
 שם הסיפור 

 י שיש לי אחות גילית - 71בגיל 

 

 משנה כותרת 

 שנים.  7  -כילד גדלתי במשפחה עם אבא )שלמה(, אמא )שרה( ועוד אח )אליק( גדול ממני ב

 הורי המעיטו לדבר על מה שעבר עליהם בזמן המלחמה, ואחר כך במחנות העקורים )בתור פליטים( בגרמניה. 

 וגית. היו נשואים קודם, ומעולם לא נתנו להבין שיש לנו בעצם היכן שהוא אחות ביולשניהם לא 

סתם   –פשוטה  DNA, עשיתי בדיקת שנים לאחר שאבא נפטר  32 -ו , שבע עשרה שנים לאחר שאמא נפטרה2019 -ב
וחודש לאחר הבדיקה אני מקבל מייל יבש, מהחברה שביצעה את בדיקת  –שלי  המוצא האתניכי רציתי לחקור את 

 , בזו הלשון: DNA -ה

, אחות ביולוגיתברמה של   DNA"... בעקבות הבדיקה שלך, אנו שמחים לבשר לך שמצאנו התאמת  
 נשמח לעזור לך ליצור איתה קשר ...". . *** -ומקום מגוריה ב *** ושמה 

 תארו לעצמכם באיזה הלם אני נמצא. 

 

 תוכן הסיפור 

 . אמא שרהו אבא שלמה לפתוח כראוי את הסיפור, אני מתחיל כמובן מההורים שלי: 

 ההורים שלי ילידי ורשה, נמלטו מהנאצים שכבשו את פולין, ועברו את הגבול לרוסיה )אז ברית המועצות(. 

 אבל לא היו כל הזמן יחד. אמא שלי נמלטה לרוסיה יחד עם אחותה.  -אחים ואחות  2אבא שלי נמלט לרוסיה יחד עם  

 לא שרדו את השואה.   –שנשארו מאחור  כל שאר בני המשפחה הגדולה של אבא 

 4שני הוריה )סבא וסבתא שלי( נפטרו תוך שנתיים, וכאשר אמא היתה בת  –אצל אמא "תנאי הפתיחה" היו שונים 
 היא כבר היתה יתומה. אמא ואחותה זושה נשלחו לבית יתומים עירוני בוורשה.  

 למחייתן.   ודעב  שם גם הןלגור בעיר ורשה עברו ו ותה עזבו את בית היתומים אימי ואח  16או   14בגיל 
 נמלטו לרוסיה ונשארו יחד כל המלחמה.  , שתיהן עדיין רווקות,עם כיבוש פולין ע"י הנאצים אמא ואחותה

 ונישאו.( הם נפגשו 2  -היו רווקים ולא הכירו אחד את השני. רק ברוסיה )בזמן מלחמת העולם ה שרה ושלמה )הורי(

 

, מפחד האוייב בדרכים מזרחה, עמוק לתוך רוסיהזושה היו אחותה והורי יחד עם ברוסיה  1940  -אחי אליק נולד ב
מקומות מגורים לא ממש ראויים ו : עוני, רעבביותר שנים קשות 6הנאצי שלוחם ברוסים ומתקדם מזרחה. היו אלו 

 . בקור הרוסי הכבד

שנים מאוד קשות, המשפחה הקטנה יחד עם זושה חוזרים לפולין לחפש אם מישהו   6בסיום המלחמה, לאחר  
 אחד מהמשפחות של אבא ואמא שרד את השואה.  הם לא מוצאים, אף לאמהמשפחות שרד את השואה. 

בנוסף, על הבתים של המשפחות השתלטו שכנים פולנים אנטישמיים, כך שלא נשאר להם מה לחפש בפולין והם  
 למצוא קורת גג ואוכל במחנה עקורים בברלין )בצד המערבי(. עברו את הגבול לגרמניה והצטרפו לשרידי שואה יהודים 

 המשפחות.  2היו בעצם שרידי  –הורי יחד עם אחי אליק, אחות אימי זושה, ועוד אח ואחות של אבא 

 הרש שלמה



 נולדה לזושה בת פיליס שהיא בת דודה לי ולאחי.   1947 שנתבבמחנה עקורים 

  עקורים בברלין )גרמניה(.הבמחנה  - אחרי המלחמה  1948 - נולדתי ב (דודי)סבא  אני גם 

היינו היחידים מכל המשפחה שעלינו לישראל )אבי היה ציוני בית"רי  לישראל.  –נו ארצה עלי   1948עוד באותה השנה 
 כל שאר המשפחות שלנו היגרו מאוחר יותר לארצות הברית.  ,נלהב(

 אחים ואחות, וגם לאמא היתה שם אחות.   2משפחה בארץ לא היתה לנו, אך בארצות הברית היו לאבא 

 ם בזמן המלחמה, ואחר כך במחנות העקורים )בתור פליטים( בגרמניה. הורי המעיטו לדבר על מה שעבר עליה 

 הם לא היו נשואים קודם, ומעולם לא נתנו להבין שיש לנו בעצם היכן שהוא אחות ביולוגית. 

 

סתם   –פשוטה  DNA, עשיתי בדיקת שנים לאחר שאבא נפטר  32 -ו , שבע עשרה שנים לאחר שאמא נפטרה2019 -ב
 ות אתניות שלי:  קבלתי תוצא וחודש לאחר הבדיקה –שלי  המוצא האתניכי רציתי לחקור את 

 . אשכנזי "טהור"יהודי    לגמרי לאאני ש

 

 שנים אחורה נחזור 

לא ממש נשמרו הקשרים, לא  עם שני האחים והאחות של אבא   -משך השנים ב
 מעבר למכתב אולי פעם בשנה.

והתכתבו בניהן באדיקות   מאוד קשורותלעומת זאת אמא ואחותה בארה"ב נשארו 
 הדודה והבת גם הגיעו לביקור קצר. בשנות השישים  מכתב.או שבועיים כל שבוע   –

מונים המוקדמות, כאשר התחלתי לטוס לנסיעות עבודה בארה"ב, ביקרתי  בשנות הש
ילדים.   2נתיים כבר נישאה והיו לה ישב –לא מעט אצל דודה זושה והבת שלה פליס 

 וכך שמרנו על קשר מאוד קרוב ודי רצוף. 

 

את תעודת  בשלב כלשהו היא גם ראתה  –הוא אבא מאמץ  (Nathan) ָנָתןפיליס ידעה כמעט תמיד שאבא שלה 
 בתעודת האימוץ גם היה מצויין שם האב הביולוגי שלה:  (. 1950האימוץ בגרמניה בשנת האימוץ המקורית )

 . יוסף שטולמן מישהו בשם 

 1950המשפחה שלי בשנת 



היא קיבלה תשובות מתחמקות  – )יוסף שטולמן( כל השנים כאשר פיליס שאלה את זושה לגבי האבא הביולוגי שלה
 . לבסוף פיליס כבר לא שאלה יותר. " הוא אבא שלך ָנָתןאל תבלבלי את המוח,  כמו: " 

 

גם אני ידעתי שנתן הוא אבא מאמץ של פיליס, וכאשר הייתי מבקש מאמא שתספר  אצלי בבית המצב היה מעט שונה.
 :  "גירסאות"היו לה במשך השנים מספר  –לי על האבא הביולוגי יוסף שטולמן 

 קשה )משהו בבטן( ונפטר. האבא הביולוגי חלה במחלה  •

 . נפטר בכלא( וכנראהנתפס, נשפט ונכלא לשנים רבות ) –האבא סחר בשוק השחור בזהב  •

 ועוד כמה גירסאות דומות...  •

 לבסוף גם אני עייפתי ועזבתי את הנושא. 

 

  סבא דודי(שלומית ו נו )סבתא לושלי כבר נפטרו, ו שלומיתי אישת ההורים של  ]...............................[  .השנים חולפות
 מאושרת. קרובה ו ,משפחה חמהבקיצור   –נשואות עם ילדים  מקסימות, שלוש בנות

 מקומות קסומים בהרי הרוקי ונופי המערב הפרוע.   –ה"ב נסענו שלומית ואני לטיול של קרוב לחודשיים לאר 2019 -ב

 

 נה שאנו מבקרים ומתארחים אצלה.בסוף הטיול קבענו עם פיליס בת הדודה שאנו מגיעים אליה, וזו לא הפעם הראשו
 פיליס ומשפחתה "יצאו מעורם" כדי להנעים את שהותנו אצלם. 

בשלב מסויים אנו משוחחים על אודות ארצות המוצא שלנו 
 –)הבת של פיליס( מציעה שיש פיתרון פשוט  ְסֵטייִסיכאשר 

פשוטה ואפשר להשיג ערכה לבדיקה  DNAלעשות בדיקת  
 דולר בלבד.  50בעלות של 

ערכות בדיקה   2מציעה ועושה )בלי לשאול אותנו(, מזמינה 
שלנו. יומיים אחר כך הערכות   לחקור את המוצא האתני

ואני ובת הדודה שלי פיליס מבצעים את הבדיקה   מגיעות
הפשוטה ושולחים אותה חזרה לחברה שמבצעת את הבדיקה. 

 זה לוקח בין שבועיים לחודש. –התוצאות לא מתקבלות מייד 

 בינתיים חזרנו כבר ארצה וממשיכים את החיים כרגיל. 

ובו הם מפרטים את   DNAה שבודקת מהחבר מייל ראשוןשבועות לאחר שחזרנו מהטיול, אני מקבל   3משהו כמו  
 הערכתם לגבי המוצא האתני שלי: 

 יהודי ספרדי מצפון אפריקה.  3% + איטלקי  4% + יהודי אשכנזי 93%

"תערובת זרה".  7%מדליק, תמיד הרגשתי שאני לא אשכנזי "טהור" ומאוד שימח אותי שיש לי משהו כמו  
 גם הוא לא אשכנזי "טהור". וזהו, חשבתי שבזה זה נגמר.ש -בשימחה התקשרתי לאחי אליק לבשר לו  מייד 

 זושה נתן



 בזו הלשון:, DNA  -, מהחברה שביצעה את בדיקת השני מיילאני מקבל משהו כמו שבוע לאחר מכן,  

, אחות ביולוגיתברמה של   DNA"... בעקבות הבדיקה שלך, אנו שמחים לבשר לך שמצאנו התאמת  
 ***. נשמח לעזור לך ליצור איתה קשר ...".  -ושמה *** ומקום מגוריה ב

 ממשיך לגלול את המייל למטה ואני מגיע לפרטים של אותה אחות:  .הידיים רועדות לי –הלם ב אני

  פיליס –וכאן כמעט נפלה לי הלסת  –ממני בשנה(, גרה בארצות הברית ושמה  )מבוגרת   72בת 

 אולי זו טעות או בדיחה גרועה? . אלוהים אדירים, איך זה יתכן? היא גם אחותי –בת הדודה שלי  פתאום הבנתי:
 ומה עם יוסף שטולמן שמופיע בתעודת האימוץ בתור אבא ביולוגי? 

 

 אני חייב לדבר עם פיליס, אבל בגלל הפרשי השעות אני חייב להמתין עד הערב. 

כי מה שאני עומדת  –"אתה חייב לשבת בערב אני מתקשר אליה ולפני שאני אומר משהו היא מתפרצת בהתרגשות: 
 . ואז היא מספרת שהיא קיבלה מייל ... שיש לה אח ביולוגי ... והאח זה אני. לספר לך יגרום לך סחרחורת"

אחוז ההתאמה מתאים בדיוק    –החופפים ומוצאים שאין טעות  DNA -אחוזי השנינו מנתחים את  לאחר שנרגעים, 
 דודים. )התוכנה מפרשת את זה חד משמעית בתור אחים(. -אחים שהם גם בני - לחצאי

 

 

 

 
 הביולוגי/משפחתי בצורה גרפית זהו הקשר



 שנים לאחר ה"ארוע", וכאשר "העדים" המרכזיים בפרשה כבר אינם איתנו. 70נסיון לפתור את התעלומה: 

 במשולש של: במחנה העקורים בברלין  1946בשנת  מה בדיוק קרה –, פיליס ואני אליק  – שברנו לא מעט את הראש
 אבא, אמא ואחותה של אמא?

 

 

 

 : רקע קצר

כאשר הסתיימה המלחמה "המשולש" הנ"ל הגיע למחנה עקורים בברלין ונשם לרווחה. כעת אפשר לחשוב על העתיד.  
לא נשואה וללא ילדים. היא מרגישה   38כבר בת  המבוגרת ממנה בשנתיים   אמא נשואה ועם ילד )אחי(, ואילו זושה

 כנראה שחלון ההזדמנות לחבק תינוק משלה הולך ונסגר )באותה עת לא חלמו עדיין על הזרעות וטיפולי פוריות(.  
 להכנס להריון. וכנראה זו משימה לא פשוטה.להשיג בחור להתחתן ו דחוף על כן היא כנראה חייבת

 איש טוב וחכם. שנים, עד כמה הוא דאג לשרה אישתו ולה,  7או   6מאידך את שלמה היא מכירה ומוקירה היטב מזה 

 : שתי אפשרויות סבירות עלו על הפרק

שלמה וזושה ניהלו רומן אהבים קצר מבלי ששרה תדע. זושה נכנסת להריון ולפני שזה נראה לעין היא עוזבת  .1
  –היא חוזרת לברלין עם "סיפור כיסוי"  שנה לערךת את פיליס וכעבור אחר. שם היא יולדלמחנה עקורים  

, נישאה לו וניכנסה להריון. בשלב כלשהו הבחור חלה במחלה קשה סף שטולמן(ו)י  פגשה בחור ראוישהיא 
  וכעת היא חוזרת לברלין כאלמנה טרייה שחובקת בת חמודה. , אחר כך היא ילדה את פיליסונפטר

 רים על הסוד המשותף עד יום מותם. שלמה וזושה שומ

שרה וזושה אחיות עם קשר מאוד חזק. שרה רוקמת פתרון מעשי ודוחפת את הצדדים לממש אותו: למה    .2
"תורם" אקראי שהיא לא מכירה ולא יודעת עליו דבר. הנה שלמה בחור טוב וחכם שאת מכירה  שזושה תחפש 

תעשי איתו ילד/ה ואף אחד מלבד שלושתינו לא ידע דבר לעולמים. וכך היה: זושה נכנסת להריון ולפני  –היטב 
היא חוזרת  שנה לערךשזה נראה לעין היא עוזבת למחנה עקורים אחר. שם היא יולדת את פיליס וכעבור 

ניכנסה להריון. בשלב כלשהו שהיא פגשה בחור ראוי )יוסף שטולמן(, נישאה לו ו  –לברלין עם "סיפור כיסוי" 
הבחור חלה במחלה קשה ונפטר, אחר כך היא ילדה את פיליס וכעת היא חוזרת לברלין כאלמנה טרייה  

 שלמה, שרה וזושה שומרים על הסוד המשותף עד יום מותם. שחובקת בת חמודה. 

וברוב קולות ובגיבוי   –)אישתי(  פיליס, אליק וחוה )גיסתי(, אני ושלומית –די הרבה "חפרנו" בשתי האפשרויות הללו 
 נימוקים מנצחים בחרנו באפשרות השנייה.

אכן הסוד המשפחתי נשמר בקפידה על ידי השלשה ולא דלף עד יום מותם. ואלמלא השטות הזאת שלנו לעשות 
גי הסוד היה נשאר קבור לעולמים. פיליס "זכתה" סופסוף לדעת באמת וגם "להכיר" את האב הביולו  – DNAבדיקות 

 חים. לא –ואנו בני הדודים זכינו "לשדרג" את הקשר המשפחתי שלנו מבני דודים 



 

 

 

 

 

 וקצת. בכל יום הוא חסר לי.  80הלך לעולמו במפתיע, בגיל  אליק אחי היקר  – 2021לצערינו, בספטמבר  

 

 

 2019פליס ודודי בשנת 


