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    :1קטע מספר 

  71 עמוד � 2לקוח מפרק 
וכבר יכולנו לחוש , היינו אז בני שמונה וחצי. אותה שלווה בטוחה ומוגנתחדשות הרדיו מאותו בוקר ואילך הפרו לראשונה את " 

החלו , ואם לא דיי בכך. יזנה ועל בני המשפחה המורחבת בערים הקרובות'באווירת הבהלה המשתלטת אט אט על קרולבשצ
  ".  ביניהם קרובי משפחה שלנו�צבאות פולין ורוסיה לגייס כוחות מילוטים 

   
  ? מה התרחש לפני 

 שרי החוץ של גרמניה ורוסיה חתמו על הסכם שלפיו אף אחת מהמדינות לא תתקוף את 1.9.1939ב, מסופר על פרוץ המלחמה
  . הפר היטלר את ההסכם ופרץ לרוסיה ההמומה22.6.1941ב. השניה

עו הדי סבי מספר כי הם שמעו על הפלישה באמצעות מקלט הרדיו הוא מספר כי שמע שמתחוללת מלחמה אך עד שלא נשמ
אך תמיד , מידי פעם הוא היה שומע על אירועי טבח על שריפות בתי כנסת ועל ליל הבדולח. הפצצות דבר לא הפר את שלוותו

  .נשמעו הדברים כה רחוקים
   

  ?מה התרחש אחרי 
, ויחד עם זאת גם סבי, המשפחה אמרו כי צריך לעזובחלק מבני , לאחר מכן החלו הוויכוחים אם צריך להישאר או לעזוב את הבית

והם , לבסוף באמת הכריעו קולותיהם של אלה שאמרו שצריך להישאר. ואילו חלק אחר אמר שאסור לעזוב. שהיה אז רק ילד
  .נשארו

   
  :מידע על הדמויות 

 וחצי בסך הכל 8דים קטנים בני שני יל.  שבתאי�חיים , הדמויות המשתתפות בקטע זה ברובו הם למעשה סבי ואחיו התאום
  . שנקלעים למלחמה קשה כואבת ומפחידה

   
  :חוויה דומה + סיבת הבחירה בקטע זה 

את פרוץ המלחמה ואת השאננות שלי , הסיבות שבחרתי בקטע זה הוא שהוא ממש מזכיר לי את תחילת מלחמת לבנון השניה
עד שלא שמעתי באופן ממשי את הנפילה הראשונה ,  לא תגיעגם אני בתחילה חשבתי שהמלחמה לקריות. בדומה לזו של סבי

נכון שלמעשה אי אפשר להשוות בין שתי המלחמות הללו אך בתור ילדה אני חוויתי את . באותו יום נוראי לא הייתי מוכנה להאמין
  .ובדומה להיום כבר אז היו גיוסיי מילואים. צעירה ומפוחדת, שאננה, המלחמה באופן דומה

   
  :לא מצאו חן בקטע / מצאו חן דברים ש

על הפחד המאחד , כשמדברים על הדאגה לאחרים, מה שמצא חן בעייני בקטע זה הוא שלמעשה רואים שזה איחד את המשפחה
  .שאולי היה למעשה הדבר הטוב היחיד שהפקנו ממלחמה זו, שהיה קיים גם במלחמה האחרונה שחווינו, הזה

    
   
   

   :2קטע מספר 

  33 עמוד � 3לקוח מפרק 
   

  : ואני רואה אותו כאילו התרחש רק תמול שלשום, הרגע ההוא קפא בזיכרוני" 
  .ואני, משני הצדדים מחזיקים בה בחוזקה חיים אחי. לאה עומדת בתווך

ת נותרת עומד, קפואה מפחד, אבל לאה. מבין שהזמן היקר הולך ואוזל, אני צועק לה!" אנחנו צריכים לרוץ מיד. " מטרים מהגדר20
  "". כאן נמות, כאן נישאר ואם צריך. "היא פוקדת בחרדה, "אנחנו לא הולכים לשום מקום. "על מקומה

   
  ? מה התרחש לפני 

סבי מספר שלמעשה היו , היו פרצות בגדר ורבים ברחו,  בו כל היהודים יצאו מבתיהם20.8.1943ה, לפני מספר סבי על יום שישי
גרמנים עמדו עם מכונות , אך למעשה הבריחה אל מחוץ לגטו הייתה רולטת מוות.  לברוחלהישרף בחיים או לנסות: שתי ברירות

  .חלקם חטפו כדור בדרך ונפלו אל מותם, היו אנשים רבים שרצו, חיכו שיהודים יברחו וירו בהם, ירייה
   

  ?מה התרחש אחרי 
הוא הבין שאסור לו לוותר . לא נתנה לו לזוז, אמר לה שהם חייבים לברוח אבל היא לא הסכימה, לאחר מכן סבי דיבר עם דודתו

סבי מספר כי עצה ששמע מדודו היא . הייתה זו ריצה אל החיים. ניתק את ידו מידה ופרץ בריצה מטורפת לכיוון הפרצה בגדר, לה
עיל והנעליים הוא חש כי המ" ככה לא ישיגו אותך הכדורים]  זג�זיג [כשיורים עלייך עלייך לרוץ בעקלתון "שסייעה לו לברוח 

  .אל הפרטיזנים, אך לבסוף הגיע ליער, אומנם הוא קיבל כדור ברגל ונפצע, לכן הוריד אותם, מכבידים עליו
   

  :מידע על הדמויות 
  .אחיו התאום וסבי,  דודתו של סבי�הדמויות בקטע זה הם לאה 

היא לא , עליהם לאחר שאמם הצטרפה לפרטיזניםדודתו של סבי הייתה למעשה זו שנישארה עם סבי ואחיו טיפלה בהם ושמרה 
  . בערך10ילד קטן בן , הסכימה לברוח יחד עם סבי ולמעשה לא השאירה לו ברירה אלא לברוח לבד

   
  :סיבת הבחירה בקטע זה 



 כי למעשה הוא היה, מאז הפעם הראשונה ששמעתי את סיפורו של סבי, בחרתי בקטע זה כי הוא מאז ומתמיד שימש לי לדוגמא
תמיד שמחתי על , תמיד התגאתי בו על זה, וכנגד כל הסיכויים אף הצליח, כל כך נחוש בדעתו לברוח ולחיות שהוא עשה זאת לבדו

ואיך הוא , אף על פי שזה גם תמיד היה לי עצוב לשמוע איך הם נשארו שם, זה שהוא כביכול המרה את פה דודתו ובחר בחיים
  .בלעדיהם, ברח

   
  :לא מצאו חן בקטע / דברים שמצאו חן 

  .מה שמצא חן בעיני הוא נחישותו והאומץ של סבי שבזכותם אני כאן היום
   

  :חוויה דומה לחוויה המוזכרת בקטע אשר שמעת או חווית 
אך הדבר . והוא לא, למעשה כשסבי ברח לבד הוא ידע שככל הנראה שדודתו ואחיו ימותו , לא חוויתי שום חוויה דומה לחוויה זו

ואני זוכרת שאפילו , ב לחוויה זו הוא כשנסעתי לבדי לדודים במרכז הארץ בזמן מלחמת לבנון השניה והמשפחה נשארה פההכי קרו
כל פעם כשהיה מטח התקשרתי , שידעתי שהם מוגנים ויש להם מקלט והם בוגרים ואחראיים מספיק תמיד פחדתי שיקרה משהו

  .שלא קרה כלום, לברר שכולם בסדר
   
   
   
   

   :3פר קטע מס

  41 עמוד � 3לקוח מפרק 
   
יותר מאוחר נודע לי כי . היה זה מכתב קצר מאמא.  שגרת חיי הופרה פעם נוספת כאשר קיבלתי באחד הימים מתנה יקרה מפז"

כי היא הניחה שאחד , היא לא ידעה אם מדובר בי או באחי. שראה ילד אדום שיער באחד הבסיסים, אמא שמעה מאחד הפרטיזנים
. לא הרחק מכאן, נודע לי שאתה ביער. בן יקר שלי:"ומילותיו היו , המכתב היה כתוב על גבי שקית נייר חומה. בין החייםמאיתנו 

  ". מייד רציתי לרוץ לאימי ליער השני".  אמא שלך�אוהבת אותך . אנחנו עוד נתראה וניפגש. תתנהג יפה. היה ילד טוב
   

  ? מה התרחש לפני 
הקטר והקרונות קרסו אל תוך התהום .  גדוד הפרטיזנים בו היה סבי ארב לרכבת גרמנית ופוצץ אותהלפני קטע זה מסופר כיצד

והחיילים אשר הצליחו להיחלץ נתקפו באש על ידי הפרטיזנים שידם הייתה על העליונה מכיוון שהכירו את השטח ואת היערות ככף 
  .ידם

   
  ?מה התרחש אחרי 

קולקה שמו ואמר שהוא , לכן פנה לאחד האנשים, לא יכל לחכות יותר עד שיראה את אמוזמן קצר לאחר שקיבל סבי את המכתב 
הא החל לצעוד בנחישות אל תוך היער ואז , קולקה לא הסכים ואמר כי זה יער ענק אך סבי עמד על שלו, יוצא לחפש את אימו

  . הציל את חייואך לאחר מכן הבין כי קולקה , בתחילה הוא כעס, הרימו קולקה וסגר אותו במחנה
   

  :מידע על הדמויות 
  .ואף אימו של סבי הנכנסת שם ברגשותיה, ] בהמשך לקטע [ הדמויות בקטע זה הם סבי וקולקה 

אף על פי , היא כבר הייתה קצרת רוח לראות את בנהמהמכתב עולה כי גם , סבי היה נרגש מאוד וכל כך רצה כבר לראות את אימו
ולפי הפנייה אליו נראה כאילו הוא שימש דמות , וקולקה שעזר לסבי והציל אותו למעשה. שלא ידעה איזה מבניה הוא זה שניצל
  .אבהית בחייו של סבי כששהה ביערות

   
  :סיבת הבחירה בקטע זה היי 

פרט , כל פעם שקראתי אותו זה נראה לי כמו משהו מאוד חשוב בחייו, יגש אותיבחרתי בקטע זה מכיוון שהמכתב הזה תמיד ר
  .שאולי אפילו שמר עד היום

 בנות שנפגשות בנסיבות 3בשנה שעברה כשהיינו צריכים לעשות הצגות בדרמה בנושא השואה שתי חברות ואני עשינו הצגה על 
ניסיתי לדמיין את זה ככל האפשר . את המכתב הזה בדיוק, האני שיחקתי את הילדה שלמעשה קיבלה מכתב מאמ, שונות ביער

  . פה�מאז אני זוכרת את המכתב הזה כמעט ובעל . ואף לקחתי שקית חומה ששרפתי וניסיתי לדמות לאיך באמת היה המכתב
   

  :לא מצאו חן בקטע / דברים שמצאו חן 
אף שלא , בניה אך פה רואים שהיה בה רצון עז לראותםכמובן שעל כל אם לדאוג ל, מה שמצא חן בעייני הוא דאגת האם לבניה

  . ובמיוחד בנסיבות כאלה, דאגת אם לבן זה משהו שתמיד ריגש אותי. לחבקו, ידעה מי מבניה זה היה רצתה לראותו
   

  :חוויה דומה לחוויה המוזכרת בקטע אשר שמעת או חווית 
מלחמת לבנון כל פעם כששמעתי את קולם וששמעתי שהכל בסדר זה ב, אבי כמובן אך שוב/ מעולם לא ערכתי חיפושים אחרי אימי 

  .שוב , היה נהדר לחזור הביתה אחרי כמעט חודש ולהיות עם כולם. מרגש, היה כיף
   
   
   
   

   : 4קטע מספר 

  49 - 48 עמודים � 4לקוח מפרק 
   
. והבין שאין בידי אוכל ואני רעב, הבחין בייכול להיות ש.  במהלך נסיעתי לקורינייץ ניגש אליי חייל רוסי שלא ראיתי מעולם"

אתה לא הבן של ", פנה אליי שוב, "אמור. "אבל ההפתעה האמיתית עדיין חיכתה לי. ונתן לי, בשר, מהתרמיל שלו הוציא כריכים
? ר שנתנה לוהאם ייתכן שהכיר את אימי וזיהה אותי לפי התיאו? כיצד יכול היה לדעת ואיך זיהה אותי. הייתי המום" ?חוה אטקין

  ?ואולי בלבל ביני ובין אחי התאום
 �לא פסקה מלדבר על שני תאומיה אדומי השיער , מתברר, אמא. הוא לחם יחד עם אמא בפרטיזנים. מאוחר יותר התברר שכן

 קשה התרגשתי ורעדתי בצורה. לכיוון היערות, הוא גם ידע כי אחד הילדים נמלט מהגיטו. סימן בולט שניתן בקלות להבחין בו



אני ". הייתה אשה נהדרת, אמא שלך הייתה לוחמת מצטיינת", הוא ענה, "כן ילד. "שאלתי בקול רועד, "?אתה הכרת אותה. "לתאר
אם אתה ", התחלתי לצעוק בהתרגשות ורעד באמצע הקרון, "?איפה היא. "סרבתי לעכל שהלוחם מדבר על אמא שלי בלשון עבר

  ". רציתי את אמא. וציפיה לבאות, דיברתי אליו ברעד והתרגשות!"  אותהבוא ניסע ביחד לחפש, יודע היכן היא
   

אמרו לי כי אימו אינה , שם אמרו נכונה לו אכזבה מרה, את חיפושו הוא התחיל בגלובוקי. לפני סבי מתחיל את החיפוש אחרי אימו
אך , כמובן שלא היה לו כרטיס.  לקורינייץלכן הוא החליט לנסוע, נמצאת בסביבה ושבקורינייץ יש אנשים אשר יודעים היכן היא

  .הכרטיסן וויתר לו ואישר לו לנסוע ברכבת
   

  ?מה התרחש אחרי 
דודו תנא חודוש : אך משהגיע לשם גילה כי יש לו קרובי משפחה בעיר . והוא אינו מצאה בעיר, החייל לא סיפר לו כי אימו מתה

, הוא שמע כי סבי מחפש את אימו. שב שאיש מבני המשפחה לא ניצל בשואהתנא היה מופתע מכך שנישאר בחיים מכיוון שח. ובניו
והציע לו להישאר מספר ימים ולאסוף כוחות חדשים להמשך החיפושים אך הוא היה מלא רצון למצוא את אימו ומיד המשיך 

היום .  המשיך סבי בחיפושיםוכך, אך גם שם נכונה לו אכזבה, בחיפושים וחזר לגלובוקי בתקווה שאימו אולי ביקרה שם בינתיים
  .שתלו אותה עם עוד מספר פרטיזנים, הוא יודע כי אימו מתה כשבועיים לפני תום המלחמה

   
  :מידע על הדמויות 

  .הדמויות בקטע עם החייל וסבי
. איש טוב לב כנראה, והחייל הרוסי. נחוש בדעתו לעשות זאתילד נואש וצעיר אשר כל רצונו הוא למצוא את אימו והוא , שוב, סבי

  . שאימו כבר לא בין החיים�אך לא היה לו הלב לבשר לו את הנורא מכל , הוא נתן לסבי אוכל ואף סיפר לו על אימו
   

  :סיבת הבחירה בקטע זה 
מה נפלא זה אחרי כל כך הרבה כ, בחרתי בקטע זה מכיוון שכשקראתי אותו למעשה ממש חשתי את ההתרגשות שסבי הרגיש

, תקווה ממשית, כל כך הרבה זמן שהוא אינו יודע כלום ויש לו רק מכתב להיאחז בו יש לו תקווה נוספת לראות את אימו, חיפושים
  .עדות לכך שהיא אכן חיפשה אותו

   
  :לא מצאו חן בקטע / דברים שמצאו חן 

ומצא חן בעייני טוב הלב של , וכשדמיינתי כמה מאושר הוא היה, בימה שמצא חן בעייני בקטע זה קודם כל ההתרגשות של ס
  .אך לפחות עזר לו בהמשך המסע שלו, ושהוא לא יכל לספר לילד התמים כי אימו מתה, החייל

   
  :חוויה דומה לחוויה המוזכרת בקטע אשר שמעת או חווית 

המשפחה של הפליטים שלא נפגשה ואז המשפחה התאחדה אך זה קצת הזכיר לי את הסיפור על , לא חוויתי חוויה דומה לקטע זה
  .שוב

   
   
   

   :5קטע מספר 

  69 עמוד � 6לקוח מפרק 
   
עף ולמרות שלא -כדורגל וכדור: במהלך שירותי הצבאי פיתחתי לעצמי התמחות בענפי ספורט כמו .  הייתה זו תקופה נפלאה"

  .הייתי בין הגבוהים הצטיינתי אפילו בכדורסל
ובמשך שנים , ל בענף זה"במהלך תקופת השירות הפכתי להיות אלוף הנח. טניס שולחן:  אחד שאהבתי יותר מכל אבל היה משחק

במשך שנים השתתפתי .  חלום שאכן התגשם שנים מאוחר יותר�יהיה בו שולחן פינג פונג משלי , ואקים בית, חלמתי כי אם אנשא
  ". וגם בתחרויות ארציות, בתחרויות צבאיות שונות

   
  ? מה התרחש לפני 

שאחד ממפקדיו היה למעשה חניך שלו , שלעיתים סירבו לשחררו לאירועים ספורטיבים, לפני הקטע מספר סבי על שירותו הצבאי
  .לשעבר ושמוטה גור אף היה מפקדו

   
  ?מה התרחש אחרי 

ייתה להיות מורה לחינוך גופני לאחר מכן מספר סבי כי לא רצה לחתום קבע והלך ללמוד בוינגייט וששאיפתו הגדולה מכולם ה
  .שכר דירת חדר והחל בחיים עצמאיים, הוא החל לעבור כמדריך ספורט. ומאמן ספורט באזור חיפה

   
  :מידע על הדמויות 

  .הדמות בקטע זה היא סבי
ונכדיו את האהבה , ואף החדיר בבניו, בזה לאחר מכןלכן גם עסק , סבא אשר מכור לספורט ולמעשה זה כמו אוויר לנשימה בשבילו

  .הזו לספורט
   

  :חוויה דומה + דברים שמצאו בעיניי + סיבת הבחירה בקטע זה 
ואהבתי מאוד את הקטע הזה שירשתי ממנו את כל הקטע עם , בחרתי בקטע זה מכיוון שגם אני היום מאוד אוהבת לשחק פינג פונג

  .הפינג פונג
ושזה מראה כמה הוא החדיר בי את , ובדה שהשולחן פינג פונג שיש לי בביתי כרגע הוא למעשה מתנה ממנומצא חן בעיניי הע

  . האהבה הזאת לפינג פונג בפרט ולספורט בכלל
   

   
  
  
  
  
  
  



  :הערות מורתה של ליאור על העבודה

  

 


