
 2021יולי                                                            שכזאת  משפחה 

   ובני הדודים שמצאתי רק עכשיו המשפחהמיידע מנכתב ע"י יעקב בוגץ' בעזרת 

של האגדה במסר המשתמע   ה יופייאגדה יפה אינה חייבת להיות אמת היסטורית, "

של אגדה באפשרות ההיסטורית של קיומה. רצונך: האמן בה   היופייממנה. אף על פי כן 

שכך בדיוק היה. אולם קיימת גם האפשרות של "אין מקשין על האגדה" והיינו: אל תקשה  

 הרב ד"ר יצחק אלפסי   "על האמור בה. 

 שלום חברים 

וסיפורים   תסיפורה של משפחתי. הסיפור מורכב מרסיסים של זיכרונו לפניכם מונח 

  לחבר ולסדר ולהוציא לאור להדביק, שהודחקו אל מתחת לקפלי החיים. אני מנסה כאן 

 הדורות הבאים. ידעו למען 

 . תהישרדושאיפה לחורבן ו  . א

 לפולין.   הפלשגרמניה הנאצית   1939ספטמבר שנה ב 82לפני 

ורשה הבירה, נערך  בפרברי נהר הויסלה גדות  שטייטל'ה קטנה ששוכנת על  בזקרוצ'ים, 

אידל  )יהודה( שהיה שוליית חייטים וראה את האסון  . משפחת בוגץ' בין בני סוער וויכוח 

המתקרב התחנן לפני אחיו, אחיותיו ואימו שהגיע הזמן לארוז את המעט ולברוח לרוסיה.  

ים בברכה. אימו בלומה ושאר הילדים הבינו  הוא האמין שאמא רוסיה תקבל את הפליט

הסיכון  קלוש. לעומת זה  ,הגיע לרוסיה בחיים סיכוי להוא קשה והשמסע כזה ברגל 

לגרמנים יש מלחמה לנהל  המחשבה הייתה שבוש הגרמני עדין לא היה ברור. ימהכ

 וזקרוצ'ים אפילו לא במפות.  

הוא   .נפרד מאימו אחיו ואחיותיו, לקח מעט צידה לדרך והתחיל במשא רגלי מזרחה  אידל

 לרוסיה. שהלכה מזרחה בכוון הצטרף לשיירת פליטים 

 קצת רקע על המשפחה  

בזקרוצ'ים ונשא לאישה את בלומה ב   1873, נולד באב המשפחהאברהם יצחק בוגץ', 

 לחמה. המשפרצה לפני ( הרבה 1915). הוא נפטר ממחלה 1903

האם בלומה שהתאלמנה מבעלה אברהם, גידלה בדחק את ששת ילדיה שנשארו בבית.  

ביתה גיטל נישאה לבחור מהעיירה השכנה נובי דבור כשנתיים לפני כן ועברה לגור שם.  

  1939 תחילתבת אחרת, יודיסקה, נדבקה ברעיון הציוני סוציאליסטי ועזבה את הבית ב

  בניומין ראו בשפת המקום החדש, קיבוץ. בן אח  לארץ ישראל במטרה להקים קולחוז 

 בדרך לאמריקה ויותר לא שמעו ממנו. ( 1928), עלה על אוניית משא שמו



שנשארו בבית, היה סנדלר ועזר לאימו להחזיק את   בניםבנה יענקל'ה שהיה הבוגר מה

  ת שעסק בחייטוזעיר הבית ולגדל את אחיו ואחיותיו הקטנים. למשפחה גם היה עסק 

 שהשאיר האב אברהם. 

עשיתי בדיקת די   כפי שמצאתי לאחרונה. מידע שברובו לא היה ידוע במשפחה.עוד מידע  

חלל  מן עד לאותו רגע ם פאזל שהיה אן איי ומצאתי בני דודים רחוקים שעזרו לי להשלי

כאן אולי זה המקום להגיד שכל בני המשפחה בארה"ב לא ידעו מאומה על   . גדולריק ו 

 לא שרדו את השואה. אלה שנשארו בפולין המשפחה במדינת ישראל וחיו בהנחה ש

בעיירה   1870)התחתנו ב    גיטל  ואשתו ישרואל  מוישה , )אבי(  סבא וסבתה של אידל

בזקרוצ'ים  את העוני והדוחק את הפרעות ומויישה  עזב . עקב מותה של אישתו  פלוק(  

צילייה  ו  בעקבות ביתגר יה וא . הבערך( 48בן   אז )מוישה היה 1897 לארה"ב בשנת  גר יוה

גשר  לסמוך התגורר בלואר איסט סייד  וא. החסות וונתנה ל  כן  שנתיים לפני לשם שהגיע 

בניינים גדולים  שכונה נהרסה לאחר שנים לטובת בניית . ה)מצידו הדרומי(   אמסבורגלווי

לאורך החוף המזרחי של   FDR Driveהכביש שהיה פעם מהיר גם לטובת בניית חדשים ו ו

 מנהטן.  

של הכביש   צפוני גרה ברחוב דלנסי בלואר איסט סייד מצדו ה  ידל,אדודה של   ו, בית צילייה

עלתה  יא זאת שהכנותנת חסות לבן אחיה והגם נרשמה היא גשר ווילאמסבורג. לשעולה 

הבחור שינה את שם משפחתו לברגר   .1928 מרץ ב ( לארה"בידלאת ביניומין )אח של א

  Bogaczכפי שאוית בפולנית באליס איילנד כיוון שפקיד ההגירה נתן לו להבין שעם שמו  

  שרה גנדלמן,  עם ( 1933)קשה להסתדר. בן ברגר )כך נקרא בארה"ב( התחתן לו יהיה 

של מנהטן.  שליד האי  ברובע הברונקס  . הם התגוררו שהגיע מברזיל ממוצא רומני  יהודיה

הוא עבד כ"פרסר" גהצן במתפרות שהיו מפוזרות באזור. נולדו לו שני בנים והוא היה די  

  הסוכנותבעזרת  יודיסקה,  לאחר המלחמה נוצר קשר מכתבים בינו לבין דודתימאושר. 

ר,  הוא נפטר בגיל צעי . אחד   דולרו המקונכיימנורת לילה הוא שלח לה היהודית בארה"ב. 

 )הייתי בן ארבע(.  . זכור לי שאבי בכה ולא יכולנו להבין למה?  1954ב 

שזקוקה  למשפחה  ,בנו מספר שמות האב הפך אותם באופן מידי ממשפחה שחיה בכבוד 

 . לתמיכה

הרומניה חשבה שהיא "יותר" מהפולנים ונתקה את הקשר עם אחיו ואחותו של   אשתו

שהיה פחח רכב    ג'ין סיימון, דרך שדכן, . היא התחתנה עם שגרו במדינת ישראל בעלה

לבעל חנות  הוא קרא  , כל פעם שהיה צריך להזיז רכבבנהיגה אז  ן רישיואבל לא היה לו 

והיא   בגיל די צעיר ר את נשמתו לבוראהדליקטס שממול שיבוא להזיז. גם הוא החזי 

   . ( 1994) נשארה בבדידותה עד ליום מותה 

(.  2001) ממחלה  כבר נפטר  , הבן הבכור, , וולטר ז"ל מצאתי את בניו של ביניומיןכאשר 

נפגשתי בביתנו ובבייתו בג'ורג'יה. אדוארד היה מרצה    , הבן הצעיר, עם אדוארד 



באוניברסיטה בניו המפשייר ועכשיו הוא מבלה את שארית ימיו על אי בג'ורג'יה. אשריי  

 דוד. -שיש לי עוד בן

הקימו בית  הם גודמן ויוסף  עם  (  1898) צילייה שהייתה בנויה לתלפיות התחתנה 

טר בגיל צעיר. הילדים גדלו והקימו  שנפ )פרדי( לתפארת. שישה ילדים ועוד אחד 

. היא  וצילייה לא אמרה נואש  ( 1919)  גודמן נפטריוסף משפחות והתפזרו בכל ארה"ב. 

כמה שנים לאחר   התכשחל  .הרי )צבי( שכטמן עם יהודי דתי בשם (  1927 ) התחתנה

 .  שחלתהכמה חודשים לאחר  ,(  1959ב ) . היא נפטרה ונעלםנטש אותה הוא  מכן,

לבית משפחת קלמן באה כפי הנראה ממשפחה כל כך עניה שלא  בלומה   אם המשפחה, 

די במקרה   ,בעקבות בדיקת הדי אן איי שעשיתי גיליתי קשר עם משפחתה. כל נשאר לה 

לארה"ב  גם הוא התגלגל  . או אייב כפי שנקרא לאחר מכן קלמן  אברהם שהיה לה אח 

שמואל )  ארבעה ילדים. בן אחד לו   והתחתן ונולד  ,לסנט לואיס בראשית המאה העשרים 

Sammy  )ממטוסים אמריקאים   , כמטילן פצצות השירת במלחמת העולם השנייגדל ו

בסוף המלחמה חזר לארה"ב. בגיל   .הוא נפל בשבימטוסו הופל ושהפציצו את הנאצים.  

)יקרה באידיש(. איתה   הקרא לה טיירהתחתן ונולדה לו בת ש  Sammy ו מאוחר בחיי

, שגדל  שהיה יתום סיפר לה כיוון שסבא מהקשר שנוצר  יצרתי קשר. היא שמחה מאד 

אפילו לא ידע את    ,ידע שיש לו אחים או אחיות אבל לא ידע כלום עליהם ו  , ברחובות

בקשר  בתמונה שיש לה מסבא לתמונה שלי מאבי ואחותו לא מותיר ספק  הדמיון  .שמם

 שמחתי למצוא עוד בני דודים קרובים וקצת רחוקים.  המשפחתי.

פרעות ואנטישמיות בפולין  חיים בין שהבוגצ'ים לא השלימו עם   לי  נראה מכל מידע זה

לחופש. מקובל לחשוב שעניים מרודים אינם יכולים   , לצאת" השתחרר"וחיפשו דרך ל 

  . היו הפוכה מה "מקובל" היא ". כאן יש דוגמה ש  Beggars can’t be choosersלבחור "

  , עשו את הצעד המכריע והקשה באותם ימיםששלא היה להם מה להפסיד, ותם עניים א

בצחוק אומרת,  ה, פרחיאחותי   לנמל ולעלות על אונייה שמפליגה לארה"ב. איכשהו להגיע  

שהביא   זה  על המייפלאואר והוא  איזה בוגץ'  גם שאם נחפש עוד דורות לאחור נמצא שהיה

 .  התרנגול הודו להפלג

 



 

. אייב היה הדוד של אבי ודודתי )בתמונות בצד  בסנט לואיס רוז )שושנה(  אייב ואשתו

 שמאל(. 

 



 ( ויודיסקה צילייה )הדודה של אידל

 

 הרומניה שלו. בן ברגר מאושר עם 



 

 ממסמכים בארכיון הפולני, אישור הנישואים של הסבא והסבתא שלי. 

 

א ממסמכים בארכיון הפולני, אישור הנישואים של ה  א ַרבָּ אוה  ַסבָּ א ַרְבתָּ ְבתָּ שלי, מוישה   סָּ

 וגיטל. 



 

 שלי  תעודת הנישואים של סבא רבא וסבתא רבתא 



 

 הולדת סבא שלי.  ממסמכים בארכיון הפולני, אישור

 

 

 תעודת לידה של סבא רבא שלי. 



 

 דודתי יודיסקה  ממסמכים בארכיון הפולני, אישור הולדת



 

 בשורה התחתונה. אישור הולדת דודי בניומין 



 

הבתים שנבנו במקום השכונה שסבא רבא וסבתא רבתא שלי גרו. מימין גשר  

 וויליאמסבורג. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 והנערה.  הרגלי  הבריחה  סעמ .ב

הייתה ארוכה ואידל שלא היה חזק בגופו הלך ונחלש. באחד הימים    מוורשה הדרך לרוסיה 

הוא נראה מדדה   ,בפרברי העיר לוצק )כיום באוקראינה( 'קרמינץ  ליד  כשהיה קרוב לכפר

הציע לו לסור לבית הוריה   ,בכוחות אחרונים. נערה מהכפר הבחינה שהוא על סף אובדן 

לאכול ולנוח לפני שימשיך. למשפחה היו כשבעה ילדים, סוס ועגלה כמה תרנגולות ופרה  

חולבת. הם חיו בדחק אבל היה להם מספיק להתקיים. אידל ישן על הקש באסם ואכל את  

ו והתחזק מספיק כדי להמשיך הלאה. הנערה, ברוניה שמה, בקשה  האוכל שהוגש ל

ובקשו ממנה   בביתם יהודי  הסתרת מהוריה להשאירו בביתם אך הם פחדו להסתבך עם

.  לשחררו להמשך דרכו. לא הועילו תחינותיה וטענותיה שלבד הוא לא יחזיק מעמד בחיים 

 גבר על הרחמים.   , הפחד מלהיתפש עם פליט בבית

בחיים. כבת כפר היא ידעה לא   רלהישא לה החלטה להצטרף לאידל ולעזור לו ברוניה קב

 ית החייטים. י מעט איך לשרוד ביער, לא כן שול

מזרח למערב  מ זזבין רוסיה לפולין הגבול  קוו .ככה יצאו שניהם לדרך ארוכה לכוון רוסיה 

 את הדרך לטור הפליטים שנע מזרחה.   ובכל יום במלחמה וקיצר

ם של החיילים הרוסיים שמסרו אותם לשלטונות הרוסיים.  יהמסוים הם נפלו ליד בשלב 

ולכן לקחו את    בתחילה חשדו הרוסים שהגרמנים שלחו קדימה מרגלים בצורה של פליטים

שמדובר בפליטים מזי רעב שמחפשים מקלט   הבינו רוסים הזמן  אחר כולם לחקירות. ל 

בו זרים על אדמתם ולא רצו אותם  "אמא רוסיה הטובה". הרוסים לא אהחיקה של ב

ושלחו  משא הם באמת מרגלים? ולכן העמיסו את כולם על רכבות  אבקרבת הגבול שמ 

 אותם למחנות עקורים/עבודה בסיביר הרחוקה והקרה.  

הקור  הם יצאו לעבודה בקור הסיבירי וקבלו מעט מזון שהספיק בקושי להחזיקם בחיים. 

התפרקו לרסיסים  ו בקול רעם גדול  התפוצצום היה נורא ואימי סיפרה שלפעמים עצי

רבים מתו ממחלות ותשישות. הבגדים שלבשו לא התאימו לקור וכך גם הנעלים.     מהקור.

ברוניה ברב כישרונה. היא מצאה ביער בתוך  אימי,  ההתגלתבתוך המצב הנואש הזה 

. בעזרת ענפי עצים יבשים הדליקה אש והמיסה שלג למים אותם  השלג שורשים ובצלים 

הרתיחה עם הבצלים והשורשים למרק חם ומזין. מצמיגי גלגלים ישנים היא יצרה נעליים  

להליכה בשלג ובעזרת סיד שמצאה סיידה את הפינה שהוקצתה לה ולאידל. שומרי  

וכל למחנה וכך יכלה  המחנה ראו את מעשיה וצרפו אותה לצוות הטבחים שהכינו את הא

חלשים אחרים במחנה. לפי  פליטים  הצידה להאכיל את אידל ואוכל לקחת קצת  ברוניה 

היו ימים שאידל סיים את כוחותיו בעבודה וחיפש   ,סיפורי הדרים במבנה הגדול שבו שהו 



דרגש שלו  למהשדה נפשו למות ואז נקראה ברוניה שהעמיסה אותו על גבה ולקחה אותו 

 ת לאכול והחזירה אותו לחיים. . נתנה לו קצ

העבירו שם את ימי המלחמה. כשנסתיימה המלחמה העמיסו הרוסים את כל  כך הם 

. הם פתחו את  לוורשה הזרים על רכבות והחזירו אותם לגבול הפולני שהתקרב יותר 

 לחזור לפולין. לצאת וצוו על הזרים בצעקות "מארש פאשול" דלתות הקרונות ו

התחילו להבין את גודל האסון. לא נמצא אף יהודי  רק לשטייטל הם כשאידל וברוניה חזרו 

השמחה על סיום המלחמה, התחלפה  בשטח ובבתים גרו פולנים שגרשו אותם מהמקום. 

 אבדו כולם. נרצחו ו לאט לאט הגיעו השמועות הקשות שהיהודים שגרו שם במועקה ו

 

 

 

 

 

 

 גאולה ה  עשן, חורבות ובאופק נראית .ג

הם  להתארגן מחדש. דרך , חרב עליו עולמו, ברוניה הסתכלה רק קדימה וחיפשה אידל

  )הג'ויינט( שמעו על מקומות ריכוז ליהודים עקורים ונגשו לשם. פקידי הסוכנות היהודית

אספו את העקורים וריכזו אותם במבנים שנשארו אפילו ממחנות ריכוז. כך הגיעו אידל  

ערכה  . הסוכנות היהודית עבורם  שימצא פתרון לכו וברוניה לברגן בלזן שבגרמניה וחי

לאחר בדיקה נוצר קשר   בעברם. על קרובי משפחהלקחה פרטים הנוכחים וכל   רישום של

בין אידל ואחותו יודיסקה שעזבה את פולין עוד לפני המלחמה וחיה בקיבוץ בפלסטינה.  

  עד דמעות היא שלחה לו מכתב מרגש . גם יודיסקה קבלה הודעה על אחיה ששרד 

היא   . ד מהמשפחה הגדולהישרנשאר חששה שלא  יך. במכתב היא מתארת א)מצ"ב(

מכך   הפתעוהכתבה כי כמו כן  ולא קיבלה תשובה.למשפחה בזקרוצ'ים  שלחה מכתבים

בארץ   . יודסקה פנתה לנציבות הבריטית שרד  , הפחות חזק מכולםשהיה  ,אידל שאחיה

.  לצורך איחוד משפחות  להשגת סרטיפיקט לאחיה ואשתו לעליה לפלסטינה ישראל 

גרמו לכך שאלפי יהודים  לעלית יהודים והבריטים סגרו את גבולות המדינה באותה עת 

 . בהמתנה  עקורים ישהו במחנות

נולדה לזוג בת וקראו לה בלומה על שם אימו של אידל. בסוף אותה שנה   1947בשנת 

ויש מצב   )זה שעזב את פולניה עוד לפני המלחמה(  ו אח בארה"בהסתבר לאידל שיש ל 

או    בפלסטינה, צריך לבחור בין לפגוש את אחותו אידל היה בארה"ב.  של איחוד משפחות 



. ברוניה התערבה והעדיפה ציפור ביד משתיים על העץ.  באמריקה לפגוש את אחיו 

 ג. ילהפל התכוננהאותם לישראל כבר  חהסרטיפיקט המיוחל הגיע והאונייה שתיק 

,  בביתם ו שנשארמשפחתו  בני הבין אידל שהגרוע מכל קרה.  בזמן השהיה בברגן בלזן

אידל   ומאמצי הסוכנות לאתר קרובים שהיו על אדמת פולין לא נשאו פרי.ו כלא הי ונעלמ

 . , עד ליום מותוובחיילקח את זה קשה וסחב את סיבלו בכל יום 

בעקבות התפתחויות טכנולוגיות  , אידל וברוניה של  ואחרי מותם הרבה שנים לאחר מכן  

 התחילו להתגלות סימנים על קורותיהם. )האינטרנט( 

די ברור שבני המשפחה שגרו בזקרוצ'ים וגם אלו מהעיירה הסמוכה. נובי דבור נלקחו  

שמראים באיזה רחוב גרו. כנראה מסמכים    שעדין קשה לי לאמת,  לגטו לודג'. יש מסמכים 

חלק מהמסמכים   המשלוחים.  צורך ארגון שהיודנראט ערך כדי לקטלג את יושבי המחנה ל

 . לאושוויץ  גם מציינים את היום שנשלחו

נרצחו  שכולם נשלחו למחנה באושוויץ ושם מספרת  משם נעלמו עקבותיהם וההיסטוריה 

 . ההשמיימעלו בעשן ו

 על שקרה לו. ברור יותר הוא היחיד שיש מידע )אח של אידל(  יענקל

כשהגרמנים התקרבו לעיירה זקרוצ'ים, ברח יענקל לפלונסק והצליח להתחבא שם קצת  

מסמך הקבלה שלו למחנה  מצאתי את .  1942יותר משנה. הוא נתפש בראשון לדצמבר 

. בגלל  ילו צורת אוזניו צבע עיניו ואפ , גובהו  ,משקלו  את  לפרטיםהמסמך מתאר  . אושוויץ 

שקועקע על  הוא הועסק בעבודת כפיה כסנדלר במחנה. הוא קיבל מספר אסיר , מקצועו

בחורה בשם מכלה ארונוביץ'   בזמן ה"סלקציה" במחנה עמדה לידו בת זוגו,. 79639זרועו 

הוא התחיל את חיו במחנה וכנראה שהתחבב על הסובבים  . שלחה לכבשניםשכנראה נ

כפי שנקרא   Jakobפילו הנאצים  התחילו להשתמש בשמו היהודי יענקל ולא  אותו כיוון שא 

כשנכנס. במחנה הוא הכיר את מוישה חומסקי שהיה עובד כפיה כמוהו, אך היה חייט.  

  " התחתן "מראים שהוא המסמכים בעת הקבלה למחנה בוכנוואלד אבל הייתה לו אחות. 

שם עם אסירה שהייתה חייטת בכפיה ושמה רחל חומסקי, אחותו של משה חומסקי  

למרץ   6מסמך חדש שמצאתי, רחל נרצחה ב  לפי .1943  ינוארנתפש עם אחותו בש

1943 . 

הגרמנים פינו את   1945לינואר  22 קצת יותר משנתיים עד שב במחנה  יענקל שרד 

חלקים מפולין והתקרב לגדרות   כבש  המחנה עקב התקדמות הרוסים. הצבא הרוסי 

יה  הגרמנים פינו את המחנה לא לפני שחיסלו את כל מי שלא יכול ה .המחנה של אושוויץ 

נשלח למחנה גרוס   יענקללקחו איתם. ה"נדרשים" את עובדי הכפייה . לעזור להם בהמשך

זן היה מחנה השמדה בתוך פולניה בסמוך לגבול גרמניה והגרמנים האמינו  ו גרוס ררוזן. 

  כים מסמ ו שהרוסים יעצרו לפני כן. הם לא שיערו נכון והרכבות המשיכו לתוך גרמניה ונוצר

   . יותר מסמכים אין. )מצ"ב( למחנה בוכנוולד  גיע ונרשםה שיענקל ים שמרא פיםנוס



לאפריל   11מלמדת שהאמריקנים הגיעו לבוכנוולד ושחררו את המחנה ב  הההיסטורי

  2ב בהיסטוריה, . לפי הכתוב  . שלושה חודשים לאחר סימן החיים האחרון ממנו1945

נה העיקרי תוך כדי  לאפריל התחילו הנאצים לרכז את האסירים ממחנות המשנה למח

רבים  דרומה לדכאו.   אסיריםבאפריל התחילו לשלוח  6חיסולם של רבים מהם ולאחר ה 

   לעולמי עד.  יענקלנעלם   גהינום עלי אדמות הזה, בתוך החוסלו. 

אנחנו חותמים על כל ניר   כתיקונם מופיעה חתימה בכתב ידו. בימים  אחד המסמכיםב

חתימה   ךשמגישים לנו לחתימה ולא מקדישים זמן למחשבה על מהות החתימה. לא כ 

  כרטיס  , מספרנקודה,  את האדם הזה, מטר וחצי גובהו ל ניסו לצמצםזאת. הנאצים 

!  שהוא קיים  ולכולנבתוך תיקי נייר אבודים. אבל כאן הוא חותם את שמו ומוכיח   מתוייק

 בשר ודם.נשמה,  , מחגוף, 

  מסמכים התבוננתי במול מסך מרצד, ישבתי שעות נקראתי, של יעקל שעל שמו  קביעואני 

 ליבוש. תליתי  י את דמעותיו תליתי את נעליו  .אלהה

שתיקח אותם   "טרנסיליבניה"  ברוניה וביתם בלומה לאוניה ,עלו אידל 1948בתחילת 

לנמל חיפה בארץ ישראל. לאחר הפלגה ארוכה מלאי התרגשות הגיעו המעפילים לנמל  

והתקבלו בכבוד על ידי פקידי ההגירה כדי לרשום את הפרטים ולהעניק להם כרטיס  

 תושב. 

שאל מקום   .  אמרו יהודים, שאל יהודי? את שמם  הפקיד שאל בפולנית לשמם ורשם

  ו התינוקת הבלונדינית המקסימה ושאל לשמה? בלומה אמר סתכל על, ענו. הוא ההלידה

ישראל. ההורים שלא  ההורים מיד. הוא נדרך ואמר "צריך שם עברי" זה לא שם מתאים ל

  ו הם נפגששם בנמל בהכנעה את הצעתו ובלומה נקראת מאז פרחיה.   קיבלו הבינו עברית 

לייזקו שהגיעו מקיבוצם שבחבל  אחותו של אידל ובעלה  ,בפגישה מרגשת עם יודיסקה

 לכיש. 

ההורים לגבעת מיכאל שליד המושבה נס ציונה לצורך הכשרתם לחיי קיבוץ   ו מכאן נשלח

 . 1946אחד מאחת עשרה הנקודות שעלו לקרקע ביום כיפור  והיעד היה קיבוץ גל און.

 

  שעזרו לי לשרטטבתמונות המצורפות, אני מפרסם מסמכים חשובים שמצאתי. המסמכים 

את פרק הסיום בקורות חיו העצובים של דודי יענקלה שהיה סנדלר, עובד כפיה בגיהינום  

 . של אושוויץ ובוכנוולד 

 



 

 במחנה ברגן בלזן עם אחותי בלומה בעגלה. 

 

 הורים מאושרים במחנה העקורים בברגן בלזן. 



 

 כרטיס הוויזה לעליה לארץ ישראל. 



 



 

 . במחנה העקורים בברגן בלזן )אבי(לאחיה יודיסקה לב של דודתיהמכתבה קורע 



 

 

 בעיר הגדולה, הדודים האהובים יודיסקה ולייזקו



 

 ץ תעודת הקבלה של יענקלה באושווי

 



 

 

 תעודת הפטירה של רחל חומסקי בוגץ'. 



 

. ממסמך זה הסתבר לי  לד לאחר פינוי אושוויץ וותעודת הקבלה של יענקלה למחנה בוכנ

 לא ידענו.  לגילוי המסמך,מתי נפטר סבי. עד 

 



 

 

 

הקו הצהוב באלכסון  התעודה התחתונה זה כרטיס עבודה. . לד וו מחנה בוכנמ מסמכים  

 לא בחיים. לא יהיה בעבודה כי הוא  מטריד את מנוחתי. אולי זה אומר שהוא כבר 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

. חסר לי תאריכים על המסמכים שיראו  ההכפייתיעדו כל צעד שעשו עובדי  הנאצים ימ"ש

עד מתי שרד יענקלה? התאריך האחרון בכל המסמכים הוא התאריך ביום שהגיע למחנה  

   . מיושבומאושוויץ שפונה בוכנוולד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 חתירה לשיפור. צעדים ראשונים, אכזבה ו .ד

  הורי קיבוץ שהשתייך לתנועת השומר הצעיר היו קשים ומשונים עבור הכשרה להחיים ב

. את הדאגה  אינך צריך לדאוג לעצמךקיבוץ ב  . םבידיהנתון שהתרגלו לחיות כשגורלם 

ה  עבור אותבתמורה לעבודה  . כל זה"קיבוץ"גוף שנקרא לו לעצמך אתה מפקיד בידי 

כולם  הקיבוץ ולפרט אין זכות להחליט מה יעשה.  חוקי החיים מתנהלים לפי . מערכת 

חוקי השיתוף כוללים גם שיתוף של אלמנטים שלא   , כולם שותפים. )באופן תאורטי(    םשווי

העברת הילדים ממשמורת ההורים למשמורת  לדוגמה: עם הטבע.  דעתי למסתדרים 

 כאלה שהסתדרו עם זה.   שהיולמרות , הזה היוםלעצם עד   י מביןאלמנט שאינ   ," קיבוץ"ה

פרחיה, שהייתה בת שמונה   ברוניה לא הייתה מוכנה למסור את האחריות על ביתה

אם   , לפי תאוריות שהיום נראות מוזרותבאופן ספרטני לגוף טיפולי שנהג בילדים  חודשים

 לא יותר גרוע מזה. 

 בין היתר, 

המטפלת ביום   ,בתינוקות בוכים יטפלו   הילדים גרים בחדרי הילדים, לא בבית ההורים.

 ושומר הלילה בלילה, לא ההורים.  

 . הילדים אחראים לנקות את עצמם מגיל הלידה

 . הילדים ישנים על לוח דיקט ללא מזרון 

   הילדים מתקלחים במים קרים ביחד ללא הבדל מין, עד לגיל בגרות. 

 ועוד... 

"  בהאת ה"סחי. מהלול תרנגולות במקביל גם לאידל היו צרות. בהיותו בשמירה נגנבו 

באר שבע. לאבד  השני של  שלימים היה ראש העיר ז"ל זאב זריזי  , לפי הפלברה , ביצע

 .  גדולה  צרההייתה באותו זמן,  בשמירה, תרנגולת 

הפצרות מכל הכיוונים היא קבלה החלטה לעזוב.  ברוניה הייתה אישה חזקה ולמרות 

למגורים בצריף שהיה בתוך שכונה של צריפים בצומת של  הלכה לנס ציונה ומצאה פתרון 

 הכביש הראשי ורחוב ראובן. 

לא היה חשמל והתאורה הייתה באמצעות מנורת נפט. המים היו במבנה  שהושכר, בצריף 

התחלק לשני מבנים קטנים.   . מבנה המגורים השירותים שהיה בנפרד ממבנה המגורים 

 ני לחדר שינה ילדים. אחד למטבח וחדר שינה להורים והמבנה הש



  הוסיף דאגה למשפחההזאת התוספת אחותי התאומה, מרים לתוך חיים אילו נולדנו אני ו

השאלה הייתה  , ורהשוחרדה לזוג ההורים. זאת הייתה תקופת הצנע ואוכל היה במ רבה

היא תצליח  ואימי ידעה שגם את זה  גמור אבי היה בהלם עוד שני פיות?   אכיל להאיך 

באותו זמן לא סיפרו לנשים בהריון שיש להם תאומים   .חהוילדים זאת סיבה לשמ  עבורל

 מפחד שיאבדו עצמן לדעת. 

וכולם חיו  ועירק  מתימן , רובם השכונה הייתה שקטה ואוכלסה על ידי עולים חדשים

שאחר כך למדו איתנו   בשכנות טובה. ילדי המשפחות שיחקו בחוץ ושם הכרנו חברים

בבתי הספר. היו גם משפחות יותר וותיקות בבתים מאבן שהיו צמודים לשכונת הצריפים.  

זכורה לי משפחת אביוב שגרו בהמשך רחוב ראובן וקרוב יותר אלינו הייתה משפחת  

שביתם חניתה הייתה בגילה של אחותי הבוגרת. הייתה להם חנות לגלידה ליד   זילברמן 

צמוד   יהשה ביתם התחנה המרכזית ואיך שהוא גיליתי בשיטוטי את המחסן שבחצר 

את גביעי הגלידה. זאת הייתה תקופת הצנע וכילדים היינו   ִאְחַסּנּוהם   . במחסן לחצרנו 

  הולך איתי. עד היוםשופיתחתי לי מנהג  תמיד קצת רעבים. אכלתי את הגביעים הריקים

עוד זכור לי שקילפתי את הסיד מלוחות העץ של  .  ריקים אני נהנה לאכול גביעי גלידה 

וטעם   שאותו קילפתי  הצריף ואכלתי מלא החופן, עד שדודי לייזקו לקח אותי למקום 

 . הסידן בגופי   ”העשרת“עיווה את פניו בגועל וכך גמל אותי מתהליך  , הוא מהסיד 

בצידו של הכביש הראשי, בצמוד לשכונה גרה משפחת אדלר, ליד עמדת השמירה מבטון  

  שנשארה ממלחמת השחרור ושמרה על מבואותיה הדרומיים של המושבה. האדון אדלר 

היה מהנדס בניין ומנהל העבודה שבנה את ביתנו החדש במסגרת שיכון עממי. אשתו   ז"ל 

ראתה את המאמץ האדיר של אימי  רם ש  קול בעלת דבורה ז"ל הייתה אישה נפלאה 

עמד   , מעברו השני של הכביש הראשילעזור במעט שיכלה. ממול לביתם ה לשרוד וניסת

גרו משפחות ששרדו את השואה ובקומה הראשונה היו    ה"הבית הגדול" שבקומתו השניי

  םביניהמחסנים וסנדלריה. בבית זה, בין השאר גרה משפחת גנאינסקי וההורים התחברו 

 וכמוהם גם אנו הילדים. 

אני מצ"ב תרשים של השכונה. צריך לקחת בחשבון שגרתי שם עד גיל כמעט ארבע שנים,  

קנה המידה לא נכון. השכונה נהרסה בחלקה  וכילד קטן הכל נראה לי גדול, כך שאולי 

 הגדול ומאז שעזבנו אותה לא הייתי שם. 

עברנו לבית דו משפחתי ביחד עם  בנו בנס ציונה "שיכון עובדים" ולאחר הגרלה,  1954ב 

 . משפחת גנאינסקי, אותם הכרנו מ "הבית הגדול"  



 

ורי ואחותי  השלהבת,  מימין לייזקו )אליעזר(, אשת אחיו אביבה,  דודתי יודיסקה ובתה

 פרחיה. 



 

 אידל )יהודה( עם אחותי ברחוב בנס ציונה



 

. בתרשים אני כותב את שם המשפחה ואת שמות  תרשים שכונת הצריפים בנס ציונה

 הילדים  

 

 



 

 , הילדים בחצר שליד הצריף. מאחור, מחסן השכנים עם גביעי הגלידה. שלושתנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הגאולה  . ה

 במשפחה. , מהחשש המתמיד לכיליון החל תהליך הגאולה  החדשבבית 

לכל יחידת דיור  בתחילה היה מובן שהשכונה נבנתה על עיקרון של "משק עזר" כלומר, 

יקלו על אספקת  גידולים ש  ,פירות ועופות   , תשמש לגידול ירקותש פיסת אדמה צמודה 

 המזון לתושבי המדינה הצעירה.  

משאיות עם עצי פרי שנמכרו לשתילה  ממדריכים שבאו על  התושבים קיבלו הדרכה 

זכור לי שאפילו פעם הראו סרט שהדריך  הגידול. אופן את  שלימדוומיודעי דבר אחרים 

גידול עצים ואפילו איך מרכיבים עץ תפוזים על גזע של עץ חושחש שהיה דוחה מזיקים.  

ט הוקרן על סדין לבן  ההקרנה נערכה במקום ששם עומד עכשיו בית הספר התיכון. הסר

היה תהליך  בחצרות,   תהליך גידול המזון בסה"כ תחת כיפת השמים והקהל ישב על החול. 

גידולים שחלקם צלח וסיפק מזון וחלקם הסריח את השכונה עד שרב   , היו  של ניסוי וטעיה

התושבים נפטרו מגורמי הסירחון כמו הלולים הקטנים ועצי הגויאבות שהצמיחו המון פרי  

קב והיה מלא תולעים. גם אנחנו גידלנו תרנגולות שאכלו כסף שלא היה לנו ונתנו  שנר

שנקרו את רגלינו בכל פעם   םמעט ביצים שלמות והרבה שבורות. גידלנו גם ברווזי 

 שנכנסנו להאכיל אותם ותוספת המזון על שולחננו לא היה שווה את כמות הצרחות.  

כמו מנגו   "אקזוטיים" יותר לגדל עצי פרי  ת ניסיונועצי ההדר נתנו פירות למכביר אך 

ואבוקדו נתקלו בקשיים עקב האקלים הגבולי לגידולים אלה ולכן התנובה הייתה לסירוגין  

 ובכמויות קטנות. 

בבית הצמוד לביתנו התגוררה משפחת גנאינסקי והילדים אבריימה וולוה שהיו חברי  

ניגר בבית  ו שהיה נגר ז"ל גנאינסקי משה ירים שוקי ודרורי.  עילדות שלנו עם אחיהם הצ

עם לב רחב רחב. הוא היה לי כאבא שני.  ועניו היה אדם פשוט, צנוע  ביתו, מלאכה בחצר 

גוסטא וילדיהם. מוטל היה "שוטה הכפר" עם חיוך תמידי   אשתו עם  ז"ל   ליממולנו גר מוט

כל מה  על שפתיו. בעת בגרותי , פגשתיו במעלה הרחוב, שם עמד תמיד ומשם ראה את 

שמתחולל בשכונה. ברכתי אותו לשלום ובמקום השמחה הרגילה שתקפה אותו כל פעם  

  . העליונשנפגשנו, הוא שאל "ומי אתה?" הבנתי אז שלא נשאר לו יותר כלום בקומה ה

:  סיפרתי לו מי אני ומי היה אבי וכך זה נגמר. חודשים אחדים לאחר מכן אימי סיפרה 

וכהרגלו ביקש מגוסטא להכין לו את ארוחת הבוקר.   ו ממיטתבבוקר נעים וצח מוטיל קם 

בין לבין הוא יצא החוצה לחפש ביצים שהטילו התרנגולות שהסתובבו בחצר. כשלא חזר  

ללא רוח חיים,   שסקמוטל מתחת לעץ האותו   לאכול יצאה גוסטא לחפש אותו ומצאה

 . " כשהחיוך עדין על שפתיו. אימי סיכמה את פרשת חיו כך "מסכן, הלך רעב 



בגדים קנינו בהקפה מהחנות של שרר בכביש הראשי. חולצה משובצת ומכנסים קצרים  

לליל הסדר ולקיץ שאחריו ולפני שנת הלימודים מכנסים וחולצת טרנינג וחולצה משובצת  

ארוכת שרוולים. אחד מכל אחד, כך שאימי הייתה צריכה לכבס את הבגדים כל יום כיוון  

קונים נעל במידה  הספר. נעליים לחורף כל שנתיים. שילד שלה לא יופיע מלוכלך לבית 

נחתך השפיץ של הנעל לאפשר   הבשנה השנייאחת גדולה יותר "שהרגל תוכל לגדול". 

קצת חופש לאצבעות הרגל שגדלו בינתיים. לקיץ, זוג סנדלים תנכיות שנתנו הרגשה של  

 משך החורף. במלך לרגליים שהיו לכודות בתוך הנעלים 

הכביסה הורתחה בדוד מים גדול שעמד מעל פרימוס רועש. הכל היה ידני והייבוש נעשה  

על חוטי ברזל שנמתחו על שני עמודי ברזל עם ברזל אופקי שבנה דודי לייזקו סמוך  

 כניסה למגורים בבית החדש. תאריך הל

  נפטר אידל ז"ל, שהתאבל כל ימיו על משפחתו שאבדה והיה די מריר על החיים, אבי,  

בעת שירותי הסדיר בשארם )על כך כתבתי בנפרד( ואימי זכתה   1973  א' בי"ב באדר 

לחיים ארוכים שהשתפרו והפכו לחיים טובים בחוג ילדיה, נכדיה ואפילו זכתה לראות  

 נינים. 

כל   ארוחה שהיא בוקר, הבעיקר לארוחת   עם אימי בביקורים שערכתי בישראל, נפגשתי  

 משפחותינו.  בני גם עם אנו נוהגים  כך  ו ה זאתבאהב הדביקה את כולנו. היא כך אהבה

בארוחות אלה ניסיתי לדלות ממנה פרטים על מהלך חייה, אך היא הצליחה להסיט את  

אימי מעולם לא הסכימה להיות     , בקצרה אמרה שאין מה לספר.השיחה לנושאים אחרים

נושא השיחה. היא הקדישה את חייה לנו, שלושת ילדיה ולכן תמיד כיוונה את השיחה  

יכולתי לשרטט מהלך חיים קשה  קמצוצי מידע מהם דליתי במשך השנים אלינו ועלינו. 

  מקוזקיםעליה סוככה והגנה ש בעת  חיבוק של אימהמנשא. הזיכרון הראשון של אימי היה 

  ולהוציא מראש ח  וכדי להפגין כ  לחו ע"י "הצאר ניקולייב" לחולל מהומות בכפרים שנש

. הגעה  )סיביר( מלחמת העולם השנייהאחרי כן  רעיונות סוציאליסטיים.הכפריים  

לאחר הכרזת מדינת    שהחלה מיד  לפלשתינה וכמה חודשים לאחר מכן, מלחמת השחרור 

שרצחו   " פדאינים"חיים בנס ציונה ליד הפרדסים שבהם הסתובבו  בהמשך,  ישראל. 

ששת   ,1956. מלחמת סיני ב פתיחת גומות לעצים בפרדסיםבתושבים מהשכונה שעבדו 

עם בן בחזית, התקפות פח"ע ומלחמות   73יום הכיפורים ב   ,עם בת בצבא 1967הימים ב 

כנראה שבגלל שלא הייתה  . " כפי שקראה להן.חמות ינמ"ככה חיה חיים שבין הלבנון. 

מענף העץ הבוגצ'י, היא בחרה בישראל במקום ארה"ב כשנתנה לה הבחירה במחנה  

 העקורים בברגן בלזן. 

, נפטרה אימי ואני הוזעקתי להשתתף בלוויה שהייתה קשה עבורי  92בערוב ימיה, בגיל  

את ימי  בחיים. את השבעה עשינו בבית אחותי והחלטנו שנחגוג  ישהתנסיתיותר מכל מה 

 חייה במקום להתאבל על לכתה. 



 

 אבי חוזר מהעבודה

 



 

 אימי נהנית מגינתה 

 

 

ה ַעם ֵחֵלכָּה" במרכז התמונה. אני מחזיק בידו של   .האחד במאי בנס ציונה" קּום ִהְתַנֵערָּ

 אבי. אימי מאחורינו. 



 

 זה כל הים שהכרתי עד הגיוס. חוף בת ים או ראשון לציון. 

 

 

 

 



 כפי שנראה מהאינפורמציה שמצאתי עד עכשיו. עץ המשפחה  

  באה  ממנו המשפחענף הביחס ל מילהאם שמתם לב, בכל הסיפור עד כאן לא הזכרתי 

 אימי. לא מצאתי כלום. 

 סודה של אמא  . ו

 רב הסתירה את עברה בגולה.   ןאימי הייתה אישה מופלאה שבכישרו

שלפה אחותי מסמך   , השולחן בחצרתוך כדי שאנחנו מסבים סביב בזמן השבעה למותה,  

במסמך מאשר הרב בארי, רבה הראשי של נס ציונה   .  במגרה בבית אימי מוצנע שמצאה 

 . הליהודייוכעת נחשבת   גיורתשאימי  

 ללא מעצורים.   ההלם הראשוני התחלף בצחוק פרוע

בני הדודים שלנו שאלו בתמימות "מה אתם לא ידעתם?". מסתבר שיודיסקה שנחנה 

לפני שהגענו  ופשית מפילטרים הודיע למשפחתה ש "השיקסא" מגיעה כל פעם בלשון ח

אני יודע  שהייתה לנו.  והאהובה היחידה  " דודה"ה ה, משפחת ה ואתתולפגוש א לקיבוץ

שאלנו את בני  ? אולי זה עשה לה טוב להגיד את זה , דודתי אהבה מאד את אימי אבלש

 הייתה "חשבנו שאתם יודעים". הדודים "למה לא אמרתם לנו?" והתשובה 

שעדין היו בחיים    מהחברים הקרובים של אימיכיוון שכך ניסינו במהלך השבעה לדלות 

 : שנראית בערך כךתמונה נוצרה כך נתונים נוספים ותוך כדי  , שהגיעו לשבעהו

כשהגיעו ההורים לארץ ישראל, פחדה אימי שיחזירו אותה לפולין אם תצהיר שהיא איינה  

לא היו  לעולים גויים? לארץ  להכניס יהודים, אז האכיל אוכל לא היה מספיק ל  .היהודיי

 . בנמל בשעת הכניסה מה שנאמר  כל בתעודהמסמכים ולכן נרשם 

הילדים הולכים לרב ללמוד את ההפטרה  כל  13לאחר שנים מספר אימי ראתה שבגיל 

מתגייסים לצבא. כיוון   18ולאחר מכן חוגגים בבית הכנסת את העלייה לתורה. בגיל 

היא קבלה החלטה "לבלום את   לצבא שחששה שלא יתנו לי לעלות לתורה ולהתגייס

אימי חששה שכשאלך אל הרב הוא יגיד לי "אתה   היד להכות.  הורמההמכה" עוד לפני ש

 . וחברי יעשו לי צרות  " ואז לא אהיה כאחד מחברי לכיתה!לא

.  ר(סנדלאשת החלבן )הגב' בצנעה,  שעושה מצוות אימי מצאה במושבה אישה צדקת

. היא דברה איתה והשתיים החליטו על דרך לא  המושבה היו קשרים לרב  לאישה זאת

  ןלהינתקרא וכתוב ושעורי הכשרות היו צריכים אז פשוטה לגייר את אימי. אימי לא ידעה  

בעבודות  טיפלה בשלושה ילדים קטנים ועבדה בע"פ. גם כאן הייתה בעיה כיוון שאימי 

 להביא אוכל לשולחן ולא היה לה זמן לשבת ולשוחח.  כדי  ןניקיו

קיבל את התוכנית של  . הרב מבית הלל גם  הרב בארי היה רב חשוב בארץ וכנראה

וגם זכרתי, אך לא שייכתי    ) גם אני השתתפתי שבסופו מסוים  " תהליך"השתיים ולאחר 

וחלת וכך הפכנו ממשפחה שחלק  , קבלה אימי את התעודה המי(אותו למאורע כזה חשוב



מהשכנים הסתכלו עלינו בעין עקומה למשפחה סטנדרטית שגם משכה עין עקומה אחת  

  אחותי זכור לי פעם שילדה בכיתה אמרה ל   עשה להם טוב.עדין או שתיים, לאלה שזה  

היא השיבה: " האישה  ואת אימי על כך  השאלאחותי .  ה גויהיא  שאמא שלה סיפרה לה ש

 , שטויות. ישמנה ומכוערת ומקנאה ביופיי ולכן היא מנבלת את פיה". עזבהזאת 

 נראה כך:  " תהליך"הסוף 

לבריכה.   ,רחובות עיר  ניסע ל בשבוע הבא  מסוים יום אחד אימי אמרה לי ולאחותי שביום  

בבריכה. שמחתי לקבל מתנה וזאת  אותה היא הבטיחה לקנות לי סירה כדי שאשיט 

הראשונה שקנו לי בחנות, סירת מפרש מפלסטיק )פלסטיק היה מוצר  הייתה המתנה 

חדש באותם ימים ( . ביום המיוחל נסענו לרחובות, אך לפני הבריכה נסענו לבית רב  

התפלל ותוך כדי, דקר לי באיבר המין והקיז דם. לא הבנתי  ו בזרועותיו החזיק אותיש

אבל  ועוד איפה? מאיזה כיוון זה בא לי ולמה הליכה לבריכה קשורה בדקירה מכאיבה? 

טבלנו  כילד באותה תקופה לא שאלנו שאלות והרבה דברים היו "כי ככה!". לאחר מכן 

אז התפננו משם מהר  . הריח מסביב לא היה משהושאפל קטנטונת בתוך מבנה  בבריכה

כל התהליך הזה לא הוזכר מעולם ונגוז  .  מבלי שיכולתי להשיט את סירתי ככל שיכולנו

 שמונה.שבע או  אני הייתי אז כבן  עולם השכחה. תוך  ל

עם בעיה  היו לפחות עוד שתי משפחות שברחובנו הצר במהלך השבעה הסתבר לנו 

ביתה של אחותי, שכנה שגרה בשכנות  אורלי, ולא ידענו על כך כלום. לימים פגשה דומה, 

זוג צעיר היו יהודים דתיים    אז לביתנו בשנים הראשונות שגרנו שם. השכנה ובעלה שהיו

כשבנם נולד, חיפשו לעבור לשכונה   מסויםבשלב   .בשכונה די חילונית למעט יוצאי תימן 

..."את יודעת שהיא  , (אימי )  הסבת על  אורלי שיש בה אווירה דתית יותר. השכנה סיפרה ל

 מהיהודים, אבל תמיד דיברנו בינינו שהיא טובה יותר מעשרה יהודים אחרים"  ההייתלא 

י  כיון שהישיבה בשבעה נמשכת זמן רב צצו להם עוד סיפורים שהתחבאו מתחת לפנ

,  האהוב על כולם  ח על שכנים שהכרנו אחרת ומשפחתו הססגונית של הדוד לייזקויהשט

סיפורים על נערה, דוד ועגלון שאפילו יצחק בשביס זינגר לא יכול היה להעלות בדמיונו.  

מכל רגע, כשראתה    הואני בטוח שאימי הסתכלה עלינו מלמעלה ונהנתהיה הרבה צחוק 

 את כולנו יושבים סביב השולחן ונהנים ביחד. זאת הייתה משאת נפשה.

אימי הייתה ידועה בטוב ליבה ויושרה. הסוחרים בנס ציונה נתנו לה לשלם "בהקפה" כיוון  

שידעו שהיא תבוא ותשלם לפי ההסכם. אז איך קרה שבנושא כל כך חשוב, היא שמרה  

ת  לצורך עבוד  ,אורית , יש לי הקלטה שהקליטה נכדתה? את סודה מהשלטונות ומאיתנו

אורית שואלת שאלות נוקבות על עברה בפולין ואימי   בקלטת  . בבית הספר שורשים 

נלקחו   מחרטטת לה סיפור שבשלד הוא אולי קרוב למציאות אך כל שמות אחיה והוריה

מצא את  שיכול לאפשר למישהו לאחר פרט   כל  .  בנס ציונה  רי הרחוב שבו גרנו ימדי

. גם כיום עם בדיקות הדי אן איי שעשיתי, אין סיכוי לגלות את  אחרט האמיתי, מוצאה 

)לאחר  משפחה אמיתיים. שם תאריך ומקום לידה אמיתיים ואפילו שם הורים ועברה ללא 



כתיבת המאמר התחלתי בחקירה אינטנסיבית שהניבה אולי קצה חוט. ההמשך יהיה  

 במאמר אחר( 

 להסביר זאת? איך ניתן 

מדינת ישראל כמדינה ליהודים.  בעצם הכרזת ההסבר שאני יכול לתת מתחיל ונגמר 

 נקודה. אין חריגים. 

  בעבר שלא היו וקשיים מעשי אכזריות וחוו השואה  תשעברו את תקופ לארץ הגיעו עולים 

שום  ב ים שלא מסתדרחריגים  מצבים היצר  יאות . המצבעתיד כאלה  לא יהיו ואני מקווה ש

.  הקיימים והתקנות הגיון צרוף ולא מתאימים לשום דפוסי מחשבה שלפיהם נקבעו החוקים

המדינה הצעירה  . להגמיש חוקיםלקחת זאת בחשבון ו צריך היה בתהליך הקמת המדינה 

 לא הייתה מוכנה לזאת.  ,ץ כשהוקמהובמצב לח השהיית

כחסידת אומות העולם    בלהיחשצריכה הייתה אולי , אימי (מאוחר יותר ) לפי הקריטריונים 

 לנטוע עץ עבורה בירושלים.  היה וצריך 

 הייתה צריכה לחיות בפחד במדינת היהודים? היא אז למה 

האם השיר  : ומותיר בי ספקעכשיו כשאני שומע את שירת התקווה, זה נשמע אחרת  

 ., ובימנו אלהבאותו זמן להמנוןהתאים  " התקווה"

, הכתה שורשים,  יםסיכויהוכנגד כל  ְבֵזַעת ַאַפִיםתם ולא נשלם. המשפחה שהקימו הורינו 

 כל אדם באשר הוא אדם. ותמיד תכבד   התרחבה וצמחה

 2021יעקב בוגץ', יולי  



 

 ז"ל  ואימי, ברוניה בוגץ' לייב  אבי, יהודה

 

 

  משפחתי  צילום 



 

 

 משפחת שטיין, של אחותי הגדולה. 

 

 

 

 



 

 

 משפחת גוטרייכט של אחותי התאומה

 


