סיפורו של יצחק מ .גרונפלד
יצחק נולד בשנת  1923בעיר שורני ( Šuranyבצ'כוסלובקיה דאז) ,כבן יחיד להוריו ,גרשון ושרה ,אשר התחתנו בגיל מבוגר.
בהיותו נער צעיר ,פרש אביו לגמלאות מעבודתו כמנהל חשבונות במפעל סוכר והוא עבר עם הוריו לעיר ניטרה ( )Nitraשם למד
בתיכון גרמני .הוא היה תלמיד טוב ,גאה בשליטתו המעולה בשפה הגרמנית ואהב את התרבות הגרמנית .חלומו היה ללמוד
רפואה ,אולם עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ויישום חוקי הנומרוס קלאוזוס נגד יהודים בסלובקיה ,לא התקבל ללימודים.
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החולים היהודי בניטרה .בשנת  ,1942שעה
שהחלה השמדת יהודי סלובקיה ,נשלחו רוב
יהודי ניטרה למחנות השמדה .בזכות היותו עובד
בית החולים ,נשלח יצחק יחד עם הוריו ושאר
עובדי בית החולים ומשפחותיהם ,למחנה
העבודה בסרד ( ,)Seredשם שהה עד ספטמבר .1944
בבית החולים היהודי שפעל במחנה העבודה בסרד,
אשר הורכב מן הצוותים הרפואיים של בית החו־
לים היהודי בברטיסלבה וזה של בית החולים היהודי
בניטרה ,עבד כמסיק דוודים.

יצחק במעבדה בתל השומר ,שנות ה70-

בחודש ספטמבר  ,1944בפער שנוצר בין שליטת משמר הלינקה הסלובקי במחנה ,לבין העברת השליטה לכוח אס-אס נאצי,
נמלט מן המחנה עם הוריו ,לצד רבים אחרים ,והם ניסו למצוא מקום מסתור באזורי הכפר ,אולם כשלו .בלית ברירה ,שבו
למחנה ,אשר היה כבר בפיקודו של קצין האס אס פרנץ נולמאייר ( ,)Franz Knollmayerאשר היכה את יצחק נמרצות ,לנגד
עיני הוריו ,בשוט עשוי מיתרי עור בסופן גולות עופרת .כתוצאה מן המכות איבד כמעט לחלוטין את הראיה בעינו הימנית.
יצחק חש בר-מזל לאחר אירוע זה כיוון שרבים מן היהודים ,אשר נתפסו לאחר הבריחה מסרד ,הוכו על ידי נולמאייר למוות.
נולמאייר הועמד לדין בסיום המלחמה בסלובקיה ,נידון למוות וניתלה.
בתחילת חודש אוקטובר  1944הגיע למחנה אלויס ברונר ( ,)Alois Brunnerאשר היה אז עוזרו של אדולף אייכמן ,הוא אירגן
רשימות של כל אסירי המחנה וזמן קצר אחר כך נשלחו כל אסירי המחנה ,בהם יצחק והוריו ,ברכבת קרונות בקר לבירקנאו
בפולין.
על פי זכרונו של יצחק ,הוא הגיע לבירקנאו ב 5-באוקטובר  .1944אף שהרכבת הגיע למחנה בשעות היום ,היא עצרה מחוץ
לגדר והוכנסה לרציף רק לאחר רדת הלילה .כל האסירים הוצאו מן הקרונות ,גברים הופרדו מנשים .יצחק נותר עם אביו
ועמד בטור לסלקציה .את הסלקציה באותו הלילה עשו מנגלה וד"ר קוניג .גרשון ,אביו של יצחק אשר עמד לפניו ,נשלח
שמאלה למוות ,ואילו יצחק נשלח ימינה לחיים .זו הייתה הפעם האחרונה שראה את אביו .לימים אמר" :על הרציף בבירקנאו
ראיתי מחזות שלא אשכח עד מותי ".אולם סירב לפרט.
באותו הלילה עבר את תהליך הכניסה כאסיר למחנה בירקנאו .שערות גופו גולחו ,בגדיו נלקחו ,מקלחת קרה ולאחריה
מקלחת רותחת ,ואז ניתנו לו בגדי אסיר – בגדי פסים ,מבלי שהיה יכול להתנגב .לימים זכר שהיה מבולבל לגמרי,
כמו בחלום בלהות.

הוא סיפר..." :אחר כך הוציאו אותנו מבניין המקלחות החוצה והוליכו אותנו דקות ארוכות לצריף ,בקור מקפיא של חודש
אוקטובר בפולין .הצריף היה ריק ,התיישבנו על רצפת הבטון ואז זרקו לתוך הצריף חבילת סמרטוטים .למי שהיה כוח
התנפל על החבילה ולקח סמרטוט להתכסות בו ולמי שלא היה כוח ,כמוני למשל ,נותר לשארית הלילה ללא כיסוי".

למחרת נלקח עם שאר האסירים בקבוצתו לקעקוע מספרי אסיר והוא זכר את הסטירה המצלצלת שחטף מן המקעקע לאחר
שזז בתגובה לכאב הדקירה של מחט הקעקוע ,את מספר האסיר נשא על זרועו עד יום מותו .בירקנאו היה במהותו מחנה
השמדה ומיון לעבודה ויצחק שהה בו פחות מחודש ימים ,בהן עסק בעבודות גופניות שונות :העברת אבנים כבדות ועוד.
ב 7-באוקטובר  ,1944בעוד יצחק בבירקנאו ,פרץ מרד הזונדרקומנדו במשרפות .הוא שמע את קולות הפיצוצים וראה את האש
הבוערת ,אולם לא הבין ,או ידע ,דבר מן המתרחש .הוא רק זכר כי זמן קצר אחר כך רוכזו כל האסירים במכות ,הוכרחו לצעוד
למחסן מלא בשמיכות והצטוו לקחת שמיכות ולשוב לצריף בו שהו .רק עם תום המלחמה למד על האירוע לו היה עד.
בעודו בבירקנאו הגיע יום אחד הקצין הנאצי אוטו מול ( )Otto Mollכדי לבחור אסירים למחנה עליו פיקד ,גלייביץ איינץ
( ,)Gliwice 1אחד ממחנות הלוויין של אושוויץ-בירקנאו ,שם פעל בית חרושת לשיפוץ קרונות רכבת .יצחק נלקח לעבוד
במחנה גלייביץ שם עבד בחצר המפעל ,בהעמסת ודחיפת קרוניות עמוסת פחם .הוא סיפר" :יום אחד כאשר עבדתי
בהעברת פחם כמעט שהגיע סופי .לאחד מהקאפו שהשגיח עלינו – אשר נשא משולש ירוק על בגדי האסיר ,המסמל
פושע פלילי – היה נדמה שאני לא דוחף את הקרונית במרץ מספיק ,זאת למרות שלא דחפתי לבדי ,אלא עם אסירים
נוספים .הוא לקח יעה ענק של הסקת דוודים ,אשר היה מונח על הקרונית והנחית עלי מכה בכל הכוח על הגב .בנס לא
נשבר לי עמוד השדרה ואפילו לא נפלתי ,אלא קפצתי הצידה מהמסילה .מהיכן היו לי הכוחות לכך? אינני יודע .בעת
העבודה ליווה אותנו חייל מהוורמכט ,איש מבוגר יותר ,אשר כנראה נפצע בחזית ונשלח לשרת בשמירה במחנה .הוא
צעד לצידנו עם נשק .התחלתי ללכת לצידו ,בקצב שלו ואחר זמן קצר הוא אמר לי 'תחזור לעבודה'".

בגלייביץ היה יצחק בסכנת מוות פעמים נוספות .על אחת מהן סיפר" ,באמצע יום העובדה הלכתי לשירותים ושם
הרגשתי עייף מאד וללא כל מחשבה ,בטיפשות גמורה ,הלכתי לצריף שלי לנוח .זאת למרות שהיה איסור להיכנס
לצריפים באמצע היום .למזלי לא נכנסתי למיטה שלי ,שהייתה קרובה לכניסה ,אלא נכנסתי לקצה הצריף והתיישבתי
על הרצפה בפינה .פתאום נפתחה הדלת ולצריף נכנס מפקד המחנה מול ,עם פמליה שלמה .אינני יודע על מה
דיברו ,אבל הם נכנסו והחלו להתקדם באמצע הצריף לקראתי .קפאתי במקום .אינני יודע איך ניצלתי ,הם כנראה
נעשו פתאום עיוורים ולא ראו אותי ,למרות שהייתי ממש קרוב אליהם ,ואז הם הסתובבו ויצאו .אם הוא היה תופס
אותי שם ,זה היה מוות בטוח .מול רצח אנשים רבים במו ידיו ".מול הורשע לאחר המלחמה בפשעי מלחמה ,נידון למות
וניתלה בכלא לנדסברג בשנת  .1946את גלייביץ זכר יצחק כמחנה הרבה יותר "יפה" וטוב מבירקנאו ,מקום נקי ומסודר יותר,
עם אוכל טוב יותר .בניגוד לבירקנאו ,שם ישן על רצפת בטון משך כל שהותו שם ,בגלייביץ היו מיטות .אולם גם בגלייביץ היו
הוצאות להורג ,אחת מהן נחרטה בזכרונו" :לקחו אדם והוציאו אותו מחוץ לגדר ,אינני יודע מה הוא עשה ,ואז אמרו לו
"לאוף" (רוץ ,בגרמנית) ואז ירו בו .דבר כזה ראיתי פעם אחת ".בזמן שהותו בגלייביץ הפך "מוזלמן" ,רזה מאד ואיבד
כוחות .לאחר שאיבד את ערכו ככוח עבודה בגלייביץ היתה סלקציה במחנה ,אותה ערך מפקד המחנה מול ואדם נוסף אותו
לא זיהה ,הם בחרו את החלשים ביותר ,בהם יצחק והוא נלקח לעבודה במחנה יאבוז'נו ( ,)Javožnoמכרה פחם שאף הוא היה
אחד ממחנות הלוויין של אושוויץ-בירקנאו .למחנה זה הגיעו אסירים במצב הירוד ביותר.
"ביאבוז'נו היה לי יותר מזל משכל .כל אלה שהגיעו איתי ירדו למכרה בבטן האדמה לעבוד בכריית פחם .אם הייתי
יורד למכרה ,רוב הסיכויים שלא הייתי חוזר משם בחיים .הייתי פשוט שלד-אדם מהלך ולא היה לי כוח לעשות
דבר .במכרה היה אדם אחד שתפקידו היה להחליט היכן יש לכרות במנהרה ,כך שלא תתמוטט .הוא היה בודק את
הקירות בדפיקות במוט ברזל כבד שקצהו מתעקל לקרס חדה גדולה .האיש הזה היה כל יום מנחית את הקרס הזו
על ראשי כמה מן האסירים ורוצח אותם .בסוף כל משמרת היו האסירים צועדים החוצה עם כמה גופות על אלונקות.
הוצאת הגופות הייתה נעשית כדי שהספירה תהיה מדויקת ,שחס וחלילה לא יצאו פחות אסירים ממה שנכנסו בתחילת
המשמרת .הסדר הגרמני היה חייב להישמר.
אין לי מושג מהיכן בא לי הרעיון ,אולם מיד לאחר שהגענו ליאבוז'נו הלכתי לחדר החולים .בפתח חדר החולים עמד איש
אס-אס .הזדקפתי כמו חייל לעמידת דום ואמרתי בגרמנית' :אני רוצה לעבוד ,אבל אני מבקש קצת להתאושש ,כדי
שיהיה לי כוח '.הידיים והרגליים שלי היו נפוחות לגמרי ומאד פצועות .מהפצעים בגפיים לא נזל דם ,אלא נוזל לימפה
צהבהב .למזלי הוא נתן לי להיכנס לחדר החולים והשכיבו אותי שם".

גם בחדר החולים שיחק לו מזלו והוא נותר בחיים ,מקום שרבים לא שרדו .בארוחות היה נכנס לחדר אחד החובשים
הגרמנים כדי לחלק האוכל וכל החולים ,מוכי רעב ,היו מתנפלים עליו .לכן חילק את האוכל תוך שהוא נותן מכות הגונות לכל
מי שהעז להתקרב אליו ,כך הם קיבלו אוכל ומכות בעת ובעונה אחת .יצחק היה חלש מכדי לקום ממיטתו .לאחר שכולם
קיבלו את מנתם ,הבחין החובש ביצחק..." :הוא אמר לי' :אתה עוד לא אכלת' הוא אמר זאת בצורה מזלזלתDo hast :
 neicht gefressenביטוי בגרמנית המתאים יותר לתיאור אכילה של חיות ולא בני אדם .אז קרא לי לאכול וכך זכיתי
לאכול ללא מכות".
בעודו שוהה בחדר החולים שמע באחד הלילות קולות גירוד בקיר ,דימיונו החל לפעול .הוא חשב שמישהו
מוריד את התחבושות (שהיו עשויות ממין נייר עבה) ושם על פצעיו את האבקה שגירד מן הקיר ,זאת
כדי לזהם את הפצעים ולהאריך את תקופת השהות בחדר החולים .יצחק החליט לנהוג כפי שדימיין:
"...למחרת כאשר היו צריכים להחליף את התחבושות ,הרופא בחדר החולים ,אסיר יהודי בשם ד"ר הלר ,הסתכל על
הפצעים שלי לאחר שהוסרו התחבושות ואמר לי' :מה עשית לך עם התחבושת?' משכתי בכתפיים ולא עניתי .מיד הוא
התנפל עלי בסטירות לחי נמרצות ,נפלתי על הרצפה והוא החל לבעוט בי .למזלי ,החובש אשר חילק את האוכל היה
לצידו .הוא מיד פנה אליו אומר לו' :עזוב אותו ,הוא לא נורמלי ,הוא אפילו לא ניגש לקחת אוכל '...רק אז הוא הפסיק
להכות אותי .אינני יודע מה קרה לד"ר הלר ,הוא עזב את המחנה ב'צעדת המוות' ,עם רוב האסירים שהיו עדיין בחיים
באותו היום".
אחר כך הגיע יום הפינוי ,עם התקרבות החזית הרוסית פונו ממחנה יאבוז'נו ,כארבעת אלפים אסירים יצאו מהמחנה ב"צעדת
מוות" לכיוון גרמניה..." :כאשר פינו את כולם ,נשארתי בחדר החולים יחד עם עוד כמה חולים שלא היו יכולים ללכת.
מאוחר יותר ,לאחר שהרוסים הגיעו ,הבנתי למה לא הרגו אותנו במקום .הגרמנים הטמינו פצצת זמן במרתף מתחת
לחדר החולים ,אשר למזלנו לא התפוצצה".

"...כאשר הרוסים התקרבו למקום ,המשיך המזל לשחק לידי .עוד לפני שהגיעו למחנה ,הם ירו ממרחק אל חדר החולים,
מבלי שפגעו באיש .אחר כך הגיעו למקום מספר חיילים רוסים ,כוח חלוץ לפני הכוח העיקרי .היה חורף ,שלג מסביב,
ולחדר החולים נכנסו מספר חיילים רוסים ,לבושים כולם
במדי הסוואה לבנים ,אפילו הקת של הרובה שלהם הייתה
לבנה .כאשר הם נכנסו לחדר ,אחד מהם הביט בי וכמעט
פרץ בבכי ,הוא לא ידע מה לעשות ,כנראה שנראיתי ממש
נורא .הוא הוציא מהכיס חתיכת נייר עיתון ,שם עליה
'מחורקה' (טבק רוסי גס לגלגול) ,והציע לי סיגריה .לא
היה לו אוכל להציע לי .אחר כך הסתלק חיל החלוץ ושוב
נשארנו לבדנו ,מספר חולים בחדר החולים ...לבסוף הגיע
אמבולנס צבאי רוסי שפינה אותי משם .לא אשכח את
האמבולנס הזה שהציל אותי .באמצע האמבולנס הייתה
אח בוערת שהוסקה בנסורת עץ ,כך היה חם בפנים ,בזמן
שבחוץ היה קור כלבים".
לאחר ששוחרר היה חולה מאד בצהבת ובשחפת ואושפז
לימים ספורים בטרם הוצא מבית החולים והחל נודד בפולין.
באותה עת נעצר על ידי הצבא הרוסי ונשלח לתקופה קצרה יצחק עם תלמידותיו בשיעור פרזיטולוגיה מעשית בבית
חזרה לאושוויץ-בירקנאו ,שם רוכזו אסירים לשעבר במחנה ספר אורט ללבורנטים רפואיים ,נובמבר 1974
לצורך שיחזור חיי המחנה ,נגבתה ממנו עדות והוא אף
השתתף באחד מסרטי השחזור שנערכו במחנה .כיוון שסלובקיה לא נכבשה על ידי הרוסים ,הוא נדד חולה וחלש ברכבות
משא להונגריה .כל העת זכר כי אביו ,טרם נפרדו ,אמר לו שיפגשו לאחר המלחמה בביתם .לאחר שחרור סלובקיה ,עלה על
רכבת ונדד לעירו ניטרה..." :כאשר הגעתי לתחנת הרכבת בניטרה וקפצתי מקרון המשא שעליו נסעתי ,הדבר הראשון
ששמעתי הוא אחד מפועלי הרכבת שהיו במקום אומר לחבריו' :תסתכלו ,יותר (יהודים) חזרו ממה שהלכו '.זו הייתה
קבלת הפנים שלי לעיר שבה גדלתי".
אחרי המלחמה החל לעבוד בקהילה היהודית שנותרה בניטרה ,כשליח של הג'וינט ,זאת עד לשנת  ,1949אז עלה ארצה .למחרת
עלייתו הוא התגייס לצה"ל .תחילה שירת ביחידה ללוחמה במלריה וריסס מקווי-מים בנגב ,אחר כך כעובד מעבדה בבית
החולים הצבאי בתל השומר ,שם המשיך אף בשירות קבע .לאחר אזרוח בית החולים המשיך לעבוד במעבדה הבקטריולוגית
בבית החולים כעובד משרד הבריאות ,והתמקד בתחום הסרולוגיה .בשנת  1988פרש לגמלאות ,אולם המשיך לעבוד כמתנדב
במעבדה אותה אהב כעשרים שנים נוספות.
תועד ע"י בנו גרשון

