לאה וייס ברגמן Bergman -

לאה וייס ברגמן ,נולדה בשנה  1934בבודפשט ,הונגריה ליעקב וגיזלה וייס.
במהלך המלחמה אביה של לאה נלקח על ידי הנאצים לעבודות כפייה ובהמשך נלקחה
גם אחותה רוזה בת ה 18-שהייתה מבוגרת ממנה ב 9-שנים .כך שבבית נשארו לאה,
אמה ,הטלאי הצהוב ועוד כמה אנשים שהנאצים צופפו בביתם.
לקראת סוף  1944כולם נלקחו ל"צעדת מוות" שעברה מעל לדנובה על גשר מרגיט -
 , MARGITלגטו הגדול בפשט .בגטו נודע לגיזלה שבעלה נמצא בריכוז של גברים לא
רחוק מהמקום שלהם בגטו .על כן היא לקחה את לאה לריכוז גברים בכוונה להישאר בו
כגבר .יעקב נבהל מהגעתן למקום על כן לקח את לאה לבית מוגן לילדים בחסות הצלב
האדום וראול ולנברג השבדי .בבית המוגן שהתה לאה כ 3-חודשים ,עד סוף המלחמה.
לאה מספרת שהיא ישבה ובכתה שם ימים ולילות בצפייה שאביה יחזור לקחת אותה אך
זה מעולם לא קרה.
בסוף המלחמה בחודש מאי  , 1945יום אחד קרה הנס .אחותה של לאה ,רוזה לאחר
ששוחררה מעבודות כפייה ,הופיעה ולקחה אותה חזרה לדירת הוריהן .כל רכוש
המשפחה שהושאר בבית נשדד ובנוסף היה עליהן לחלוק את הדירה עם עוד משפחה.
התנאים בבית היו בלתי אפשריים ללאה .כך שאחותה הביאה אותה לבית "דרור הבונים"
בבודפשט ,תוך הבטחה ששתיהן תעלנה לארץ ישראל .בבית דרור הבונים לאה החלה
את חייה מחדש עם עוד ילדים בני גילה.
לאה אמנם עלתה ארצה עם עוד  16נערים ונערות שקראו לעצמם קבוצת "ברזל" בתוך
תנועת דרור הבונים מהונגריה .לאחר תלאות ונדודים דרך ,בית החולים רוטשילד
באוסטריה ,מחנה "סטרוט" שליד העיר אנסבאך שבגרמניה ,העפלה והגרוש של מעפילי
האקסודוס .מאידך אחותה רוזה שינתה כיוון והיגרה לקנדה.
על האקסודוס לאה שכנה על ארסל בחדר המכונות ליד חברתה זהבה דוידוביץ
שהצטרפה זה מכבר לקבוצת "ברזל" מקבוצת הבוגרים יותר .אכזבתה הגדולה ביותר של
לאה הייתה ,בשעה שהאקסודוס הגיעה לנמל חיפה ,אף אחד לא חיכה להם שם ,מלבד
החיילים הבריטים .לאה וחבריה ,גורשו על אניית הגרוש אפייר-רייבל ,למחנות אמסטאו

וסנגוורדן בגרמניה .קבוצתן הייתה אחראי לאבטח ולהסוואת את מיכה פרי שהיה המפקד
מטעם ההגנה על האקסודוס ועל אניית הגרוש.
במרס  1948עלתה לאה עם קבוצת "ברזל" ארצה .תחילה לקיבוץ שדות ים וכעבור שלוש
שנים השתכנו בקיבוץ רביבים שבנגב.

אלבום תמונות

לאה וחבריה "קבוצת ברזל" במחנה סטרוט שבגרמניה

נערים ונערות על סיפון האמפייר-רייבל

נערים ונערות ממוקמים על גג חדרי השירותים באמפייר-רייבל

מציורי הנוער באמפייר רייבל

קבוצת "ברזל" במחנה המעפילים סנגוורדן שבגרמניה

לאה בקיבוץ רביבים אוגוסט 2019

לאה וחברתה זהבה בקיבוץ רביבים אוגוסט 2019

