפלל .בעיניים שקועות בכאב מצטיירת דמותו של הנביא ירמיהו,
המלווה את עמו לגלות ,כשבמוחו של כל אחד נשאלת השאלה לאן.
איפה אז "עמוד הענן" ו"עמוד האש" ,שליוו את אבותינו במדבר ??
מהעיתון הרומני ""FACLA
מרומנית :מנחם קמיל
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מנחם קמיל
אחרי שישים ושלוש שנה
עם השחרור נחרתה בליבנו הצוואה לשימור זיכרון השואה.
שנים רבות אחרי ...כל פגיעה קלה בגופנו או בנשמתנו החזירה אותנו לשם.
חשבתי שלא תדרוך כף רגלי במקומות שבהם הקיזו את דמנו.
בשנים האחרונות חשתי בצורך להביא את משפחתי למסע שורשים.
באוגוסט  2004יצאתי איפוא יחד עם עוד שבעה מבני משפחתי )בני בכורי ,אחיין
ודודנית מישראל ,אחיין ובנו מארה"ב ושני דודנים מפרו( לקבר אבות בבוקובינה
הצפונית.
התקרבנו לעיירת הולדתי ,ז'אדובה; חיל ורעדה אחזו בעצמותיי.
בראותי את העיירה כמעט התעלפתי.
הזאת העיירה שבה נולדתי? אין אף סימן היכר לעבר .גוי בן כיתתו של אחי
הבהיר לנו את פשר השינוי :הסובייטים גילחו מעל פני האדמה את כל בתי העסק,
בתי המגורים ,בתי הכנסת ,והמוסדות היהודיים והקימו במקומם בניין לשלטון
מקומי ,חנויות ממשלתיות ובתי מגורים לאוכלוסייה שבסביבה.
בית הקברות היהודי נהרס ,מצבות נשדדו ,ועל חלק גדול ממנו הקימו בית למגורים
ומגרש לחומרי בניין .רק שריד ממנו נשאר כזכר לחורבן הקהילה היהודית.
בעיירות ובכפרים אין זכר לקהילה או ליישוב יהודי ,ורק שרידי בתי קברות
מעידים על קיום קהילות יהודיות בעבר.
בעיר סטרוז'ינץ איתרנו בקושי את מה שהיה בית הכנסת הגדול ,המשמש כיום
כמחסן ענק של העירייה  -בו נכלאו ביולי  ,1941אלפי יהודים ,שהובאו מהעיריות
והכפרים שבאיזור ,ומשם הוצאו בצעדת המוות לטרנסניסטריה .
בבירת החבל ,צ'רנוביץ ,שהיתה עיר ואם בישראל עם רוב יהודי ,מצאנו מרכז
יהודי קטן ובית אבות מוזנח.
כך מצטיירת צפון בוקובינה היום ! Judenrein -
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רוזה שניידר
לאחר  65שנה ,צוואה לדורות הבאים
רוזה שניידר ילידת ברוסקאוץ מספרת למשפחתה על הפורענות ,הרצח והביזה,
שאירעו בישוב היהודי הקטן למשפחתה ולה לפני  65שנים.
הקהילה היהודית מנתה כ 115-נפש .היהודים עסקו במסחר קמעוני ובמלאכות,
שלהן הזדקקו הכפריים בסביבתם ,ושמשו כמומחים במבשלות היי"ש ובמנסרות
באיזור .היהודים השתייכו לזרם המסורתי .הילדים למדו בשעות הבוקר בבית
הספר הממלכתי – רומני ובשעות אחר הצהריים ב"חדר" ,שבו מלמד דרדקי
הרביץ תורה ,לימודי קודש ועברית .שכרו של המלמד היה דל ,כלכלתו העיקרית
הושתתה על אירוח שבועי בבתי המשפחות של הילדים ולעתים אצל משפחות
אמידות ואצל עסקני ציבור .האם היהודייה עסקה בנוסף לניהול משק הבית
וחינוך ילדיה גם במשק עזר חקלאי ליד הבית.
החיים התנהלו על מי מנוחות עד פרוץ המלחמה ב 22 -ביוני .1941
ב 28-ביוני  1940סיפחה ברית המועצות את בסרביה ואת צפון בוקובינה .בין יום
היינו לאזרחים של הסובייטים .השפה האוקראינית ,שפת המשרתים והמשרתות
היתה לשפה הרשמית והנלמדת בבתי הספר .בכפר היה רק בית ספר יסודי .אחותי
דורה ,הגדולה ממני בשנתיים ,נשלחה לקרובי משפחה ,לעיירה לוקבץ ,ללמוד
בבית הספר התיכון.
קץ האידיליה .מיד לאחר פרוץ המלחמה באזורנו ,ביוני  ,1941גויסו הגברים
הצעירים למלחמה .אווירת נכאים שררה .המשפחות התכנסו בבתיהן .אבי סבר,
שמוטב שדורה תחזור הביתה ,ואני  ,בת  14באותה עת ,התנדבתי לנסוע ברכבות
משא פתוחות בלילה לעיירה לוקבץ לאסוף את אחותי ולהחזירה לחיק המשפחה.
היה זה משא מפרך ומסוכן.
בפרוע הפרעות ,בהוראת סבכם ז"ל ,ארזנו אי אלה חפצים אישיים ומזון יבש
במזוודה .בנוסף החביאו ההורים חבילת בדים ודברים יקרי ערך במקום מסתור
בעליית הגג.
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ואכן ,הגרוע מכל הגיח לפתע.
הצבא הרומני בסיוע הגרמנים מוטטו את החזית האוקראינית של "הצבא האדום"
האדיר .עם נסיגת ה"אדומים" השתלט האספסוף האוקראיני והרומני על הכפר .על
פי רמז הצבא גילה האספסוף הפראי את התכונות הרצחניות שבו ופרע באכזריות
ביישוב היהודי – מיעוט קטן שלא היה לאל ידו להתגונן .הקלגסים רצחו כבר
ביום הראשון לפורענות ,ב 4-ביולי 64 ,גברים ,נשים וטף ,זקנים וצעירים מתוך
 115יהודים ,שכניהם ומיטיביהם מתמול שלשום .בין הקורבנות הראשונים היה
גם אבי  ,מוזס גולדיננג ,סבא שלכם .חיות טרף אלה הכוהו באכזריות עד צאת
נשמתו ,תוך שבירת לסתו וקריעת איבריו מגופו ,רק משום היותו יהודי ומיטיב עם
הבריות .דורה ספגה מכות קשות ,כאשר הפורעים ניסו לפגוע בה ובאחינו הקטן
שהיה בזרועותיה .היא גוננה בחירוף נפש על הרי הקטן  .בסופו של דבר הצליחה
להיחלץ מידיהם .אמא ואני נצלנו מגורל דומה משום שלא היינו בבית .בשובי עם
אמי ,יטי גולדיננג ,לברוסקאוץ נגלה לעיניי מחזה זוועה .אבא היה מוטל על הארץ
במצב קשה .דורה המוכה והאח הקטן ממררים בבכי .בתוך המהומה הגדולה
התגנבתי לתוך הבית הוצאתי את המזוודה שאבי הכין ותליתי אותה על עץ
דובדבנים גבוה שבחצר .השתוללות הפורעים נמשכה ,ונאלצנו להשאיר את אבא
במקום .אמא ,דורה ,הרי ואני הסתתרנו בכל מיני מקומות :בדיר חזירים ,באסם
ובשדה חיטה .אך הפורעים ,שהיו נחושים ונלהבים להרוג כמה שיותר יהודים,
גילו אותנו והחלו להכות אותנו במקלות  .בניו של השכן האוקראיני ששמעו את
הצווחות הנואשות שלנו באו במרוצה והצילו אותנו מידי הפורעים .בעיניי הם היו
כמלאכים שליחי האל .בעשותם כן סכנו את עצמם ואת משפחתם.
הז'נדרמים הרומנים חזרו לכהונתם הקודמת והשליטו סדר בעיירה .הרציחות
פסקו ,ובהוראת הז'נדרמים הרומנים החלו לרכז את היהודים במקום איסוף
לקראת גירושם .בניו של השכן שהצילו אותנו מידי הפורעים ,ליוו אותנו למקום
האיסוף ,חזרו הביתה וסיפרו על כך לאביהם ,ואסילי קצ'וק.
בהתמוטטות כל הערכים האנושיים ,נותר חסיד בודד בכפר ברוסקאוץ .ואסילי
קצ'וק  ,נוצרי אדוק ידיד המשפחה ,פנה לז'נדרמים וביקש לקחת אותנו לביתו,
תוך התחייבות אישית להחזירנו לנקודת האיסוף במועד שיידרש .הרשות ניתנה.
ואסילי קצ'וק לקח אותנו לביתו ופרש עלינו את חסותו.
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בליווי שבני ואסילי ,חזרתי לבית שלנו ,הוצאתי מן המסתור את ה"אוצר" החבוי,
בו היו יריעות בד ,וכן הורדתי את המזוודה מבין ענפי העצים .אשתו של ואסילי
תפרה מהבד לכל אחד מאיתנו תרמיל כדי להקל עלינו את נשיאת החפצים; הם
ארזו בכל תרמיל לחם וצידה לדרך .ואסילי הורה לנו לשמור מכל משמר אחד על
רעהו ,כיוון שאנו עומדים בפני מסע ארוך ומייגע.
לפני שהוביל אותנו לנקודת איסוף היהודים ,ששרדו מן הרצח ההמוני ,הציע
לנו ואסילי לעבור לנצרות להישאר בכפר ולהשיא אותנו ,הבנות ,לבניו ולהיות
למשפחה אחת גדולה .אימי הבהירה לו את קדושת השמירה על מסורת אבות ,ומי
כמוהו כאיש דת יבין זאת .האיש קיבל את הסבריה וליווה אותנו למקום האיסוף,
שממנו החלה צעדת המוות לטרנסניסטריה ,דרך ערבות בסרביה ,מסע שנמשך
ארבעה חודשים ,וכליאה נוספת של  3שנים במחנות ובגטאות המוות .
רק בודדים שרדו .סבכם נרצח צעדים מביתו ,ואחי הרי מת מרעב וממחלת הטיפוס
שנתלוותה לתנאי המחסור של מזון ,כסות גוף וקורת-גג הולם לקור ולכפור השורר
שם בחודשי הסתיו והחורף.
אני נושאת את זכרם בלבי לעד ,ואני מצפה מכם ילדיי ונכדיי לזכור ולא לשכוח
מה עשו לנו עמלק הנאצי ושליחיו הפורעים האוקראינים והרומנים .מיסרו נא
גם לדורות הבאים על המאורעות שאירעו לנו ,אך אל נא תשכחו לציין ,שגם
ב"סדום" של ימינו נמצא חסיד בודד!
רשמו מפי המספרת :סימה ,בתה של רוזה ,ודב שי
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"על אלה אני בוכיה ,עיני עיני יורדה מים" )איכה א' (16

ביקור שורשים של נין ורביע בבית הקברות בז'אדובה )(2004

הגידו בגת!
הגידו בגת,
ספרו באשקלון,
קראו בקול ללא חת
בערי ישראל כולן,
שיזכרו לעולמי עד
מה עשו לנו שונאינו
בשנים תש"א-תש"ד,
רומנים ,גרמנים ,אוקראינים ואחרים,
סדיסטים ואכזרים רבים ,רבים.
המיתו אותנו בישובינו,
המיתו אותנו במצעדינו,
המיתו אותנו במחנותינו.
אני הייתי שם  -בגיהינום,

אם אספר ,אולי לא תבינו,
אבל האמינו ,האמינו!
עברתי את כל השלבים:
השפלות ,עבודות כפייה ,מכות,
רעב ,איומים ומחלות.
שרדתי,
נותרתי בחיים.
מביתנו הוצאנו שמונה,
מהתופת ניצלנו שלושה.
אל ביתנו,שבו נולדנו ,לא חזרנו,
בית הקמנו בארצנו ,מולדתנו.
מנחם ק.
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מצבה לזכר  400,000יהודי רומניה )רובם מבוקובינה ,מבסרביה ומצפון טרנסילבניה(
המצבה ניצבת בחצר בית הכנסת הגדול "קורל" בבוקרשט

נזכור
את הניספים "ממאה מכות" ,שירדו על אחינו בגטאות ובמחנות טרנסניסטריה.
***
יהי רצון ,וימצאו מנוחה שלמה במקום שבו מתו ,הומתו ונקברו בביתם,
בישובם ,בדרך הגירוש ובמחנות המוות.

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.
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שער חמישי
גם בסדום היו צדיקים בודדים!
אנו מתארים בפרק זה את מעשיהם הטובים של מספר אזרחים למופת ,שעזרו,
הצילו והסתירו נרדפים במצוקתם .יש להעריך מעשיהם במיוחד על רקע האווירה
הכללית ,ששררה אז ושם ,בלי להתחשב בסכנה שהיו חשופים לה ,בנקטם עמדות
ובעשותם מעשים ,אשר נגדו התנהגותו של השלטון והרוב הרומני והאוקראיני
הזומם והדומם.
מלבד אלה ,המוזכרים בכתבות בהמשך ,מפוזרים בכמה כתבות אחרות בספר זה
מעשיהם הטובים של מספר אנשים ,לצערנו אנונימיים ,שאינם נופלים מהאמור
בכתבות אלה.
אומנם ,תבוסת צבאות גרמניה ורומניה בסטלינגרד )פברואר  (1943הביאה עוד
כמה מהם להתנהג כלפינו קצת יותר בהגינות ,אך גם הם היו חריגים לטובה
לעומת הרוב המכריע ,שהמשיך במעשיו הנפשעים.
אנו מודים מקרב לב לכולם ומברכים את הטובים ואת צאצאיהם ,שלא איבדו
צלם אנוש בימי השואה.
אלה החיים עדיין עימנו ,יבורכו ויאריכו ימים; אלה שהלכו לעולמם,
יהי זכרם ברוך!

בנילה ע"נ סירט
ב 5-ביולי  ,1941בערך ב 10:00 -בבוקר ,שומעים צעקות" :יהודים החוצה!"
פורעים צעירים נכנסים לחצר ביתנו ומצווים עלינו לצאת לכיוון שדה פתוח לא
רחוק מן הבית .בעוד מועד הכנו תרמילים אישיים וארזנו חפצים ומזון ליום-
יומיים .גם את סבתנו ,אם אימי שהתגוררה עימנו ,אישה קצרת רואי ,הובלנו
איתנו ,אוחזים בידה בעדינות.
כעבור זמן לא רב הגענו למקום איסוף היהודים .רוב אנשי הקהילה כבר היו
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ישובים שם ,מי על האדמה ומי על תרמילו; צעירים אוקראינים הקיפו את מקום
הריכוז .השמש קופחת על ראשי הנאספים; זקנים וצעירים ,חולים ובריאים,
ילדים וטף .לפתע הגיע למקום ידיד המשפחה וולרציו ,בנו של קונסטנטין,
וחיפש את אבי .הוא לוחש לו משהו על אזנו ,ואז אסף אבי את בני המשפחה
הקרובה ביותר ,כעשרים איש ,ואנו יוצאים בעקבות וולרציו .אנו מגיעים לביתו,
מרחק  2ק"מ ממקום הריכוז ,והוא מצווה להסתתר במתבן שלו .הוא עצמו יצא
שנית למקום הריכוז לראות מה קורה עם הנאספים שם.
התכנסנו בתוך פינה נסתרת במתבן ,ואבי הסביר ,כי בהיות וולרציו אחד הפעילים
במרכז העיירה ,שמע את פטרה בילן ,עסקן בכיר במועצה ,מצווה על קבוצת
פורעים לצאת למקום הריכוז ולהוציא להורג את אבי ואת משפחתו הקרובה.
התיישבנו איפוא לנוח ,כשצעקות עד לב השמיים מגיעות כל העת ממקום
הריכוז .רק אחר כך נודע לנו ,כי פורעים רכובים על סוסים ,מקלות בידיהם,
נכנסו על סוסיהם בתוך ההמון והחלו להכות על ימין ועל שמאל .כ 22 -גברים,
נשים וטף נרצחו ,ורבים נפצעו; היהודים החלו לחפש מחסה בין רגבי האדמה
ובתעלות ניקוז.
אח"כ הגיע גל שני של פורעים ,שבראשו עמד פטרה בילן .תוך דריסת ההמון,
כשהוא רכוב על סוסו ,צעק כל הזמן " :איה מוטי שרצר? אני חייב להרוג אותו!"
רכוב על סוסו ,דורס וצועק ,דורס ומכה בהמון ,מחפש את אבי .כאשר שמענו
את הצעקות ,גברה הדאגה בליבנו ,ואכן ,הגיע וולרציו ודמעות בעיניו .ובעמדו
על חבילת תבן ,הורה לנו להתפזר ביער הסמוך ,כי פטרה בילן בעקבותינו .אם
ימצא אותנו באחוזתו ,יוציא את כולנו להורג .מבוהלים ומפוחדים עזבנו את
המתבן ויצאנו ליער .בעודנו צועדים ,נקרתה בדרכנו הכובסת ,שעבדה במשך
שנים בביתנו .אימי התחננה בפניה ,כי תמצא לנו מסתור כלשהו .ללא אומר וללא
היסוס הורתה לנו":בואו אחריי!" והביאה אותנו לביתה ,בית בודד במעבה היער.
היא הכניסה את כולנו לבית ,הרתיחה מים עם צמח כלשהו ,שהיה דומה לתה,
והשקתה את כולנו .לאחר היסוס מה אמרה ,כי אינה רוצה שאפילו בנה היחיד,
האמור לחזור כעבור שעה ,יידע כי אנו מסתתרים בביתה .ואז יצאה לחצר ,הביאה
סולם והורתה לנו לעלות אל עליית הגג ושם להתמקם .לאחר שעלינו כולנו ,כולל
הסבתא ,הביאה לנו שני דליים לעשיית הצרכים ודלי מים נוסף .ואז אספה את
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הסולם והרחיקה אותו מן הבית .שקענו בשתיקה גמורה ,הצעקות ממקום האיסוף
הלכו וגברו .את המזון המעט שהיה באמתחתנו חילקנו במשורה .לאחר שבן
המארחת הצעיר שקע בתרדמה ,היא עלתה אלינו ובישרה לנו ,כי פורעים צעירים
מחפשים אותנו במעבה היער ושואלים את התושבים האוקראינים מי מסתיר
אותנו .איש לא הטיל חשד באישה אלמנה ,שתעשה "נבלה" כזו ותסתיר יהודים.
בלילה פסקו הצעקות ,אך החלו יריות סביב הבית שבו הסתתרנו.
לא עצמנו עין ,ידענו כי אותנו מחפשים .האישה היתה מבוהלת ומפוחדת ,ועל
כן הלכה למרכז העיירה לאסוף מידע על מצב היהודים .ואז חזרה וסיפרה על
הזוועות שעושים בני הבליעל :גונבים ובוזזים את בתי היהודים ,רודפים ומבקשים
את המסתתרים .ביום השלישי חזרה ובשורה משמחת בפיה :ראש הז'נדרמים,
שכיהן בתפקיד זה בתחנה בימי השלטון הרומני ,חזר לעיירה ,והוא אוסף את
הנשק מהאספסוף .היהודים רוכזו בבית הקולנוע ,והוצבה שמירה של ז'נדרמים
על מקום הריכוז .שמחנו לשמועה ,כי הוא הכיר אותנו היטב .בימי הרומנים
הוא זכה להטבות ייחודיות מרוב בעלי העסקים היהודים ,ביניהם מאבי ומדודי.
ביקשנו מהאישה הטובה להזעיק את וולרציו ,וכעבור שעה קלה היא חזרה בליווי
השליח הטוב .וולרציו נטל אותנו תחת חסותו והביאנו למקום הריכוז .שם פגשנו
רק כשליש מבני הקהילה; שני שלישים נשלחו לעיר סטרוז'ינץ – בירת הנפה.
השלטון עבר איפוא לידי הז'נדרמים ,והוקמה בעיירה מועצה זמנית .הכומר
שטפנוביץ' חזר אף הוא לעיירה ,הטיף ליחס הוגן כלפי היהודים ואף דאג למזון
לכלואים בבית הקולנוע.
מתוך הערך בנילה ע"נ סירט ,מאת דב שי

ויז'ניץ
ב 5-ביולי  1941נכנסה לעיר חטיבת הצבא הרומני וחיסלה את כל מה שמצאה
עוד בבתי היהודים .לצבא ולאוכלוסייה הרומנית ניתנה יד חופשית ע"י השלטונות
הרומניים לעשות במשך  24שעות ככל העולה על רוחם באוכלוסייה היהודית,
והרומנים עשו זאת בנאמנות – במכות ,בשוד וברציחות .ביום הראשון נרצחו על
ידם  23יהודים.
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לעומת הרוצחים והמדכאים נמצא שם גם קצין אנושי ,המאיור אופריה ,שהיה
חתנו של הכומר פטרוק ושירת בצבא הרומני בעת הפלישה לצפון בוקובינה
ובסרביה בסוף יוני  .1941בהגיע המאיור אופריה לעיר ,הוא עצר את ההרג ,חילק
ליהודים מזון ,שהצבא הסובייטי השאיר ,חילק כסף לאלמנות הנרצחים מן היום
הקודם וביקש את הרב ואת כל הקהילה שיתפללו למענו ,כי הוא ממשיך ויוצא
לחזית; כעבור  14יום נפל בקרבות.
מתוך הערך ויז'ניץ ,מאת יעקב )ביבי( יורן

ורנצ'אנקה
מלחמת העולם השנייה והגירוש הפתאומי ,שבא מיד בעקבותיה ,נחתו על
ראשיהם של יהודי צפון בוקובינה כשבר ענן ענק .היתה זו הפתעה של ייאוש,
של הלם ושל אובדן תקווה טוטאלי.
מעל הכול ריחפה הסכנה המתמדת על הזכות הבסיסית לחיות .כשחיי יהודי הפכו
להיות זולים מחיי רמש ,וכל החפץ להרוג הורג ,הייאוש חוגג והתקווה נמוגה.
במציאות עגומה שכזו אובדן האמונה באדם הוא ללא עוררין ,והאדם המתהלך
בגיא צלמוות אינו שואל את עצמו מניין יבוא עזרי ,אלא האם נותרו עדיין אנשים
טובים עלי אדמות.
אם בתוך ים ייאוש שכזה מתגלה אדם בעל לב רחום או אפילו רחום למחצה,
אתה שואב מעט עידוד ותקווה .ואכן ,קרו למשפחתי ולי אישית מפגשים עם
צדיקים ועם צדיקים למחצה ,אשר בזכותם שרדנו או נעזרנו בהישרדות.
עם עזיבת הרוסים את ורנצ'אנקה ועד שהגיעו הכוחות הרומניים נשלט הכפר
ע"י כנופיות של צעירים ,אשר אספו את היהודים דחוסים במרתף בניין המועצה
ובחצר .כוונתם היתה לחסל את כולנו .בכפרים הסמוכים ,קיסילבו ובורובץ ,היו
הכנופיות "זריזות" יותר והספיקו לרצוח את כל היהודים ,למעט נער צעיר ,אשר
הצליח להימלט ,הגיע לוורנצ'נאקה וסיפר על הזוועות שבוצעו בשני הכפרים.
משלחות הפורעים מאותם הכפרים הגיעו גם הן על מנת להאיץ בחבריהם
מוורנצ'אנקה לגשת למלאכת החיסול ,תוך שימוש בסיסמה" :הגיעה העת להעיף
את המוץ מהחיטה".
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ואז ,כשהחרב היתה מונחת על צווארנו ,הופיע לפתע כומר הכפר וקרא לצאן
מרעיתו לעצור ,להירגע ,בפנותו אליהם בזו הלשון" :אל תגעו ביהודי ורנצ'אנקה,
אין לנו זכות לרצוח ,כי יש אלוהים היושב במרומים ובוחן את מעשינו ,וכל אחד
מאיתנו ייתן דין וחשבון על מעשיו .ובכלל ,אנחנו בכפר זה חיינו עשרות שנים
בשכנות טובה עם היהודים" .ואכן ,לא בוצעו מעשי הרג ביהודי ורנצ'אנקה,
למעט מקרה אחד של רצח אישה אחת על רקע רומנטי.
אין ספק ,כי ללא עמדתו הנחרצת של הכומר היו יהודי ורנצ'אנקה נרצחים עד
האחרון שבהם .אכן ,ראוי הכומר לתואר צדיק בסדום.
בראשית צעידתנו לכיוון העיירה סניאטין שבגליציה לווינו ע"י ז'נדרמים.
באחד מחילופי המשמרות של הז'נדרמים העביר מפקד הכוח המלווה מסר
למחליפו ,בהצביעו עלינו ,כי משפחתנו משפחה קומוניסטית ,וכי אבי המשפחה
היה פעיל מפלגה חשוב )אבי נמלט ולא היה איתנו( .מפקד הז'נדרמים המחליף
הבטיח ,כי "נטופל" .וכך ,בפאתי אחד הכפרים צווינו כל המשפחה ,אימי,
אחותי הקטנה ,סבי ,סבתי ,דודי )אח אבי( ואנוכי עבדכם ,להסתדר ליד קיר,
כשכיתת יורים מוכנה לירות בנו .שניות לפני לחיצה על ההדק ניתק ממקומו איש
בלתי מוכר לנו ,שרק שמו הפרטי – משה – זכור לי .הוא פנה ברומנית עילגת
במקצת אל הסמל ואמר" :אדוני היקר ,נניח שאביהם של ילדים קטנים אלה היה
קומוניסט ,מה הם אשמים? מה פשעו ומה פשעם של הוריו הזקנים? בסופו של
דבר נאלצים כולנו לתת דין וחשבון ליושב שם למעלה .ודאי גם לך ילדים בבית
או אחים קטנים".
הסמל הביט בפני האיש העומד לפניו ,שתק לרגע ולבסוף פלט את המילים:
"אולי אתה צודק" .ואז הורה להוריד את הרובים .משה ודאי היה צדיק ,האם היה
כך גם הסמל? קרוב לוודאי.
המשך המסע המפרך בלהט חום הקיץ ,ללא אוכל וללא מים .אנחנו צועדים
בדרכי העפר של בסרביה .הז'נדרמים יורים ללא רחם בכושלים ,ביניהם אמהות
הנושאות תינוקות בידיהן .לאכזריות אין גבול ,הסבל והייאוש הם נחלת כולנו.
בעת הזאת מוחלפת יחידת הז'נדרמים האכזרית ביחידה צבאית ובראשה
קצין בדרגת מאיור .חיש מהר נתגלה הקצין כהומניסט ,אינטליגנטי וטוב לב.
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הפסקות הצעידה היו תכופות יותר וכן נתאפשרו לאיכרים שבצידי הדרך גישה
אל המגורשים וסחר ,לרוב בגדים )אם היו עוד כאלה( תמורת מזון .בנוסף מנע
המאיור מעשי אלימות מצד האיכרים ,בחניות לקראת לילה דאג לספק מים
חמים לשתייה ,ואם השיג מישהו חתיכת סלק סוכר להמתיקם ,כאילו שתה תה
אמיתי .באחד הימים דאג המאיור ,כי יסופק לחם צבאי )קטן( שלם לכל ילד.
אכן ,מעשה בל ייאמן .בערבים נהג המיור לשבת עם המגורשים ליד המדורה,
והתפתחו שיחות נפש תוך כמיהה" ,כי הגיהינום הזה ייפסק" .אין ספק כי ראוי
האיש לתואר צדיק בסדום.
הצעדה ארוכה ומתמשכת ,ואין רואים את הסוף .הרעב והצמא הם ללא נשוא.
בקטע מסוים גויסו עגלות ,שעליהן הוסעו הילדים כשהם ישובים על גבי צרורות
של אבותיהם .באחת החניות הופיעה אישה ובתוך סינרה פרוסות לחם עבות .היא
חילקה אותן בין הילדים הרעבים ,שהתנפלו עליה תוך צעקות ובקשות "בבקשה,
דודה ,תני פרוסה" .המשכתי לשבת על מרומי הצרורות לבוש בחליפת המלחים
ובמעיל המלחים שלי ,שנתפרו בשבילי לפני המלחמה בצ'רנוביץ .ישבתי רעב,
אך גאוותי לא נתנה לי להצטרף ליתר הילדים הרעבים .האישה קלטה אותי,
פילסה את דרכה אליי והגישה לי פרוסה עבה של לחם .הודיתי לה על כך ,והלחם
היה כה טעים בפי ,מאוד טעים.
האישה היתה ,ללא ספק ,בעלת לב רחום ,צדיקה אמיתית.
הצעדה התמשכה .אנחנו מגיעים לדנייסטר ,חוצים אותו על גבי סירות לכיוון
יאמפול ,הז'נדרמים דוחסים את האנשים ,וחלקם נופלים למים וטובעים .בתוך
ההמולה ניגש אלי בריצה ז'נדרם רומני ,תחב מתחת למעילי כיכר לחם ונישק
בחטף את ראשי תוך אמירה" :ישמרך אלוהים מאנשים רעים" .היה זה חייל
פשוט עם לב רחום .צדיק אמיתי.
סוף סוף הגענו לצ'יצ'לניק שבטרנסניסטריה .החורף קשה מנשוא ,הקור מקפיא,
והבטן כואבת מרעב .אימי עובדת עבודת כפייה בבית חרושת לסוכר ,והתמורה
– צלחת מרק דלוח ופרוסת לחם .היא אוכלת את המרק ומחביאה את פרוסת
הלחם ,שבה היא מאכילה את אחותי ואותי .זה ,בעצם ,האוכל היחידי שבא אל
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פינו .באחד הימים מגיעה לבקתה ,שבה התגוררנו ,אישה אוקראינית זקנה וסל
בידה .בתוך הסל היו מספר חתיכות עץ רקוב ומספר תפוחי אדמה .היא הדליקה
אש בכיריים ,בישלה את תפוחי האדמה והגישה לאחותי ולי בתוספת קצת מלח,
אשר הביאה בתוך נייר עיתון .בשבילנו היה זה מזון מלכים .מאז נהגה לבוא מדי
פעם ,בהביאה איתה מעט מזון .ניכר היה שהיא עצמה ענייה ,אך ליבה היה לב
רחום ורחב .ללא ספק צדיקה אצילת נפש.
אחרי בריחה מכלא "קורטיה-מרצ'יאלה" שבעיר סוצ'אבה הצטרף אבי לרכבת
הגירוש הראשונה מצ'רנוביץ לטרנסניסטריה ,שכן היה לו מידע על גירושנו לשם.
אחרי תלאות רבות הצליח לחבור אלינו בצ'יצ'לניק ,חלה בטיפוס הבהרות ובזכות
אימי וטיפולה המסור נשאר בחיים .בקיץ  1942החל אבי לעבוד בבית חרושת
לשמן כמתורגמן בין ההנהלה האוקראינית לבין קציני ההספקה הגרמנים ,שהיו
עיקר לקוחותיו .בין הקצינים הגרמנים בלט אחד מהם ביחסו האנושי ,כשווה
אל שווה .האיש נהג לבקר במקום מגורינו והיה שולף מדי פעם חבילת שוקולד
צבאי ומחלקה בין אחותי לביני .הוא היה ממוצא אוסטרי ,כך שלהוריי ,אשר
חונכו ברוח התרבות של הקיסרות ההבסבורגית ,היה עימו רקע משותף .ואכן,
בשיחות עימו היתה צפה הכמיהה לסוף המלחמה ,או כפי שאמר":לו המלחמה
היתה נגמרת ,היינו מתנשקים כולנו ברחובות".
וזאת לזכור – אנחנו מדברים על שנות .1943 - 1942
בנחשול הרוע הגואה היו אלה איפוא ניצוצות של תקווה ,וכך נזכור אותם באהבה
רבה ,כשם שלא נשכח ולא נסלח לשליחי השטן הרבים ,רבים מדיי.
מתוך הערך ורנאצ'קה ,מאת דוד שנהב

זמוסטיה
מיום כניסת הצבא הרומני לזמוסטיה ,מראשית יולי  1941עד ראש השנה ,התירו
לנו השלטונות הרומניים להישאר בכפר החקלאי ,ועל כך יש להודות לכומר
המקומי טודוריאן ,שאסף את צאן מרעיתו – האוכלוסייה האוקראינית – והורה
להם להגן עלינו.
מתוך הערך זמוסטיה ,מאת רחל פוקס
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יאבלוניצה
ביוני  ,1941עם תקיפת גרמניה ורומניה את בריה"מ ,נסוג "הצבא האדום".
האוקראינים בגדה המזרחית של הכפר רצחו את היהודים באומרם ,כי הגרמנים
דורשים כפר "נקי מיהודים" .שכניהם מהעבר השני של נהר הצ'רמוש חזו ברצח
יהודי יאבלוניצה הגליצאית ורצו לחקות את מעשיהם ,אבל ראש הכפר הרומני
מנע זאת מהם ועצר את רצח היהודים.
מתוך פנקס הקהילות ,כרך ב' ,עמ' 466

סטנשטי
בשנת  1941פרצה המלחמה בין רוסיה וגרמניה ...אנה שלנו היתה לנו לעזר רב
בתקופה נוראה זו .אינני יודעת מה היינו עושים בלעדיה ,היא היתה הקשר היחיד
שלנו עם העולם החיצון .היא היתה נעלמת ,כמעט תמיד בלי כסף ,ולא היתה
חוזרת אף  -פעם בלי משהו אכיל .כיצד היא הצליחה איני יודעת עד היום...
...אנה שלנו היתה זו שהפנתה את תשומת-ליבה של דודניתי לקבר-אחים של
יהודים נרצחים ,בני העיירה שלנו .הקבר היה מכוסה בשכבה דקה מאד של
אדמה .כל הכפר ,וביניהם גם הרוצחים עצמם ,בחרו את קבר האחים היהודי הזה
כאתר המזבלה המרכזי של היישוב .בימים של סופות גשם חזקות היו עצמות של
הנרצחים מתגלות ועולות מעל פני השטח .אנה היתה הולכת למקום הנורא ההוא
לעיתים קרובות ,ומדליקה נר לזכרן של נשמות הקורבנות.
הדודנית שלי יחד עם אחיה ,שחזר בינתיים מהחזית ,החלו בפעילות נמרצת כדי
שהשלדים של הנרצחים ייקברו בבית הקברות היהודי ,לפי המסורת .היתה זו
משימה מייגעת ,השלטונות הסובייטיים הערימו קשיים רבים ,אך ,לבסוף ,עלה
הדבר בידם .עם זאת לא ניתן היה להשיג בשום אופן את אישורם להתקין את הקבר
בבית הקברות היהודי .על לוח הזיכרון שהוצמד לקבר נרשם" :כאן טמונים אזרחים
סובייטיים שנרצחו בידי פאשיסטים"  -אף מילה על כך שאלה היו יהודים....
מתוך הערך סטנשטי" ,אנה שלנו  -קרן אור של תקווה" ,מאת סידי גרוס
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צ'רנוביץ
ב 12-באוקטובר  1941זימן אליו מושל בוקובינה ,הגנרל קלוטסקו ,פקידים
גבוהים בממשל ,כמו שופטים ,אנשי צבא ואנשי ביטחון ,ואת ראש העיר ,דר'
פופוביץ' .הוא הודיע על החלטת הממשלה להתחיל את גירוש יהודי בוקובינה
ובסרביה אל מעבר לדנייסטר ,לטרנסניסטריה ,אוקראינה.
לאיש מן הנוכחים לא היה די אומץ לב למחות ,חוץ מאשר לראש העיר פופוביץ',
שקם על רגליו ,דיבר על תרומת היהודים לפיתוח רומניה בכל התחומים וביקש
שלפחות חלק מהם יישאר בעיר .המושל ביקש רשימה של אלה שלפי דעת
פופוביץ' חייבים להישאר .הכנת הרשימות לא היתה קלה וארכה כמה שבועות,
אך כתוצאה מכך נשארו בצ'רנוביץ יותר מ 20,000-יהודים .
מתוך הערך צ'רנוביץ ,מאת זיגי טויטלר
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6651 המטה הכללי מסמך
1941 ' אוק4 2 אגף
המטה הכללי
2 'מחלקה מס
:אל
מפקדת העיר צ'רנוביץ

,בהתאם לפקודת המרשל אנטונסקו
. ימים מזרחה מהדנייסטר10 כל היהודים מבוקובינה יישגרו תוך
. על ביצוע,20:00  שעה,דווחו עד מחר
 ראש הלשכהD.O
( מאיור )רס"ן2 'ראש המחלקה מס
(לט' קול )סא"ל
Cartea Neagra Vol.3 p.149, doc.86 :המקור
, למרות שהפקודה ציינה לאן שולחים אותנו:הערת המערכת
.השלטונות המקומיים הסתירו זאת מאיתנו
579 - 1 'נספח מס

נספח 2
פרוטוקול הוועדה על רצח היהודים בעת כניסת הצבא הרומני לצפון בוקובינה
)סדגורה(
יושב-ראש  -המזכיר של סדגורסק ) .R.K KPb/Ukr ,(Sadgorskקודלניקוב
ניקולס אגורוויץ' ) ;(Kudelnikov Egoroviczחבר הוועדה  -יושב ראש הנפה
 ועד המחנה סדגורה ) (Sadgoraוולובנר סרגיי פטרוביץ' ) ;(Petroviczמזכירועד המחנה  -אושקובה מריון פאודורובנה ) ;(Feodorovnaמיופה-כוח הנפה
 רוקוגון מיכאל אלכסייביץ' ) ;(Alexeeviczראש הנפה  -מחלקת - NKVDודובנקו ואסילי אנדרייביץ' ). (Andreevicz

ב 5 -ביולי  1941כבשו הפולשים הגרמנים והרומנים את נפת סדגורה .כך ,למשל,
נורו למוות ב 7-9-ביולי  ,1941בכפר בויאן ) (Boianבנפת סדגורה ,שמונים
וששה אזרחים סובייטים שלווים ,וגוויותיהם הושלכו למרתף ביתו של האזרח
רייטר ).(Reiter
בכפר רוגוזנה ) (Rogosnaנורו למוות ביולי  1941שתי משפחות ,כל אחת בת
חמש נפשות ,בביתו של סקלר סורה ) .(Sekler Suraרייך ליאון ) (Reichסיפר
על כך" :החיילים הרומנים הקיפו ביתו של סקלר ופתחו באש מכונות-ירייה דרך
חלונות הדירה .ביריות אלה נהרגו בני המשפחות".
לא מעט מקרב התושבים בעלי הלאומיות היהודית סבלו מן הפלישה .הפולשים
הגרמנים-רומנים ירו למוות באוכלוסייה יהודית גדולה מאוד ,ואלה שנותרו
בחיים ,גורשו למחנות שמעבר לדנייסטר.
שמות הפושעים:
פרונזה אלכסנדר -(frunse) -מפקד תחנת ז'נדרמריה
מייסי אילי ) - (Maissiמפקד תחנת ז'נדרמריה
ליקי סטפן )-(Likiרב-סמל )(Plutonier
דורוש )-(Doruschמפקד תחנת ז'נדרמריה
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סגריאן )-(Sagarianראש עיר
בלגה ואסילי ) -(Blagaמפקד תחנת ז'נדרמריה
ינוביצ'י קורנל )-(Janoviciראש עיר
בוצקו ואסילי )-(Buzkoז'נדרם
חיות הטרף ומבצעי הזוועות ,שביצעו את פשעיהם בעת הכיבוש הגרמני-רומני
בנפת ושקוב ) (Vaşcauţiשבאיזור צ'רנוביץ .הוועד שפעל:
יושב-ראש  -מזכיר ועד נפת ושקוב של המפלגה הקומוניסטית )בולשביסטים(
של אוקראינה  -החבר סודנקה מכאל גרגורייביץ' ) ;(Grigorieviczחבר הוועד
 יושב ראש נפת פשובסק ) ;(Paschovskמפקד המחנה גנרל ליטביניוק רומןאוקסנטייביץ' ) ;(Oksentieviczהמורה מהעיר ואשקוביץ ) ,(Vaşcauţiליוטיק
דימיטרי איבנוביץ' ) ;(Ivanoviczממלא-מקום מפקד מחלקת הנפה של ,NKVD
החבר לזארב טימוייר איבנוביץ' ) ;(Ivaniviczיושב ראש מועצת העיר ואשקוביץ
) ,(Vaschkovetziהחבר קיריצ'ק פיודור ואסילייביץ' ).(Vasilievicz
אלה היו אחראים למאורעות הבאים:
בספטמבר  1941ירו אנשי מחלקת התברואה של הצבא הרומני בכפר יאסן
) (Jasseniבנפת ואשקובסק למוות בשישים וחמישה אזרחים שלווים .אלשמן
סילי קלמנולקה ) (Kalmanolkaנקבר בעודו בחיים.
שלושה ז'נדרמים בעלי שמות משפחה רומניים זוהו כמי שהיו המוציאים לפועל
של מעשי הזוועה.
אין ספק ,שבשימוש בטרמינולוגיה "אזרחים סובייטים"  -הכוונה היתה
ליהודים.
במקורות ובאנדרטאות סובייטיים מוזכרים נרצחים יהודים כאזרחים סובייטים,
ולא כיהודים.

מרוסית לגרמנית :הרמן אברהם
מגרמנית :גד סובול
נספח מס' 581 - 2

נספח ) 3עמ' (1

הצמדת מומחים יהודים למפעלים במקום הגלייתם
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נספח ) 3עמ' (2

נספח מס' 583 - 3

נספח 4

תעודה אישית להיתר תנועת מומחה יהודי למקום עבודתו
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אחרית דבר
מאות עדויות חיות ואמינות לוקטו בשלוש השנים האחרונות בעבודת נמלים
עיקשת ,מאומצת וקשה משרידי הניצולים ,שעוד חיים בינינו ,ומאלו שהותירו
אחריהם עדויות בכתב על אודות שואת יהודי צפון בוקובינה וקורותיה בחודשים
יוני-אוקטובר  1941ועד גירוש לטרנסניסטריה.
עדויות אלו נאספו ,מוינו ותורגמו לעברית ולבסוף עובדו לכלל כתבות רהוטות
)לעיתים בבחינת יצירת יש מאין(.
עם סיום עריכת הספר אנו מוצאים לנכון להביע שלמי תודה לידידנו דב שי )שרצר(,
העורך הראשי ,על מסירותו ,על התמדתו ,על שעשה לילות כימים והפעיל אנשים
להתנדב לעזרה להצלחת מטרה נעלה וקדושה ועל דבקותו במטרה זו.
אין ספק ,כי תכונותיו אלה הן שתרמו להצלחת מפעל נעלה זה.
תודה מקרב לב לדר' ורה שי ,רעייתו הנאמנה ,על סבלנותה ,על עידודה ,על
עזרתה המעשית ועל הכנסת האורחים הנאה ,שהעניקה במשך כל זמן העשייה.
ואחרונה חביבה נכדתם ,עדי לוי ,אשר לא משה מהמחשב ועמדה לימין סבה
בכל עת ,לכל דבר שהיה דרוש.
על כל אלה זרי תודה ואהבה ואיחולי הצלחה בחיים.

לכולכם התודה והברכה.
ועדת ההנצחה של יהודי בוקובינה

אחרית דבר 585 -

דף זיכרון אישי

שם משפחה___________________________________________ :
שם פרטי_____________________________________________ :
שנת לידה_______________________ :

מקומות מגורים בחוץ לארץ________________________________ :
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________

מקומות בהם שהיתי בזמן המלחמה_________________________ :
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
שנת עליה_____________________________________________ :

מקומות מגורים בארץ______________________________________:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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מסע שורשים:
שנה___________________________________ :

מקומות הביקור_______________________________________ :
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________

בני משפחה שנתלוו לביקור________________________________:
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
תמונה:

שער חמישי 587 -
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שם משפחה
ושם פרטי

בני משפחתי בדרגה ראשונה שנספו בשואה 1944 – 1941
יחס
הקרבה

שנת
הלידה

מקום הלידה

מקום מגורים
לפני השואה

תאריך
מקום ונסיבות מקום הקבר
הזיכרון
)ידוע? קבר
פטירה
)יאהרצייט(
אחים?(

אינדקס מקומות
א
אובודובקה
514 ,453 ,341 ,323 ,241
אוסטריה
417 ,339 ,313 ,312 ,311 ,273 ,196 ,167 ,110 ,47 ,43 ,42 ,39
אוקנה
147 ,69 ,68 ,67 ,12
אוקראינה
,287 ,273 ,223 ,220 ,218 ,205 ,204 ,201 ,194 ,192 ,170 ,140 ,137 ,136 ,103 ,81 ,17
,553 ,552 ,511 ,497 ,496 ,483 ,418 ,414 ,390 ,382 ,375 ,325 ,323 ,300 ,297 ,295
581 ,575 ,555
אטאקי
,342 ,297 ,280 ,266 ,263 ,248 ,213 ,181 ,162 ,146 ,144 ,136 ,121 ,91 ,70
522 ,505 ,482 ,473 ,468 ,461 ,453 ,441 ,432 ,390 ,389
איג'שט
83 ,69 ,68 ,67 ,12
איטליה
58
איספאס
71 ,70 ,12

אינדקס 589 -

ב
בודי
113 ,363 ,362 ,360 ,355 ,341 ,323 ,322 ,314
בויאן
580 ,395 ,72 , ,72 ,71 ,12
בולגריה
58
בילה
421 ,271
בנילה ע"נ סירט
,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,22 ,12
,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91
,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 ,108
569 ,567 ,145 ,125 ,124 ,123
בנילה ע"נ צ'רמוש
129 ,128 ,127 ,126 ,72 ,13
בסרביה
,113 ,112 ,110 ,104 ,103 ,83 ,81 ,65 ,64 ,59 ,58 ,55 ,42 ,37 ,36 ,26 ,13 ,11
,294 ,282 ,266 , ,225 ,223 ,220 ,172 ,171 ,154 ,151 ,140 ,139 ,138 ,136
,357 ,354 ,353 ,347 ,344 ,343 ,341 ,338 ,322 ,320 ,312 ,298 ,297 ,295
,562 ,518 ,516 ,497 ,494 ,459 ,431 ,429 ,415 ,401 ,395 ,384 ,381 ,358
571 ,564
ברהומט
,141 ,140 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,133 ,132 ,115 ,114 ,91 ,83 ,13 ,2
395 ,386 ,250 ,249 ,144 ,143 ,142
בריה"מ
,428 ,420 ,378 ,375 ,372 ,365 ,346 ,344 ,343 ,246 ,180 ,133 ,71 ,58 ,55
574 ,544 ,540 ,518 ,509 ,429
בריצ'ני
114 ,113 ,112 ,89
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ג
גורה פוטיליי
2
גורהומורה
26 ,2
גליציה
539 ,457 ,339 ,187 ,183 ,179 ,168 ,147 ,73 ,50 ,39 ,2
גרמניה
,262 ,246 ,236 ,211 ,202 ,201 ,169 ,133 ,122 ,103 ,74 ,68 ,67 ,58 ,43 ,36 ,2
,538 ,518 ,476 ,429 ,428 ,415 ,375 ,374 ,347 ,346 ,343 ,320 ,314 ,300 ,284
574 ,567 ,557 ,548

ד
דווידני
146 ,145 ,13 ,2
דווידשט
279 ,146 ,13 ,2
דורוהוי
159 ,37 ,2
דורושאוץ
406 ,390 ,245 ,150 ,149 ,148 ,147 ,68 ,19 ,18 ,15 ,14 ,13 ,12 ,2
דורנה
390 ,26 ,3 ,2
דיחטניץ
151 ,13 ,2
דיכטרניץ
392 ,2
דרום בוקובינה
390 ,260 ,181 ,122 ,91 ,37

אינדקס 591 -

ה
הונגריה
145 ,58 ,43 ,2
הילצ'ה
511 ,510 ,155 ,154 ,75 ,14
הליניצה
156 ,14 ,2
הרצה
463 ,388 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,157 ,61 ,14 ,2

ו
ואסילאו
405 ,245 ,164 ,147 ,14 ,2
וולכיה
42 ,2
וטרה דורניי
146 ,13 ,2
ויז'ניץ
,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,165 ,139 ,134 ,126 ,114 ,93 ,71 ,67 ,40 ,22 ,14
,250 ,230 ,195 ,191 ,183 ,180 ,179 ,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171
570 ,569 ,524 ,518 ,515 ,409 ,387 ,377 ,261 ,260 ,257 ,254
ורנצ'אנקה
571 ,570 ,497 ,496 ,189 ,188 ,187 ,186 ,185 ,184 ,22 ,14
ושקאוץ
293 ,191 ,190 ,126 ,114 ,109 ,78 ,15 ,2

ז
ז'אדובה ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,198 ,197 ,196 ,127 ,114 ,83 ,15
,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,213 ,212 ,211 ,210 ,209 ,208 ,207 ,206 ,205
,234 ,233 ,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 ,223 ,222 ,221 ,220
561 ,395 ,385 ,235
 - 592אינדקס

זאבלוטוב
372 ,2
זוצ'קה
271 ,268 ,238 ,237 ,236 ,15
זיבנה טורקי
392 ,2
זמוסטיה
573 ,239 ,22 ,15 ,2
זסטבנה
,392 ,244 ,243 ,242 ,241 ,240 ,245 ,242 ,241 ,240 ,184 ,164 ,147 ,15 ,2
496 ,405

ח
חוטין
356 ,114 ,90 ,2

ט
טאוטן
149 ,147 ,15 ,13 ,2
טוראצ'ין
246 ,15
טימישורה
408 ,2
טרנסילבניה
116 ,566 ,548 ,536 , ,122 ,67 ,65 ,36 ,11 ,2
טרנסניסטריה
,171 ,163 ,162 ,155 ,138 ,136 ,131 ,124 ,122 ,116 ,70 ,37 ,26 ,22 ,18 ,2
, ,243 ,285 ,343 ,339 ,325 ,256 ,239 ,234 ,231 ,224 ,221 ,220 ,199 ,181
,440 ,435 ,433 ,432 ,431 ,404 ,397 ,392 ,390 ,375 ,373 ,351 ,323 ,359
,557 ,549 ,548 ,547 ,531 ,528 ,516 ,513 ,508 ,473 ,469 ,467 ,449 ,441
113 ,566
אינדקס 593 -

י
יאבלוניצה
574 ,392 ,246 ,22 ,16 ,2
יאמפול
572 ,548 ,470 ,453 ,397 ,370 ,328 ,188 ,2
יוז'ינץ
537 ,536
יפן
2
ישראל
,146 ,143 ,141 ,134 ,126 ,121 ,101 ,96 ,95 ,79 ,74 ,71 ,42 ,16 ,13 ,12 ,7 ,2
,226 ,217 ,204 ,203 ,202 ,200 ,199 ,198 ,196 ,192 ,180 ,173 ,168 ,167 ,166
,404 ,399 ,380 ,375 ,317 ,316 ,298 ,274 ,273 ,262 ,256 ,250 ,249 ,236 ,232
577 ,565 ,545 ,541 ,540 ,534 ,533 ,503 ,483 ,463 ,444 ,433

כ
ל
לוז'אן
539 ,507 ,248 ,16
לוז'ן
489 ,50
לוקבץ
562 ,302 ,253 ,252 ,251 ,250 ,249 ,141 ,16 ,2
ליפקאני
135 ,89 ,2
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מ
מאהלה
395 ,2
מארינצ'ן
16
מוגילב פודולסק
124 ,123 ,2
מולדובה
549 ,497 , ,171 ,159 ,157 ,81 ,61 ,44 ,43 ,42 ,39 ,22 ,14 ,2
מורפה
2
מיהובה
260 ,259 ,258 ,257 ,256 ,255 ,16 ,2
מיליה
261 ,260 ,178 ,126 ,71 ,16 ,2
מרקולשט
530 ,453 ,338 ,2
מרקולשטי
482 ,456 ,364 ,340 ,322 ,243 ,2

נ
נהר בוג
547
נהר פרוט
387 ,170
נהר צ'רמוש
208
נואה סוליצה
388 ,2
נויהיטה
2
אינדקס 595 -

נפולוקאוץ
507 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 ,173 ,141 ,16 ,2

ס
סדגורה
580 ,489 ,408 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,243 ,24 ,17 ,2
סולונץ
278 ,277 ,276 ,275 ,17 ,2
סוצ'אבה
573 ,26
סוצ'בה
390 ,339 ,67
סטאוצ'ני
280 ,279 ,17
סטנשטי
,283 ,301 ,300 ,287 ,284 ,283 ,282 ,281 ,156 ,151 ,109 ,108 ,94 ,22 ,17 ,2
,295 ,294 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,286 ,307 ,284 , ,321 , ,285
,551 ,550 ,495 ,307 ,306 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301 ,300 ,299 ,298 ,297 ,296
109 ,574
סטרוז'ינץ
,198 ,159 ,154 ,151 ,138 ,135 ,134 ,108 ,107 ,106 ,97 ,90 ,89 ,69 ,26 ,17 ,3
,313 ,312 ,311 ,310 ,309 ,308 ,277 ,275 ,258 ,249 ,247 ,230 ,225 ,222 ,200
,323 ,322 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,228 ,319 ,318 ,228 ,317 ,316 ,315 ,314
,489 ,394 ,375 ,374 ,373 ,372 ,371 ,353 ,346 ,339 ,337 ,332 ,331 ,325 ,324
113 ,112 ,569 ,561 ,560 ,557 ,513 ,500 ,490
סיביר
373 ,346 ,269 ,268 ,2
סלטין
,383 ,382 ,381 ,380 ,379 ,378 ,379 ,378 ,377 ,119 ,117 ,116 ,114 ,91 ,18 ,2
379 ,398 ,388 ,387 ,383 ,380 ,533

 - 596אינדקס

סניאטין
571 ,489 ,279 ,263 ,248 ,187 ,2
סקורן
2
סקורני
395 ,388 ,381 ,280 ,248 ,214 ,114 ,113 ,2

ע
פ
פוהורלאוץ
390 ,147 ,18 ,13 ,2
פוטילה
398 ,393 ,392 ,391 ,389 ,388 ,384 ,246 ,151 ,91 ,18 ,2
פולין
,542 ,536 ,463 ,440 ,429 ,385 ,279 ,266 ,262 ,248 ,172 ,168 ,147 ,16 ,2
552 ,543
פטראוץ
397 ,396 ,395 ,394 ,347 ,68 ,18 ,2
פלוסקה
398 ,392 ,386 ,19 ,2

צ
צ'יודין
,402 ,401 ,400 ,401 ,399 ,347 ,276 ,154 ,114 ,93 ,88 ,84 ,77 ,68 ,19
403 ,402 ,520 ,518 ,512 ,489 ,475 ,404 ,403
צ'ינקאו
406 ,405 ,147 ,19 ,13
צ'יסלינה
392
אינדקס 597 -

צ'ירש
512 ,408 ,407 ,19
צ'כוסלובקיה
52
צ'רנהוז
409 ,19
צ'רנוביץ
,185 ,159 ,150 ,126 ,103 ,100 ,94 ,90 ,89 ,68 ,54 ,50 ,46 ,41 ,23 ,20 ,19
,346 ,342 ,339 ,334 ,289 , ,267 , ,413 ,259 ,241 ,236 ,227 ,208 ,196
,417 , ,270 , ,72 ,416 ,415 ,410 ,408 ,405 ,395 ,390 ,389 ,388 ,357 ,356
,442 ,441 ,439 ,436 ,435 ,431 ,430 ,428 ,427 ,422 ,420 ,417 ,418 , ,317
,488 ,482 ,479 ,475 ,474 ,472 ,470 ,463 ,460 ,457 ,449 ,447 ,444 ,443
,546 ,544 ,538 ,537 ,536 ,529 ,526 ,510 ,503 ,496 ,493 ,492 ,490 ,489
116 ,114 ,109 ,581 ,579 ,577 ,575 ,561
צ'רפקאוץ
493 ,20
צ'רפקאוצי
494 ,493
צפון בוקובינה
,275 ,228 ,221 ,205 ,201 ,191 ,171 ,159 ,137 ,134 ,84 ,67 ,62 ,37 ,26 ,11
,408 ,401 ,395 ,383 ,362 ,347 ,346 ,344 ,343 ,321 ,320 ,310 ,298 ,286 ,285
585 ,570 ,562 ,561 ,511 ,490 ,489 ,488 ,447 ,429 ,415

ק
קאבשט
495 ,20 ,2
קארבו
91 ,2
קדובשט
2

 - 598אינדקס

קוסאוץ
370 ,323 ,2
קוסטשט
501 ,500 ,499 ,20 ,2
קוצ'ויה
75
קוצ'ורל מארה
502
קוצמן
536 ,509 ,508 ,507 ,506 ,279 ,248 ,148 ,146 ,21 ,2
קושויה
512 ,511 ,510 ,2
קימפולונג
390 ,26 ,2
קראפצ'יו ע"נ צ'רמוש
516 ,515 ,514 ,513 ,21
קרסנה פוטניי
523 ,522 ,521 ,520 ,519 ,518 ,517 ,21 ,2

ר
רדאוץ
390 ,388 ,387 ,381 ,246 ,26 ,2
רוהזנה
2
רומניה
,138 ,134 ,133 ,129 ,114 ,103 ,84 ,71 ,66 ,65 ,63 ,59 ,58 ,37 ,36 ,11 ,2
,201 ,198 ,191 ,179 ,174 ,169 ,167 ,161 ,159 ,157 ,151 ,148 ,147 ,146
,342 ,339 ,325 ,321 ,320 , ,312 ,298 ,283 ,271 ,262 ,240 ,223 ,205 ,204
,447 ,440 ,419 ,418 ,417 ,415 ,414 ,405 ,380 ,374 ,364 ,362 ,346 ,343
,557 ,548 ,547 ,518 ,511 ,509 ,504 ,496 ,493 ,489 ,488 ,485 ,479 ,468
116 ,577 ,575 ,566
אינדקס 599 -

רוסטוצ'י
21
רוסטוקי
533 ,528 ,527 ,526 ,525 ,524 ,378 ,117 ,2
רוסיה
574 ,463 ,448 ,414 ,403 ,305 ,300 ,240 ,43 ,42 ,40 ,2
רוש
531 ,530 ,529 ,478 ,443 ,21 ,2

ש
שיפוט
535 ,534 ,533 ,532 ,525 ,352 , ,117 ,21 ,2
שישקוביץ
546 ,545 ,544 ,543 ,542 ,541 ,540 ,539 ,538 ,537 ,536 ,21 ,2

ת
תל-אביב
577 ,540 ,127 ,7 ,5 ,2

 - 600אינדקס

רשימת מחברים
א
אברהמי )ברטפלד( ב' 275,17
איווניר א' 134,13
איתן פ' 221,15
אמיר א' 520,21
אנצמברג י' 255,183,16
אנצ'ל ז' 547,362,271,129,114,64,37,17,13,11
אפלפלד א' 558,22,19,11

ב
בינשטוק פ' 225,15
ברום ד' 309,17
ברוקנטל ל' דר' 267,17
ברקוביץ ל' 236,15
ברקוביץ ר' 529,21,1

ג
גבר ה' 510,21
גוברין י' 428,19
גוליברודה פ' 281,17
גלאובך-גל א' 493,20
גרוס ס' 574,304,283,17
גרטלר מאיר ב' 244,243,15

רשימת מחברים 601 -

ד
דאובר-סולומון פ' 76
הורוביץ מ' רב 82,73,12
הורן מ' דר' 154,14

ה
הייט מ' 169,14
הייטנר )לבית קלינגר( ט' )ת'( 319,17
הלר ד' 325,17
הלר י' עו"ד 226,15
המר ז' 517,21
המר ס' 520,21
הראל )הזנפרץ( ח' 547,398,385,64,22,19,18,11

ו
ואלט ע' 326,18
וובר א' 84,12
וייסמן כ' 287,17
ורשקון ב' 434,20

ז
זיידמן ש'ג' 506,21,1
זיסמן ק' 289,17
זלוצ'ובר מ' 328,17

ח
חמאיידס ר' 330,18,1

 - 602רשימת מחברים

ט
טויטלר ז' 575,491,443,417,412,408,379,333,271,191,20,19,17
טוכמן י' 524,21

י
יורן י' )ביבי( 569,171,165,14
ילון י' 265,35,25,11
יעבץ צ' פרופ' 447,20
יענקוביץ י' 159,14
יציב ש' 147,13,1

כ
כהן ק' 174
כפרי ז' 231,230,15

ל
לאופר פ' 333,18
לדר ד' 138,132,13
לובלין י' 531,21
ליברמן צ' 279,17
ליפא מ' 152,13
ליפא ק' 556,374,317,22,18
ליקבורניק צ'455,20
לקר )זינגר( י' 261,177,14
לקר מ' 379,18
לרר מ' 394,18
לשם-ליפשיץ א' 190,15

רשימת מחברים 603 -

מ
מאיר ח' 405,19
מורטמן ב' 20 ,457
מינסטר י' 70,12
מירקו מ' 560,525,22,21
מלמוד ח' 550,22
מנדלסון ל' 253,249
מרגלית )מרגוליס( ב' 462,20
מריאן ד' 334,18

נ
נאמן י' 32,11
נגל א' 67,12
נוימאייר צ' 126,13
נתני מ' 129,13

ס
סבו ק' 140,13
סגל ב' 262,16
סורקיס ש' 257,16
סנדלר )שטרומינגר( מ' 339,18
סנדרוביץ ר' 342,18,1

ע

 - 604רשימת מחברים

פ
פוקס-איידינגר ס' 408,19
פוקס ר' 573,239,15,1
פורסטר צ' 467,20
פישר ל' 262,16
פקטור י' 232,15
פרבר ר' 375,362,343,310,247,18,17
פרגר ס' 93,12
פרוביזור ט' 470,400,20,19

צ
צוער )הרניק( צ' 380,18
ציזנר א' 532,21
צימר ד' 266,16
ק
קאיש ד' )בובי( 290,17
קורן א' 496,20
קורץ צ' 364,18
קלטמן פ' 513,21
קילנשטיין מ' 298,17
קליין )אייזנברג( ל' 470,20
קלינגהופר א' 363,18
קלמן מ' 179,14
קלמנוביץ פ' 367,18
קמיל מ' 565,561,560,473,256,235,231,203,196,127,72,22,15
קניג ע' 473,20
קרמר )זלצמן( ש' 500,299,20,1

רשימת מחברים 605 -

ר
רודיך ב' 192,15
רודיך י' 143,13
רוזנברג ש' 515,21,1
רוזנגרטן א ' 482,474,442,439,436,434,413,28,20
רוזנגרטן א' דר' 502,20
רוזנר א' 393,391,18
רוזנראוך ג' 257,16
רוזנראוך ש' 484,20,1
רייפר מ' 401,45,19
רנדל מ' 71,12

ש
שחורי ח' 194,15
שטיין מ' 372,18
שטיר מ' )בת שמואל(526,21 1
שטנצלר י' 242,241,15
שי ד' 585,567,509,383,124,103,58,38,18,12,11
שכטר )רדיאנו ב'( 163,14
שכטר-כהן ל' 450
שכטר מ' 403,19
שנהב ד' 570,184,14
שנון א' 536,155,21
שניידר ר' 562,22,1
שפירא י' 300,17
שערי ד' דר' 490,488,20

ת
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תמונות היסטוריות

תמונות היסטוריות 607 -

בית הכנסת הגדול בצ'רנוביץ " -הטמפל"
שנבנה בשנים 1887-1883

היום  -בית קולנוע
תמונות היסטוריות 609 -

בית העלמין וקבר האחים לזכר  300יהודי סטרוז'ינץ ,שנהרגו ביולי 1941

טשרנוביץ  -שביל הכוכבים שבפיש פלאץ )בחזית התיאטרון הלאומי(
בשביל מצויים כוכביהם של סידי טל ויוסף שמידט
 - 610תמונות היסטוריות

בית הקברות בסדגורה

בית הקברות היהודי בסטנשטי
תמונות היסטוריות 611 -

בית הקברות היהודי בצ'רנוביץ דהיום

מצבה לזכר  400,000יהודי רומניה )רובם מבוקובינה ,מבסרביה ומצפון טרנסילבניה(
המצבה ניצבת בחצר בית הכנסת הגדול "קורל" בבוקרשט
 - 612תמונות היסטוריות

בית הקברות היהודי הישן במוגילב

קבר אחים לזכר  400יהודי צ'רנוביץ ,שנטבחו ביולי 1941
בין הנרצחים :הרב הראשי דר' מרק והחזן גורמן
תמונות היסטוריות 613 -

ביתו המחודש של האדמו"ר מויז'ניץ

לוח הזיכרון ליהודי בוקובינה בבקעת הקהילות ב"יד ושם" ,ירושלים
 - 614תמונות היסטוריות

מחנה ריכוז בודי – טרנסניסטריה ,שבו רוכזו  300יהודי סטרוז'ינץ

מצבה לזכר נספי סטרוז'ינץ ,בית העלמין חולון
תמונות היסטוריות 615 -

בית הכנסת הגדול בסטרוז'ינץ
לכאן הובאו כל יהודי העיירות והכפרים מהסביבה ביולי ,ומכאן גורשו לטרנסניסטריה

התיאטרון הלאומי בצ'רנוביץ דהיום
 - 616תמונות היסטוריות

