ערב יום השואה 2018
סדקו מספר:
נולדתי ב  1937ברובע ה‐ 14בפריז,
לפני המלחמה .אמי אנה ליפשיץ
ואבי ,אברהם מאירוביץ נולדו בוילנא
שבליטא .הם הכירו עוד שם והתחתנו
בצרפת.
כשפרצה המלחמה
ב‐  ,1939אבא
התגייס לצבא הצרפתי אף שהיה אזרח פולני .לפני שהגרמנים נכנסו
לפריז ,בקיץ  ,1940הספיקה אמא לקחת אותי ולברוח לדרום צרפת,
אזור שהיה אמנם כפוף לגרמנים ולחוקיהם ,אבל מעט חופשי יותר.
כשהיינו כבר קרובים לגבול בין
האזור הכבוש לאזור 'החופשי',
אמא הייתה צריכה להחליף לי
בגדים .אישה לבדה ,עם ילד קטן
ומזוודה… איפה אפשר לעשות
זאת? בבית מלון .אבל כל בתי
המלון היו תחת פיקוח של
הגסטאפו ,מה עושים?
היו לה אינטואיציה ,יוזמה וחוצפה ,אם אני חי ,זה
בזכותה ,ולא רק בגלל שהיא הולידה אותי.
אמא ניגשה אל קצין גרמני שהיה שם וביקשה" :אולי
אתה יכול לעזור לי ,אני מתקשה עם הילד ,אני צריכה
להיכנס לטפל בו".

1

שומר בית המלון שהיה גם הוא חייל גרמני ,ראה אישה נכנסת עם קצין ולא שאל דבר.
ברגע שנכנסה הלכה לדלפק ובקשה חדר .למחרת היא מצאה אנשים שתמורת כסף
העבירו אותנו את הגבול וכך הגענו למרסיי.
אבא כבר שוחרר מהצבא הצרפתי והצטרף למחתרת בחלקה הדרומי של צרפת.
אני לא יודע איך הורי הצליחו להיות בקשר ,אבל כשהגענו אבא כבר הכין לאמא ולי מקום
לגור בו .זה היה ברחוב צר מאד ,בתים של  3אולי  4קומות .הבניינים היו כל כך קרובים
וכל כך ישנים ששמו תמיכות עץ בין הבתים משני עברי הרחוב .חברים של אבא
מהמחתרת עבדו במטה הכללי במשטרה ,אז הם ידעו מתי יש פשיטות… והם היו
מודיעים לאבא ואבא היה מודיע לאמא.
אמא יצרה קשר עם משפחה איטלקית שגרה מצדו השני של הרחוב ,ממש חלון מול
חלון .בכל יום בסביבות חמש בערב ,היינו עוברים לדירה שלהם ,לנים אצלם ובבוקר
חוזרים הביתה .הם היו נוצרים .אני זוכר שהיה צלב מעל המיטה הגדולה שבה ישנתי עם
אמא .הסידור הזה נמשך עד שהביקורים של הגסטאפו נעשו תכופים .כבר אי אפשר היה
לעבור לשכנים ,הייתה סכנה שמישהו יראה.
כשאי אפשר היה יותר להיעזר בשכנים ,אבא סידר לנו דירה בנמל הישן של מרסיי.
לקראת ערב ,נסענו לנמל ועלינו לדירה .יכול להיות שזו הייתה עליית גג .אמא עוד
הספיקה לסדר מיטה לי ומיטה לה ,אבל באותו לילה ,באו אנשי הגסטאפו .הם ביקשו את
התעודות של אמא ,והודיעו" :תכיני מזוודה לך ולילד ,מפנים את כל הנמל הישן" .כל
הבניינים שהיו מסביב היו מוקפים על ידי צבא גרמני ואולי גם שוטרים צרפתיים .ירדנו
במדרגות ועלינו על אוטובוסים שחיכו לנו .
משם לקחו אותנו לכיוון ההרים ,למחנה מעצר ליד העיירה  .Frejusהיינו שם ,אני לא
יודע כמה זמן .גרנו במבנים ענקיים ,קסרקטינים .מזרנים על הרצפה ,מזרון ועוד מזרון
ועוד מזרון… ואני ישן עם אמא.
הייתה לי מפוחית‐פה שקיבלתי מאבא ,וידעתי לנגן כל מיני שירים צרפתיים .הייתי יוצא
מן הבניין ,יושב על המדרגות ומנגן .השומר הצרפתי היה מתיישב לידי ונהנה מהמוזיקה.
פעם אחת הוא ביקש ממני את המפוחית ,אמר שהוא רוצה להראות לחברים שיש גם
מוזיקה פה .יותר לא ראיתי את המפוחית.
אמא סיפרה לי איך ברחנו ממחנה פרג'וס .זה היה ב‐ .43אחד הקצינים הצרפתים
במחנה שהיה במחתרת הצרפתית הודיע לאמא" :את חייבת לעשות הכל על מנת
להסתלק מפה כי הגרמנים מתחילים 'לנקות' את המחנה"' .לנקות' ,זאת אומרת לשחרר
את כל הצרפתים הלא יהודים שאין להם תיק בגסטאפו.
הביאו אוטובוסים שייקחו את האנשים לעיירה פרז'וס שימשיכו משם ברכבת למרסיי.
התחילו לקרוא שמות .אמא חיכתה להזדמנות וברגע שקראו בשם של מישהו ואף אחד
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לא הלך ,הופ ‐ היא תפסה אותי ביד ועלינו לאוטובוס .התיישבנו על ספסל ,לצד איזו
אישה.
ואז ,מהדלת הקדמית ומהדלת האחורית ,עולים שני ...אני לא יודע ,כנראה מהגסטאפו,
הם דיברו צרפתית" :אנשים ,להכין את תעודות הזהות" .לאמא היה כתוב בתעודת
הזהות 'מאירוביץ'' ,זה לא בדיוק שם צרפתי ...וגם חיפשו אותה במרסיי אז ברור שהיינו
בסכנה .אמא התחילה לחטט בתיק שלה… ובינתיים השוטר בודק בודק בודק ,מגיע עד
אלינו .והאשה על יד אמא אומרת "גברת אל תעכבי אותו ,מה את מחפשת כל כך
הרבה" .ואמא אומרת" :תתעסקי עם הדברים שלך ואני עם הדברים שלי" .והשוטר…
עבר אותנו .שורה או שתי שורות אחרינו ,הוא נפגש עם השוטר שבא ממול ,ושכח
מאיתנו!
יצאנו לתחנת הרכבת של פרז'וס .אני זוכר את זה כמו תמונה :המעבר לתחנה היה
מגודר לגמרי .באמצע המעבר היה שוטר גרמני שביקש מכל אחד תעודת זהות .אז עוד
לפני שנכנסנו למעבר הזה ,אמא אומרת לי "ז'אקו ,כשאני אלחץ לך את היד תתחיל
להגיד… ."Mamo Kakaa, Mamo kakaa" :אז מגיעים ליד השוטר ואמא לוחצת לי את
היד ,ואני אומר לה " "Me mamo, je ne ve pa fer kaka" :אמא ,אבל אני לא רוצה
לעשות קקה" השוטר שמע 'קקה' ונתן לנו לעבור מיד...
כשהגענו למרסיי ,בתחנת הרכבת כמובן יש שוב ביקורת .אני לא זוכר ,אבל אמא סיפרה
לי שהיא הלכה לתחנה של הצלב האדום ,ניגשה לאחות שם והפצירה בה" :תשמעי ,אני
יהודייה ,ואם אני לא אצליח לצאת מפה ,את יודעת מה שקורה ליהודים" .אז זה הספיק.
אותה אחות קראה לעוזר" :תזמין אמבולנס ,ותביא את הנהג .אתם לוקחים אותה מחוץ
לאזור שהגרמנים שומרים עליו ,תכנסו לאיזה רחוב ושם תשחררו את האישה והילד".
וכך היה.
הגענו למקום שבו אבא היה גר ,בווילה בפרוורים של מרסיי .אבא למד חשמלאות ועסק
בהרכבה ותיקון של מכשירי רדיו .היו לו אצבעות טובות עד עכשו אפשר לראות את
העבודות שלו בגילוף ופיסול בעץ .
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עם הידיים הטובות שלו ,אבא גם התמחה בהכנת תעודות מזויפות שהיו אמצעי בידי
המחתרת להצלת יהודים .הוא היה חותך תפוח אדמה ,חורט עליו ,טובל בדיו מיוחד
ומטביע על התעודה .אני הייתי מסתכל ועוזר לו.
שוב היינו צריכים לעבור למקום אחר .אבא צייד אותנו בתעודות מזויפות שהכין ושלח
אותנו לכפר במרכז צרפת . Le buchero ,אבא דאג להעביר לאמא כסף ,אני לא יודע איך
הוא עשה את זה ,אבל תמיד היה לאמא מספיק כסף.
גרנו במחסן עץ שהיה שייך לאחד הכפריים ,חדר מאד נמוך .אמא הצליחה להכניס שתי
מיטות ושולחן לגומחה קטנה שנועדה לתנור.
זה היה כפר קטנטן ,בלי כנסיה ובלי בית ספר .יחד עם הילדים של 'לה בושרו' ,הייתי
הולך ברגל  7ק"מ לבית הספר בכפר השכן .הכומר של הכפר הזה עזר לנו ,הוא היחידי
שידע שאנחנו יהודים ,אמא סיפרה לו .
הייתה בעיה עם המבטא הפולני של אמא .כשהייתה צריכה לקבל עזרה מהמוסדות
הצרפתיים ,היו שואלים אותה" :איפה בעלך?" ,והיא הייתה אומרת" :הוא חייל והוא
מוצב במושבות הצרפתיות"" .ומאיפה המבטא שלך?" היו שואלים "אני מרוסיה הלבנה"
הייתה אומרת .הם קיבלו את זה.
הייתי ילד חולני ואמא הייתה לוקחת אותי לבית החולים בעיר הסמוכה לבדיקות ,אני על
אופניים קטנים והיא על האופניים הגדולים שלה .פעם הנזירות שאלו" :איפה בעלך?"
היא ענתה" :בקולוניות" והן אמרו" :אז הוא בוודאי העביר לילד איזו מחלה לא מוכרת
משם".
נגמרה המלחמה ואנחנו חזרנו למרסיי ,לווילה שבה גרנו עם אבא לפני שעזבנו ,אבל
אבא כבר חי עם אישה חדשה והיה להם גם ילד .אמא לקחה אותי וחזרנו לפריז.
בפריז היא שכרה איזו דירה במבנה מאד ישן ,וגרנו שמה הרבה שנים .בכוח התושייה
שלה ,תמיד הצליחה להשיג אוכל.
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הייתה לי מחלת ראות ואמא שלחה אותי להתרפא בסנטוריום בהרים .שם התחילה
אהבתי לבולים .נער אחד שם היה מקבל מאביו בולים חדשים שיצאו ,ואני כל כך
קנאתי…
כשחזרתי לפריז המשכתי ללמוד בבית הספר ,עד שנסעתי לישראל.
ארגון יהודי וילנה היה מאד חזק בפריז ,והם ארגנו קבוצות נוער לנסוע להכיר את ישראל.
כך הגעתי לארץ ,ב‐ .1953יהושוע ,אח של אמי ,חיכה לי בנמל בחיפה ולקח אותי איתו
לקיבוץ שלו גבת .החלטתי להישאר בארץ .אמא באה פעמיים לנסות לשכנע אותי לחזור,
אבל רציתי להישאר.

לא ידעתי זאת ,אבל אבא שלי עלה כבר בשנת  1952עם אשתו השנייה אניוטה שהייתה
רופאה ובנם יונתן .הם גרו בנהריה.
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אימי עלתה לישראל רק בשנת  ,1978כשהיא בת  .74היא התגוררה בבית אבות בטבעון
עד סוף ימיה.

הקמתי משפחה עם אליזבת ונולדו לנו  3ילדים :דינה ,עוזי וטליה ו‐  7נכדים מלאי חיים.
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