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לקראת יום השואה

לקראת "יום השואה"

מיפגש עם ניצול השואה

יוסף בכר

יוסף © ®86יליד יוגוסלביה ,מוכר
לרבים כמנהל הדואר המיתולוגי,
ופחות כניצול מחנה ברגן בלזן
שחווה על בשרו כנער את
מוראות השואה.
נחמה ביאליק מביאה את סיפורו:
בעוד יומיים נציין שוב את יום השואה ויעלו
הסיפורים האישיים שגם ממרחק עשרות
שנים לא כהו ולא נס ליחם .ניצולי השואה
החיים בינינו שבים ומספרים את
סיפוריהם ,שכל פרט ואירוע ותאריך מהם
חקוק בזיכרונם ,ואומרים" :אתם חייבים
לדעת ,העולם חייב לדעת ,ואנו אלו
שנשארנו בחיים כדי לספר!"
רק מעטים מתושבי עירנו יודעים שיוסף
בכר יליד יוגוסלביה בן ה ,86-המוכר
לרבים כמנהל הדואר המיתולוגי ,הוא
ניצול מחנה ברגן בלזן שחווה על בשרו את
מוראות השואה.
ביום יום הנושא הזה לא מוזכר ,אך כאשר
ביקשנו מיוסף לחזור לימים הללו חזרו
הזכרונות להציפו בבהירות רבה.
זהו סיפורו של האיש:
"נולדתי בפרישטינה שביוגוסלביה לשעבר,
שנמצאת בדרום סרביה ,היום קוסובו.
היינו  8ילדים בבית 6 ,בנות ו 2-בנים
כשאני הילד הלפני אחרון .למדתי בבית
ספר כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה
וכשנכנסו הגרמנים לאזור התחילו
הסנקציות נגד היהודים .בחנות של הורי,
שבה נמכרו חוטי טוויה ,נתלה שלט שבו
נכתב שזאת חנות של יהודים .מאותו רגע
הפכה החנות הזאת להפק ר ,כמו כל
החנויות של היהודים ,וכל אחד יכל להכנס
ולקחת סחורה .אח"כ באו האיטלקים,
שלא היו נגד יהודים ,ומכיוון שרוב
האוכלוסייה הייתה אלבנית סופחנו
לאלבניה .האלבנים המקומיים קנאו
ביהודים והאיטלקים הסכימו להגלות את
היהודים בתוך אלבניה".
אביו ואחיו של יוסף הוגלו והוא עצמו
נשא ר ,ילד כבן  ,15לנהל את החנות
המשפחתית עם שני עובדים גויים .עם
הזמן השכיר את החנות לאדם אלבני
ונשאר לעבוד בה כשכיר .בשנת  1943שבו
הגרמנים לשלוט במקום והצרות חזרו
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איתם" .תפסו יהודים ברחוב ,יהודים
התחילו להעלם פתאום" נזכר יוסף" ,עד "יצאנו כל בוקר  100איש וכל יום סחבנו
שלילה אחד אספו את כל יהודי פרישטינה אחד או שניים מתים בחזרה .האס ,אס,
והכניסו אותם למחנה צבאי ליד בלגרד היו משתעשעים עם הכלבים שלהם
שנקרא 'גני התערוכה' ,ואני ביניהם .זה ומסיתים אותם נגדנו וצוחקים ".יוסף עבד
היה מחנה קשה מאוד והרבה יהודים גם בקומנדו טרנספורט שעסק בהעמסה
נרצחו והושלכו לדנובה .היינו שם כמעט ופריקה מהרכבות ,וזוכר היטב את
כל המשפחה ,גם אבי חזר ,מלבד אחי העבודה המפרכת שלוותה במכות למי
שנהרג בפרטיזנים ושתי אחיות שברחו שהתקשה .הוריו נשארו במחנה ולא יצאו
לסקופיה והסתתרו .אחרי שבועיים לעבודות ונאלצו לעמוד מדי יום במסדרים.
במחנה ,רעב ,אכזריות מצד הקרואטים ,על האוכל במחנה מספר יוסף" :האוכל
העמיסו אותנו על קרונות לגרמניה ,לברגן היה החיים .זה מה שהיה העיקר :להשיג
אוכל .כל אחד קיבל כיכר לחם אחת
בלזן".
לשבוע .הייתי חותך את הלחם לשבע
בהתחלה נראה להם מחנה ברגן בלזן חתיכות שוות שיספיק לי לכל השבוע.
יחסית לא רע ...אמנם היהודים נשאו טלאי בבוקר קיבלנו חתיכת מרגרינה ,בצהריים
צהוב אך יוסף מספר שזה נראה כמו ארץ כף מרק סלק ובערב תה .אנשים היו
ישראל...חלוצים...עובדים ...והרבה מאוד מסכנים את חייהם בשביל לגנוב תפוח
אנשים מכל קצוות אירופה .מי שהיה אדמה ,והיו כאלו שירו בהם כשניסו לקחת
מסוגל לעבוד נשלח לעבודות קשות .יוסף מהמטבח .אני עבדתי בחוץ והצלחתי לגנוב
היה נער חזק ולכן נשלח לעקור שורשי פה ושם תפוח אדמה או סלק והחבאתי
בבגדים כדי להביא להורים .אני זוכר
עצים ביער.
שעבדתי בטרנספורט והיה אחראי עלינו
גרמני שהיתה לו עגלה עם סוסים .קראנו
לפני כחודש נערך ביד ושם טקס לו 'העגלון' .פעם מצאתי בזבל מטבע
והגרמני קרא לי ואמר שהוא אוסף
זיכרון ליהודי מקדוניה במלאת  70מטבעות וביקש שאתן לו כל מטבע שאני
שנה להשמדתם .יוסף בכר הוזמן מוצא .יום אחד נכנסתי עם בחור הולנדי
לחזיריה וראיתי שהחזירים מקבלים את
לטקס ביחד עם ניצולי שואה
מעטים ממקדוניה שנותרו בחיים .שאריות האוכל הטוב של הגרמנים .שנינו
אכלנו יחד עם החזירים ויצאנו משם עם
כמה שאריות .העגלון תפס אותנו והתחיל
להרביץ להולנדי באכזריות רבה .חיכיתי
"האוכל היה החיים .זה מה שהיה לתורי בפחד ואז הוא אמר לי' :גם אתה
גנב?' נתן לי בעיטה קטנה והחוצה .הבחור
העיקר :להשיג אוכל .כל אחד קיבל ההולנדי מת לאחר כמה ימים מהמכות
כיכר לחם אחת לשבוע .הייתי חותך ואני ניצלתי בזכות המטבעות".
עוד נס שקרה ליוסף וקשור גם הוא לאוכל
את הלחם לשבע חתיכות שוות
הנכסף אירע כשעבד כחוטב עצים .הוא
שיספיק לי לכל השבוע .בבוקר
גנב תפוח אדמה ליד המטבח והתכונן
בצהריים
קיבלנו חתיכת מרגרינה,
להעבירו לאמו בשער .קצין גרמני עצר
כף מרק סלק ובערב תה".
אותו ושאל לאן הוא הולך ויוסף ענה שהוא

