תיבת תה ודה
ה ילדים ששמותיה ם
ה וק ראו בשידורי ה BBC -
בתק ווה למצוא א ת
ה וריה ם ,מאותרים
וסוגרים מעגל.
מסע בלשי מרתק

זהות אבודה .ילדים על רקע
מחנה ההשמדה אושוויץ
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ה
בלשות
היסטורית.
גידי פורז

בזו אחר זו נשלפות רצועות הקלטה
אותנטיות משידורי הBBC-
בבריטניה ,והשמות צפים ועולים:
השדרן מקריא את שמותיהם של
ילדים ניצולי שואה שפנו לתחנת
השידור ומבקש מההורים ליצור
קשר | יותר מ 70-שנה לאחר מכן
הצליחה קבוצה של מאות ישראלים
להתחקות אחר העקבות האבודים |
מפולין ומוויליאמסבורג ,מבני ברק
ומקריית מוצקין :כך נסגר המעגל
חננאל שפירא
צילום :איציק בלניצקי
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הילד
שנמצא.
מוריס סטיין
בילדותו
ובבגרותו

הילד
שנמצא.
ויטוריו ויונטי
בילדותו
ובבגרותו

קולות שבקעו מהמַקלטים
בבריטניה  -היו נוגעים
ללב.
השנה היא תש"ו
( ,)1946זמן קצר לאחר
סיומה של מלחמת
העולם השנייה .עשרות
ילדים ניצולי שואה שחיפשו את הוריהם
ואת קרובי משפחתם ,כה כמהו לפגוש
אותם ,עד שפנו ל - BBC-תאגיד השידור
הבריטי המפורסם  -ומסרו שם את
פרטיהם ,בתקווה לכך שהשדרנים יהדהדו
את השמות מעל גלי האתר .מי יודע ,אולי
אבא או אמא ישמעו את השידור וישלחו
אות חיים.
בהקלטה נדירה של שידור מאותה
שנה ,ניתן לשמוע שדרן עם מבטא בריטי
עמוק קורא לקרובי המשפחה של אותם
ילדים  -לבוא ולהתייצב לעזרתם ,שכן הם
נותרו בודדים בעולם" :הלה ברגמן ,בת 16
עבדה במפעל תחמושת ,ואילו הוריה אחיה
ואחיותיה נשלחו לטרבלינקה" ,מקריא
השדרן; "הלמן אונגר ,בן  ,15שרד את גטו
ריגה וחמישה מחנות עבודה ,איבד את כל
משפחתו" ,הוא ממשיך; "סטפניה אורנבוך,
בת  ,16ראתה את שני אחיה ודודתה
נרצחים ,איבדה את הוריה ,שרדה מספר
מחנות ריכוז ועבודה"...
השדרן ממשיך ומקריא פרטים על
עוד עשרות ילדים ניצולי שואה ,בודדים
בעולם ,ללא כל קרוב או מכר.
אם זה נשמע לכם כמו פיסה
היסטורית כאובה ,מסתבר שהפרקים
הבאים מביאים אותנו דווקא לימים
אלו .שכן ,בתקופה האחרונה ,שבעים
ושש שנים לאחר אותו שידור נוגע
ללב ,החליט צוות המחקר של ה,BBC-
בראשות השדר אלכס לאסט ובסיועו
של מוזיאון השואה בוושינגטון,
לצאת למסע חובק עולם לאיתורם
של אותם 'ילדים' ובני משפחותיהם.
השאיפה הייתה לבדוק ,מי מהם
מצא את קרוביו ,ובכלל  -מה
עבר על אותם ילדים במשך
השנים שחלפו עד עתה.
לחיפושים הצטרף גם
יהודי נמרץ  -גידי פורז,
בן  ,74המתגורר במושב
בצרון שבדרום ,אשר הצליח
לקבץ סביבו לא פחות
מ 600-מתנדבים שהובילו
לסיום המפתיע של חלק
מהסיפורים ולסגירת מעגל

אנחנו,
הילדים של
ק יץ תש"ו

באופן שלא ייאמן.

ילד שכוח ברכבת
גידי פורז מגיע בכלל מתחומי
האלקטרוניקה והמתמטיקה .במשך שנים
הוא עסק כאיש הייטק בתפקידי ניהול
בכירים בחברות תדיראן ומוטורולה .אלא,
שבשנים האחרונות הוא עבר לעסוק
בתחום שונה לגמרי " -בלשות היסטורית",
כהגדרתו.
כחלק מכך הוא הקים את פלטפורמת 'קו
הדורות' ,אשר מהווה מרכז פניות למשפחות
רבות המבקשות לאתר את קרוביהן .פורז
לקח תחת אחריותו לא מעט משימות
מורכבות בתחום זה ,כאשר הוא מסתייע
בבדיקות דנ"א ויוצר קשרים עם קרובים
פוטנציאליים בעולם .מחקריו מתפרסים על
פני ארצות שונות ,אך בשנים האחרונות
הוא מוצא את עצמו שוב ושוב כשהוא
נקרא לסייע דווקא ל'ילדים' שורדי שואה,
המחפשים קרובי משפחה.
"מעניין לראות ,כי דווקא עכשיו,
כשאותם 'ילדים' כבר בשנות ה 80-וה90-
לחייהם ,הם משתוקקים לעיתים למצוא זכר
ממשפחתם ,או לפחות להבין אחת ולתמיד
מי היו הוריהם" ,הוא מציין" .נראה שהם
חשים שזו ההזדמנות האחרונה בחייהם,
והם לא רוצים להחמיץ אותה.
"בנוסף ,ישנם מקרים לא מעטים ,בהם
אלו שפונים אלי הם דווקא בני הדור השני,
שמסבירים לי כי הוריהם אף פעם לא דיברו,
וכעת ,אחרי פטירתם ,הם רוצים לברר
מעט על משפחתם ,כדי לדעת יותר על
שורשיהם ,אולי גם להכיר קרובי משפחה
שלא ידעו על קיומם".
פורז נרתם למשימה בכל פעם מחדש,
גם אם היא נראית מורכבת או בלתי
אפשרית לביצוע" .כשמדברים על ילדים
זה תמיד מעניין ומרגש אותי" ,הוא מציין.
"במהלך השנים האחרונות היו כמה מקרים
מטלטלים שגרמו לי לא לישון בלילות .כך
למשל פנתה אלינו ילדה ניצולת שואה,
שכיום היא כמובן כבר אישה מבוגרת.
היא נולדה בגטו לודז' בשנת תש"ב
( )1942ולאחר המלחמה אומצה על ידי זוג
יהודי .במשך שנים היא חיפשה את הוריה
הביולוגיים .אמנם היא הבינה שהם כנראה
אינם בין החיים ,אך היא רצתה דבר אחד -
לדעת לפחות את שמותיהם ולהבין מי הם
היו .בסופו של דבר לא רק שהצלחנו לאתר
את הפרטים של הוריה ,אלא גם מצאנו שתי
בנות דודות ראשונות שלה ואפילו אחות

למחצה".
ילד נוסף ניצול שואה שפנה אל פורז,
הוא מתי גרינברג .בשנות המלחמה הוא
הושאר ברכבת בוורשה עם פתק שעליו
מופיע שמו ובו בקשה לדאוג לשלומו ,לצד
שקית קטנה של בגדים .מי שמצאה אותו
ואימצה אותו הייתה נערה פולנייה בשם
ונדה בוליק ,שעלתה על הרכבת בדרכה
לחוג אנגלית ושמה לב לילד הקטן .אחד
העובדים ציין באוזניה ,שהילדון נוסע הלוך
וחזור כמה וכמה פעמים ,מבלי לרדת בשום
תחנה.
הנערה פתחה את החבילה שעל ברכיו,
הבינה במה מדובר ומאותו רגע החליטה
לקחת אותו תחת חסותה .היא הביאה אותו
אל בית הוריה והפכה לאימו המאמצת .מתי
קרא לה 'אמא' והתייחס אליה כבן .הוא הפך
להיות חלק מהמשפחה הפולנית ובהמשך
נשלח לכיתה א'.
בשנת תש"ו ( ,)1946אחרי שהסתיימה
המלחמה ,עצרה יום אחד מכונית בפתח
משפחת בוליק ,מתוכה יצא הרב ישעיהו
דרוקר ,שנסע ברחבי פולין ופדה ילדים
יהודים ממשפחות נוצריות וממנזרים
והעלה אותם לארץ .גם מתי גרינברג
הצטרף לרב דרוקר ,ועשה את דרכו לארץ
עם הורים מאמצים יהודים .במשך השנים
הוא הפך לאיש קבע ,בין היתר במחלקת
ההיסטוריה של צה"ל ,ואף הקים משפחה,
אולם רק בשנים האחרונות הוא פנה לגידי
פורז בבקשה לסייע לו לחפש את הוריו
הביולוגיים.
"נרתמתי למשימה" ,מספר פורז" ,ואחרי
עבודה מאומצת ,התגלה לי דבר מדהים.
אמנם הוריו של מתי אינם איתנו ,אך האבא
היה נשוי קודם לכן לאישה אחרת .בנו ובתו
מהנישואין הראשונים שרדו את המלחמה
ואף הקימו משפחות .כך הצלחתי להפגיש
את מתי עם אחייניות שלו ,והוא גילה
לראשונה בחייו שיש לו משפחה".
פורז מציין ,שכבר שנים שהוא עוסק
במחקרים על משפחות ובכל פעם הממצאים
מרגשים ומסעירים .אך עם הזמן הוא גילה,
שכאשר מדובר בעולם של ילדים ,זה מרתק
הרבה יותר ואנשים גם נרתמים יותר כדי
לסייע" .איש לא יכול להישאר אדיש מול
סיפורו של ילד" ,הוא אומר" .המציאות
מוכיחה ,שכשיש הזדמנות לסייע לילדים
 -כולם נרתמים לעזור".
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בתקופה האחרונה ,הוא לא פילל" .כבר
לפני שנים ,בשנת תש"ו ( )1946החליט
ה BBC-לפרסם סדרת כתבות על ילדים
שניצלו מהשואה ,אך לא מצאו את הוריהם
וקרוביהם" ,הוא מסביר" .השאיפה הייתה
כמו ב'מדור לחיפוש קרובים' (תוכנית
תקשורת ישראלית בראשית שנות המדינה,
במסגרתה חיפשו אנשים את קרובי
משפחתם האבודים .ח"ש) לעזור להם
לאתר את בני המשפחות שאבדו.
"סדרת השידורים כללה עשרות שמות
של ילדים ,חלקם פעוטות וילדים קטנים
ממש ,כל אחד עם מקרה כאוב ומסכת חיים
קשה ומחרידה .אבל הדבר המעניין הוא,
שכיום ,למעלה מ 70-שנה לאחר אותם
שידורים ,יצא כתב של ה BBC-והחליט
לנסות לאתר שוב את אותם ילדים ,כדי
לבדוק מה עלה בגורלם".
פורז מעיד על עצמו שהוא חיפש בארכיון
של ה BBC-ומצא אחת מתוך סדרת
ההקלטות של אותן תוכניות" .שמעתי את
ההקלטה וממש הצטמררתי" ,הוא מספר.
"שמעו שם את השדרן דייויס לויד ג'יימס
שאמר כי זהו השידור השלישי המשודר
אחת לשבוע ,ונעשה לטובת עשרות
ילדים ניצולי שואה מחוסרי בית' .אנחנו
פונים לקרובי המשפחה שלהם שייתכן
שמתגוררים בבריטניה' ,הוא ציין ואז הקריא
שם אחרי שם ,כאשר בסיום הקריאה הוא
ביקש' :אדם שמזהה את השמות מתבקש
לפנות ל'צלב האדום' בלונדון'".
פורז האזין לשידור ומשהו בלב אמר לו
שיש סיכוי לאתר את אותם ילדים אובדים.
"מכיוון שהנחתי שלפחות כמה מהילדים
הגיעו לארץ ישראל ,פניתי לעזרת הארכיון
הציוני המרכזי בירושלים בניהולו של ד"ר
מוטי פרידמן ,שבזמנו סייע ל BBC-באיתור
חלק מבני המשפחות וביקשתי לשמוע מה
התקדם .נאמר לי ,שנשארו שישה ילדים
שבעבר השתתפו באותם שידורים וכעת
ב BBC-לא מצליחים לאתר אותם.
"כשהבנתי שזהו המצב ,התלבטתי מאוד
אם להיכנס לעניין .הרי מדובר בפרויקט
גדול ,שקשה לדעת כמה סיכויי הצלחה
יש לו .איך אצליח כאדם בודד במשימה
שה BBC-נכשל בה? אלא ,שבהמשך הבריק
לי רעיון :החלטתי לאסוף את כל הבוגרים
מהקורסים השונים שאני מעביר ,ובעצם
לנהל את הפרויקט הזה כקבוצה .כך גיבשתי
סביבי לא פחות מ 600-אנשים ,חלקם
בוגרי הקורסים וחלקם אנשים טובים שרצו
לעזור .יחד החלטנו לעשות את הבלתי
אפשרי ולאתר את אותם ילדים אבודים.
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"אני ניהלתי את הפרויקט .בכל פעם
העליתי שם אחר של ילד וסיפרתי על
הדיווח שקיבלתי עליו מה .BBC-בדרך כלל
הדיווח כלל משפט קצר עם שמו המלא של
הילד ולפעמים גם תאריך הלידה שלו .אגב,
היו מקרים בהם אפילו פרטים אלו התגלו
כשגויים .כך יצאנו לדרך ,כשאנו עושים את
מרב המאמצים כדי לאתר את הילדים".
איך אפשר לאתר ילדים על סמך פרטים
דלילים שניתנו לפני יותר מ 70-שנים?
"אכן ,השאלה המכריעה ביותר
בפרויקטים מסוג זה היא ,איך בכלל
להתחיל במחקר .כמובן שיש לכך דרכים
רבות מאוד .באופן אישי אני משתדל
כבר בשלבים הראשונים ביותר לבנות עץ
משפחתי ,זאת גם אם אנחנו לא יודעים
הרבה על המשפחה .יש כיום פלטפורמות
מאוד נוחות שמאפשרות על ידי הזכרת כמה
וכמה שמות ,להגיע לעצי משפחה נוספים
שפורסמו ובהם מוזכרים שמות זהים.
כך לפעמים אנו מגלים שמות מקבילים,
שמאפשרים לנו להשלים עוד ועוד פרטים.
"בנוסף ,כאשר מדובר בניצולי שואה,
אנו פונים כמובן ל'דפי העד' הקיימים ב'יד
ושם' .הרי במקרים בהם ילדים מחפשים
את הוריהם ,ייתכן מאוד שהם פנו אל 'יד
ושם' ומילאו שם 'דפי עד' על ההורים או
על בני משפחה אחרים.
"כך למשל היה שם בחור בשם יהודה
אונגר ,שהופיע אצלנו ברשימת הילדים
האבודים .במידע המועט שהגיע אלינו
מה BBC-נכתב שהוא היה בן  15בסיום
המלחמה ,שרד חמישה מחנות עבודה
ואיבד את כל משפחתו .כשפנינו ל'יד ושם'
זיהינו מהר מאוד את 'דף העד' שלו ,ומשם
התוודענו לכך ,שכאשר הוא הגיע לארץ הוא
היה חייל בצבא ,ושם שינה את שמו לצבי
בן יהודה .התברר לנו ,שלהוריו היו שישה
ילדים ,מתוכם רק הוא שרד ,וכיום מתגוררת
משפחתו בקריית מוצקין .צבי נפטר בשנת
תשע"א ( ,)2011אך יש לו שלושה בנים וגם
אשתו עודנה בחיים.
"אגב ,לסיפור החיפוש של צבי בן יהודה
צץ לאחרונה משהו מעניין :מיד לאחר
שפרסמנו את הממצאים ,התקשרה אלי
אישה בשם שרה וייל וסיפרה שאונגר
(בן יהודה) הוא בן דוד של אמא שלה.
שם אימה שתחיה הוא מרגוט קליין והיא
בדיוק קרובת המשפחה שצבי אונגר חיפש
בשידור של ה .BBC-הוא חשב שהיא
מתגוררת בלונדון ,לכן במשך השנים לא
הצליח למצוא אותה .עבור צבי הגיע הגילוי
המרעיש הזה מאוחר מדי ,אך בני משפחתו

זכו להתוודע לקרובת משפחה חדשה".
דרך 'יד ושם' הצליחו פורז וצוותו להגיע
גם לפרטים אודות הילדה חנה בוצ'אן
(לבית ברגמן)  -אחות לארבעה אחים
שכולם נספו בשואה" .חיה נישאה בארץ
למשה בוצ'אן" ,מספר פורז" ,והתברר כי
במשך השנים לא הצליחו ב BBC-בשום
אופן לאתר אותה ,מכיוון שהגיל האמיתי
בו היא נרשמה לא תאם לדיווחים שהיא
נתנה בשנות המלחמה .דרך הרישומים של
'יד ושם' התוודענו לכך שהיא הצעירה את
גילה בחמש שנים ,כדי להתאים לעבודה
במפעל התחמושת .בסופו של דבר הצלחנו
להגיע לפרטים חד משמעיים שהעידו על
כך .היא עודנה בחיים ואפילו פגשנו אותה".
אגב ,פורז מציין שבניסיונות לאתר ילדים
ניצולי שואה ,הוא נתקל לעיתים קרובות
בקושי בשל שינוי התאריכים והגילים.
"אחד הדברים המאפיינים מאוד את אותם
מסמכים ,זה שאתה רואה שתאריכי הלידה
הניתנים בהם הם כאלו שקל לזכור .כמו
למשל  .11/11/11ברוב המקרים לא מדובר
באמת במישהו שנולד בתאריך כזה ,אלא
שהוא בחר אותו ,כי רצה להיראות צעיר או
מבוגר יותר כדי לשרוד .התאריך הנבחר הוא
כזה שיהיה קל לזכור אותו גם בהמשך .עוד
דבר שאנו נתקלים בו לעיתים קרובות  -הן
חתימות שנעשות בכתב יד רועד וחלוש,
מה שממחיש שנעשו במצבים קשים מאוד,
לעיתים תחת אילוץ".

מי את 'ליבה'?
אבל הסיפור המרתק ביותר שחוו פורז
ומתנדביו הוא סביב השם 'ליבה אּברהם'
(ב' דגושה במקור) ,שנמסר להם על ידי
ה .BBC-בדיווח הקצר נכתב שמדובר
בבחור יליד הונגריה ,ששרד חמישה מחנות
ריכוז .ידוע לו שהוריו לא שרדו ,אך הוא
מחפש את בת דודתו.
"במקרה הזה חווינו סיפור בלשי מפעים",
מתרגש פורז" .זה התחיל בשלב הראשון,
כשפנינו למאגר ענק שיש בגרמניה ,שהוקם
על ידי הבריטים מיד אחרי שפלשו לאירופה.
אמנם המסמכים בו לא ממש מסודרים ,אך
אנחנו עושים בו שימוש לעיתים קרובות,
כי יש בו חומר רב מאוד .כשניסינו לחקור
אודות ליבה אברהם ,גילינו די מהר שזהו
ככל הנראה שם של ילדה ,ולא של ילד.
"כשפנינו לאחר מכן ל'יד ושם' ,גילינו
פרטים אודות נערה בשם זה ומסמכים
שונים בהם תועד שמה .מה שבעיקר סיבך
אותנו זו העובדה ,שהופיעו על יד שמה

לשוב אל ההיסטוריה

סודות נעלמים.
מסמכי הילדים
שנותרו לפליטה

פנתה אלינו ילדה ניצולת
שואה ,שכיום היא כמובן
כבר אישה מבוגרת .היא
נולדה בגטו לודז' בשנת
תש"ב ולאחר המלחמה
אומצה על ידי זוג יהודי.
הצלחנו לאתר את הפרטים
של הוריה ומצאנו שתי
בנות דודות ראשונות שלה

גיבשתי סביבי לא פחות
מ 600-אנשים ,חלקם
בוגרי הקורסים וחלקם
אנשים טובים שרצו לעזור.
יחד החלטנו לעשות את
הבלתי אפשרי ולאתר את
אותם ילדים אבודים

עכשיו הגיע הזמן לחבר את הקצה השני של הסיפור  -ולהגיע לר' משה
אברהם ,החרדי מבני ברק שסייע באיתור העקבות של ליבה העלומה ,זו
ששמה הדהד בשידורים בבריטניה ועקבותיה אותרו לאחרונה.
"זה קרה ללא שום התרעה ,כמו שאומרים  -ממש באמצע החיים",
מספר ל'משפחה' ר' משה אּברהם ,אחיין של הניצולה ליבה אברהם.
"פתאום קיבלתי שיחת טלפון מאדם שהציג את עצמו בשם גידי פורז
והתחיל לשאול אותי שאלות .אני בטבעי נינוח ולא חשדן ,אז זרמתי
איתו ,והתברר לי עד מהרה שהוא מחפש פרטים על משפחתה של
הדודה האהובה שלי  -אחותו של אבי ז"ל .עד עכשיו אני לא יודע איך
הוא הגיע אלי ,אבל זה בסדר מבחינתי.
"סיפרתי לו שהדודה כבר נפטרה ,אך היא הייתה חסידת סאטמר
והתגוררה במשך חייה בוויליאמסבורג שבארה"ב .סיפרתי לו גם שבמשך
השנים אבא שלי שמר איתה על קשר ,וכך קרה שבשנות ה 70-היא
הגיעה לארץ למשך חודש כדי להיות במעיינות מרפא בטבריה ,ואז גם
נפגשנו פנים אל פנים .כמובן שהכרתי היטב גם את ילדיה של הדודה
שחלקם התגוררו בארץ במשך תקופות שונות ,ואחד מנכדיה מתגורר
כאן כיום".
אישית ,מספר ר' משה ,השיחה ריגשה אותו מאוד" .זה היה כמו דרישת
שלום מן העבר .אני אישית נולדתי כדור שני לשואה ,ובמשך כל חיי
גדלתי עם קרובי משפחה שפחות סיפרו וכמעט לא דיברו ,הם העדיפו
לדפדף הלאה ולגדל את הדור הבא .כך למשל אף אחד לא ידע על כך
שהדודה הגיעה ל BBC-כדי לחפש קרובי משפחה .פתאום ,להכיר אותה
מהזווית של נערה צעירה שמחפשת קצה של קשר עם משפחתה  -זה
היה שונה לגמרי מכפי שדמיינתי לאורך הדרך".
ר' משה מציין ,כי קיימים חילוקי דעות בינו לבין פורז" .גידי פורז השיג
מסמכים לפיהם הסבא והסבתא שלי חיו אחרי השואה וגם חיפשו
את ליבה .לפי מה שידוע לי ,הם מעולם לא עשו זאת ,כי הסבתא שלי
נפטרה מעט אחרי הלידה של ליבה ,ואילו לגבי סבא ידוע לנו שהוא
נספה בשואה .אנו יודעים שהוא הגיע לאושוויץ ,אך לא ברור אם הוא
נרצח שם או במחנה כפייה אחר .אגב ,בדיוק בשבוע הבא אני מתעתד
לטוס להונגריה ,כדי להמשיך לחפש את קברה של סבתא".
ר' משה משתתק לרגע ואז מוסיף" :האמת היא ,שקשה לי לדבר על
נושא השואה .לאבי המנוח היו שלושה ילדים לפני המלחמה ועד לפני
כמה עשרות שנים התייחסתי לנתון הזה כאילו הוא טכני ויבש ,שייך
לחייו של אבי בלבד .רק כשהגעתי לגיל ארבעים ,התחלתי לקלוט שאלו
לא 'ילדים של אבי' ,אלא 'אחים שלי' ,שהושמדו בשואה .זה היה מאוד
אישי ומשמעותי עבורי .בעיקר טלטלה אותי תמונתו של אחי שלוימל'ה,
אותה אני שומר בקביעות קרוב אלי .שלוימל'ה ,ילד בן פחות משלוש,
שצולם על ידי צלם מקצועי .התמונה שלו מתנוססת על גבי גלויה
שנשלחה לאבי על ידי הצלם .מצד אחד מופיע שמו של אבא עם חותמת
דואר של שנת ( 1942תש"ב) ,ומהצד השני מופיע הכיתוב' :לאבא
באהבה' .זוהי המזכרת היחידה שיש לי מאחי הקטן ,או אולי דווקא אחי
הגדול".
ר' משה עצמו נולד בהונגריה של אחרי המלחמה ,וגם גדל שם עד
לשנת תשכ"ו ,אז הוא עלה לארץ" .בניי ונכדיי יודעים שכל מה שקשור
לשואה מעסיק אותי מאוד וזו גם הסיבה שהתגליות אודות דודתי ליבה
ומשפחתה כל כך טלטלו אותי .אני חושב שכל מי שהוא צאצא של
ניצולי שואה מוכרח לחקור ולבדוק את שורשי משפחתו .מי יודע כמה
קרובי משפחה נוכל לגלות ,וכמה תגליות על ההורים יוכלו להיחשף".
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שני תאריכים עם פער של שנה  -האחד
 ,23.8.28והשני  .24.8.27 -רק בהמשך
הצלחנו לאתר מסמך נוסף ,דרכו הבנו שיש
לליבה כנראה אח ושניהם שרדו את השואה.
אבל ההפתעה שריגשה אותנו יותר מכל
היא מסמך שאיתרנו ,שנכתב ככל הנראה
על ידי הוריה של ליבה ,מה שהוכיח שהם
ככל הנראה בחיים ואפילו מחפשים אותה.
כל זאת ,למרות שנאמר לנו שהם לא שרדו.
"המסמך הזה נשלח למשרד מרכזי
לאיתור נעדרים .כשאני מדבר על כך ,אני
חש צמרמורת ,כי במכתב פונה דירקטור
במשרד המרכזי לאיתור ילדים נעדרים,
וכותב למשרדי הסניף המרכזי של אונר"א
במינכן שהורי שני ילדים פנו לאונר"א
בבקשה לאתר את ילדיהם .שמה של ליבה
אברהם מוזכר שם".

פנייה לחסידי סאטמר
אחת השאלות שהעסיקו את פורז וצוותו
כבר מההתחלה היה בנוגע לגילה של אותה
ליבה אברהם" .אמנם ניתן לנו תאריך לידה",
הוא מציין" ,אך כפי שכבר אמרתי ,במקרים
רבים התאריכים מתבררים כבלתי מדויקים.
מה שבכל זאת נתן לנו קצת כיוון לגבי גילה
של ליבה ,היה מסמך שמצאנו משנת תש"ה
( ,)1945דרכו הבנו שבסיום המלחמה היא
הייתה כנראה נשואה .זאת ,מכיוון שנרשם
בו שהיא עקרת בית.
"באותם ימים היה מקובל להתייחס
לנערות צעירות כ'סטודנטיות' ולנשים
נשואות כ'עקרות בית' .בנוסף ,גילינו את
שמה עם אותו מספר זיהוי ,רק שהפעם
מופיע לידו גם שם משפחה החדש -
מאוסקופף ( ,)Mauskopeמה שאומר לנו
שהיא כנראה התחתנה .מכיוון שהפרטים
על יד השם החדש היו זהים לשם הישן,
הבנו שזו אכן האישה הצעירה שאנו
מחפשים".
ככל שנחשפו יותר פרטים ,כך גדל
האתגר ,ופורז וצוותו המשיכו לעבוד ביתר
שאת .כעת ,כשידעו שהגברת נושאת שני
שמות משפחה ,הצליח אחד מהם לזהות
את שמה עם אחד השמות של העולים על
טיסה לארה"ב מיד לאחר המלחמה .הם
אפילו הצליחו להגיע לתמונה המקורית
של המטוס בו היא הוטסה.
"מבחינתי ,זו הייתה הפתעה כפולה",
אומר פורז" .קודם כל כי משום מה שיערנו
שהיא עלתה לארץ ,כמו רוב היהודים אחרי
המלחמה .אבל בנוסף ,זו הייתה עבורי
הפעם הראשונה בה גיליתי שהיו טיסות
לאחר המלחמה שנועדו להביא את ניצולי
השואה לארה"ב.
"ברשימה בה מצוין כי היא עולה למטוס,
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היה בחור בשם יהודה אונגר,
שהופיע אצלנו ברשימת
הילדים האבודים .התוודענו
לכך ,שכאשר הוא הגיע לארץ
הוא היה חייל בצבא ,ושם
שינה את שמו לצבי בן יהודה

התברר לנו שמדובר
במשפחה חרדית מאוד,
חסידי סאטמר המתגוררים
בברוקלין .זה מצד אחד הקל
עלינו ,מצד שני ,לא היו לי
קשרים מספקים עם דמויות
המתגוררות באותו אזור

ונתתי להם
יד ושם.
מחנה
ההשמדה
אושוויץ

ציפו לנו גם התפתחויות נוספות  -התגלה
לנו שמו המלא של האדם שהיא נשואה
לו :סלומון מאוסקופף ,המבוגר ממנה על
פי הרישומים ב 15-שנים .כמו כן ,גילינו
שלזוג יש תינוק קטן בן שמונה חודשים
בשם יהודה .במסמך נכתב אפילו היכן הם
עומדים להתגורר בארה"ב ,שכן מסתבר
כי באותם ימים אחד הפיתויים של ניצולי
השואה להגיע לארה"ב היה בכך שהובטח
להם מקום מגורים מסודר ,בשונה מארץ
הקודש ,בה בדרך כלל הם קיבלו אוהלים.
במקרה שלנו מדובר בבית מספר  150ברחוב
 8בברוקלין".
אם ככה  -כבר פתרתם חצי מהתעלומה!
"כך אכן חשבנו .באותו רגע עזבנו הכל
והודענו לכל  600המתנדבים שלנו' :איתרנו
את משפחת מאוסקופף ,היא בניו יורק!'
אלא שאז הסתבר ,שככל הנראה המשפחה
לא המשיכה להתגורר זמן ממושך בכתובת
שניתנה לנו ,ולא הצלחנו להתחקות אחריה.
החלטנו לנסות דרך כיוון אחר  -לאתר
אנשים בשם מאוסקופף מרחבי ניו יורק
ולבדוק אם קיים קשר משפחתי .הסתבר
שיש לא מעט אנשים עם שם משפחה כזה.
כולם אמרו לנו שמעולם הם לא שמעו
על אישה בשם ליבה הנושאת את השם
הזה .כגודל השמחה כך היה גודל האכזבה,
כשהבנו שאנחנו בעצם תקועים".
מה עושים במצב כזה?
"בנקודה זו שלחתי בקשה לכל החברים,
בה אני מבקש מהם לעשות צעד לאחור,
שכן מאחר שקשה לנו לחפש בארה"ב,
כדאי שננסה כיוון חדש ,ונברר על הרקע
של אותו סלומון מאוסקופף שהתחתן
עם ליבה אברהם .אולי נצליח לאתר את
משפחתו ,וכך אם נמצא אח או אחות שלו
שניצלו מהמלחמה ,הם יוכלו לספק לנו
פרטים שיסייעו לנו.
"חזרנו לאחור וגילינו להפתעתנו פרטים
על מחנה עקורים באירופה ,שם מופיע
אותו סלומון מאוסקופף כבן לאביו  -יצחק
וינגרטיין .מה שאומר ששמו המקורי היה
בכלל וינגרטיין ,והוא שינה אותו במהלך
המלחמה ,כמו רבים אחרים ,כדי שלא
יישמע בעל צליל יהודי .מדובר באותו
סלומון מאוסקופף ללא ספק ,שכן על יד
שמו מופיע שמה של אשתו ליבה ,וכן
תאריך הלידה שלה ,ואפילו שמו של הבן
יהודה עם תאריך לידה זהה .כלומר  -שם
משפחתם הוא בכלל וינגרטיין ,לכן לא
הצלחנו לאתרם תחת השם מאוסקופף.
"לאחר שהבנו את הפרט הזה ,חזרנו
שוב לניו יורק ,כשהפעם אנו מחפשים את
סלומון וליבה וינגרטיין ובנם .הפעם זה היה
הרבה יותר קל .המאגרים בארה"ב יחסית
נגישים ,כך שניתן בלחיצת כפתור להגיע

כמעט לכל שם שרוצים .מהר מאוד התברר
לנו שגם ליבה וגם סלומון כבר אינם בין
החיים .הם נפטרו בשנים תשנ"ה ()1995
ותשנ"ז ( .)1997אבל הייתה לנו כתובת
אחרונה שלהם ,ומכאן הדרך למצוא את
הצאצאים שלהם הייתה הרבה יותר קלה.
"ואז התברר לנו דבר מעניין :מדובר
במשפחה חרדית מאוד ,חסידי סאטמר
המתגוררים בברוקלין .זה מצד אחד הקל
עלינו ,כי הבנו שהם נמצאים בריכוז של
יהודים ,בו ניתן למצוא בקלות כאלו
שימסרו לנו פרטים אודותיהם .מצד שני,
אני באופן אישי מרוחק מהמגזר החרדי ,כך
שלא היו לי קשרים מספקים עם דמויות
המתגוררות באותו אזור.
"בסופו של דבר ,מי שהצליחה לאתר את
קצה החוט הייתה גב' נילי גולדמן ,שהפכה
במשך הזמן לשותפה שלי במחקרים .היא
מצאה זוג חסידי צעיר הנמנה על חסידי
סאטמר שהתחתן לא מזמן .שמו של הבעל
הוא יואל וינגרטיין מברוקלין ,ובמודעה בה
בישרו על נישואיו ,היא מצאה את שמו של
משה אברהם שמאחל לו ברכת 'מזל טוב'
לבבית .השם הדליק אצלנו נורה אדומה,
שכן ידוע לנו שהשם אברהם (כאשר הוא
מופיע עם ב' דגושה) קשור לוינגרטיין
מצד האמא .אז אולי באמת זה מי שאנחנו
מחפשים?
"אותו משה אברהם התגלה כחרדי
המתגורר בבני ברק ,איש עסקים מצליח,
וכשניסיתי ליצור קשר עם המזכירה שלו,
היא מסרה לי את מספר הסלולרי שלו.
באותו רגע חייגתי אליו ,וכשסיפרתי לו
שאני מחפש פרטים אודות ליבה אברהם,
הוא איבד לרגע את קולו ,היה נשמע שהוא
נשנק ,ואז הוא שאל' :מי אתה?' סיפרתי לו
על עצמי ,והוא ביקש שאמתין כמה דקות,
כי הוא מדי נרגש.
"לאחר מכן התנהלה בינינו שיחה שכללה
סיפורים ממש מרתקים על התקופה של
לפני השואה ואחריה .סיפרתי לו על דודתו
פרטים שהוא ומשפחתו לא ידעו ,ואילו
הוא סיפר לי על כל הילדים של ליבה,
ואכן הצלחנו בזכותו לאתר את כולם
וההתרגשות הייתה גדולה .הנה ,פתרנו
תעלומה  -ליבה אברהם ,הרי היא ליבה
מאוסקופף ,או אם תרצו ליבה וינגרטיין.
למרות ששינתה פעמיים את שמה ומסרה
תאריכי לידה שונים ,איתרנו את בניה,
נכדיה וניניה הרבים .בנוסף איתרנו את
משה אברהם המתגורר בבני ברק ,שליבה
הייתה דודתו האהובה .גם גילינו שאותו
יואל ,שהתחתן לא מזמן ,הוא נכד של הבן
שלה ,יהודה".
כמה זמן נמשך החיפוש אחר כל הילדים
שאיתרתם?

"בסך הכל נמשך החיפוש כולו כשלושה
שבועות ,כאשר על כל שם עבדנו במשך
מספר ימים .זה לא הרבה בכלל ,והכל בזכות
העובדה שהיו אנשים רבים כל כך שסייעו
ועבדו באינטנסיביות ומכל הנשמה .בBBC-
הופתעו לגמרי מהממצאים המדויקים
והמהירים ,והם אף שלחו נציג שלהם לארץ,
כדי לראיין את בני המשפחות שאיתרנו.
"לאחר הריאיון הם ערכו כנס גדול ,אליו
הוזמנתי והתעקשתי להזמין את כל החברים
שסייעו בחיפוש .לא כולם הגיעו ,אך אלו
שבאו ופגשו מול עיניהם את אותם ילדים
או צאצאים ששרדו  -לא יכלו שלא לבכות.
הנה ,איתרנו אותם או את משפחותיהם,
לחלקם השגנו מידע שלא היה מוכר להם
ולא יסולא בפז ,זה מוכיח שאסור להתייאש
לעולם".

ממשיכים לחפש
פורז מרשה לעצמו לעצור לרגע ולשאוף
מעט אוויר .אני מנצל את ההזדמנות כדי
לנסות לברר האם לדעתו יש עוד ילדים
נוספים ,ניצולי שואה ,שמסתובבים ברחבי
היקום מבלי לדעת מי היו הוריהם ,והאם
יש להם קרובים המפוזרים בעולם.
הוא מחייך חיוך מריר" .אתה בכלל מבין
על אילו מספרים מדובר כאן?" הוא שואל
בכאב" .בפרסומים הרשמיים של 'מוזיאון
השואה' בוושינגטון מדובר על מיליוני
ילדים שהועברו ממקום למקום ואיבדו
בני משפחה .הם מציגים כיום רשימה של
למעלה מ 1,000-ילדים שצולמו במהלך
השואה ומבקשים את עזרת הציבור לאתר
אותם .רשימת הילדים של ה BBC-ורשימת
הילדים עם התמונות ב'מוזיאון השואה' הם
רק טיפה בים .אי אפשר לאמוד את גודל
האסון שאירע לעם שלנו בשואה ,כאשר
ברור שילדים היו הקרבנות הפגיעים ביותר
של המלחמה".
ואתה ממשיך לחפש ולאתר אותם כנגד כל
הסיכויים...
"נכון .כי אני מרגיש שזו השליחות שלי
ושיש לי את הכלים לעשות זאת .באופן
אישי אני יכול לציין ,שהקושי הגדול ביותר
הוא לאתר משפחות של ילדים מתחת לגיל
ארבע ,שהוחבאו אצל משפחות בכנסיות
ובמנזרים ,ונמצאו לאחר השואה מבלי שהם
יודעים לציין מהו שמם ומה שמות הוריהם.
אך אני מאמין ,שגם בכך יש לנו סיכוי
להצליח .הנה ,הוכחנו את יכולתנו במקום
בו ה BBC-לא הצליח במשך שנים ,הוכחנו
שכאשר יש כוח של  600מתנדבים אפשר
לעשות את הלא ייאמן .כל עוד מגיעות אלי
פניות ,אמשיך לנסות ולאתר ,כי תמיד יש
סיכוי"[ .
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