סיפורו האישי של ד"ר משה ברזלי
שמי ד"ר משה ברזלי ,ונולדתי בגטו מוגילב ,טרנסניסטריה .שהיה בשליטה רומנית ,כבעלת ברית למדינות הציר
בתקופת מלחמת העולם השנייה .משפחתי היא בין המעטות שנכנסה לגטו  3אנשים (הורי ואחי ז"ל המבוגר ממני
בתשע שנים) וחזרה .4
אבי היה טיפוס לוחמני ולא ותרן .בניגוד לדעת אחרים ,הוא האמין כי דווקא המשפחה מהווה תמריץ להילחם על
מנת שנשרוד כולנו .בלילות ,הוא היה יוצא בהיחבא מהגטו וצועד קילומטרים רבים לגטו מרוחק יותר ,קונה שם
מוצרים שונים ובלילה הבא היה מתגנב חזרה לגטו בו שהינו ומוכר את המוצרים שקנה .כך היה ממה לחיות.
אחת הפעמים ,תפס אותו שוטר אוקראיני ואיים עליו ברובה .אבי ,נתן לו את כל מה שהיה לו והחל להסתלק מהר
מהזירה .אולם השוטר האוקראיני קרא לו לעצור .אבי חשש שהשוטר רוצה להורגו .כשהשוטר התקרב ,חטף
אבי את הרובה מידיו ,היכה בראשו של השוטר כדי להממו וברח ,וכך ניצל.
בגטו בהיותי בן שנתיים ,חליתי בזיהום בברך .ללא טיפול מתאים ,נגרמה לי נכות קבועה בברך השמאלית.
מסיבה זאת ,לא יכולתי ללכת מגיל שנתיים עד היותי בן תשע.
בסיום המלחמה ,בחזרתנו לבוקרשט ,אני עם רגלי החולה ,טופלתי בשאיבת מוגלה (כאב מאוד !) ורגל מגובסת.
אסור היה לתת אנטיביוטיקה במדינה קומוניסטית כיוון שאנטיביוטיקה הייתה תרופה אימפריאליסטית .כדי לטפל
בי ,נשלחתי לסנטוריום ליד הים ,מרוחק ממשפחתי .הייתי הילד היהודי היחיד (ללא משפחתי לצידי) במקום בו היו
נוצרים אנטישמיים רבים.
עקב אשפוזים ממושכים ,למדתי בכתה א' רק שבוע ימים .בסוף השנה עברתי בחינה ועליתי לכיתה ב' ,גם בה
למדתי חודשיים בלבד.
בעת עלייתנו ארצה באונייה ,בשנת  ,1950בהיותי בן שמונה וחצי ,לקח אותי אחי על הידיים ,כדי שאצליח גם אני
לראות את חיפה .בארץ ,במעברה ,קיבלתי טיפול אנטיביוטי מסיבי (שתי זריקות כל יום) עד שאחרי כחצי שנה
התחלתי ללכת עם מקל (בהתחלה בצעדי צב) .לאחר שהתחלתי ללכת התקבלתי לכיתה ג' ומכאן ואילך לימודי
היו סדירים .בארץ "נולדתי מחדש".
למדתי מיקרוביולוגיה וביוכימיה לתואר שני באוניברסיטת תל אביב ,המשכתי לתואר שלישי בבית הספר לרפואה
באוניברסיטת ת"א ,הייתי בפוסטדוקטורט ב NIH-בארצות הברית ,חזרתי למכון ויצמן ומשם פניתי לתחום הקליני של
ניהול מעבדות כימיות והמטולוגיות.
בשנות השמונים ,הייתי בין מייסדי אילמ"ר ושימשתי בתפקיד מזכיר ,גיזבר ויו"ר וועדת ביקורת.
אני נשוי לאשתי היקרה מירה ולנו שלושה ילדים מוצלחים ושישה נכדים יקרים .יש לי נכדים מכל ילדי !
נולדתי בתקופה איומה ,כאשר עצתם של השכנים היהודים האוקראינים להורי היתה
להפקיר אותי למוות (הייתי עוד פה להאכיל) .חליתי ,שרדתי ,הקמתי משפחה לתפארת עד דור שלישי.

זוהי נקמתי – ניצחתי את השואה !!!

אמא ואני בן  ,3בבית חולים קאריטס בבוקרשט רומניה

שבט ברזלי

