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נספח
תולדות המשפחה
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נספח

שורשיה של משפחת מכטינגר הם בעיירה קילץ 

זאב   - חוה  של  אביה  שבפולין.   )Kielce )קילצה, 

חיים   - 1920 להוריו  נולד בשנת  )וולף( מכטינגר 

בוימשטיין,  )לבית  ופייגה   )1896 )יליד  מכטינגר 

ילידת 1900(. הוא היה האח הבכור לעוד שמונה 

אחיו  וכל  הוריו  ששרד.  והיחיד   - ואחיות  אחים 

ואחיותיו נשלחו למחנה המוות בטרבלינקה ב- 22 

באוגוסט 1942 - שם נרצחו.

לאחרונה הצלחנו לאתר מסמכים בארכיון בעיר 

קילצה, המעידים על נישואיהם של חיים מכטינגר 

כתובת  על  וכן  זאב,  של  הוריו   - פייגה  ואשתו 

 56 בודזטינסקה  ברחוב  שהתגוררה  המשפחה, 

בבית  רחוב  באותו  מכן  ולאחר   ,1933 שנת  עד 

מספר 71.

סבא זאב נפטר לפני שנים אחדות, וטרם מותו לא 

ילדותו  אודות  סיפורים  ממנו  לשמוע  השכלנו 

זיכרונות שכתב  וקורותיו במלחמה. דף אחד של 

בכתב ידו נותר אצלנו, וכך הוא כותב )השגיאות 

במקור(:
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Kielce  ספטמבר 1939 קילץ

מלחמת העולם השנייה פוגשת אותי בעיר מולדתי 

לא  העיר,  להגנת  הפולניות  ההכנות  הורי.  בבית 

היה  אבי  הארץ.  חלקי  ברוב  כמו  יעילה,  הייתה 

מגוייס לצבא הפולנית. אמי הייתה כתמיד חלשה 

לדאוג  חייב  הייתי  הבכור,  הבן  בתור  אני  וחולה. 

עוד  ממני,  חוץ  שכללה  המשפחה,  לפרנסת 

היו  האחים  שמות  אחיות,  ושלוש  אחים  חמישה 

כדלקמן: שלום, אליעזר דוד. משה, ישראל -  דוב, 

 - זיסל  היו כדלקמן: שרה  יחיאל, שמות האחיות 

רבקה - רחל, סדר הגילים היו מהבכור עד הצעיר 

1( זאב 2( שלום 3( שרה זיסל 4( אליעזר דוד 5( 

משה 6( ישראל דוב 7( רבקה 8( יחיאל 9( רחל, 

אבי חזר מהשבי הגרמנית בערך שבועיים אחרי 

התחלת המלחמה.

את  לתת  התחיל  הגרמנים  בפני  ששרר  הפחד 

תוצאותיה. החנות שלנו שהיה עוד פתוח )מכולת 

התחיל  אחד(  קיר  עור  מוצרי   - קירות  שלוש 

של  ומהביקורים  הקניות,  מבהלת  להתרוקן 

כמו  לשלם,  בלי  סחורה  לוקחים  שהיו  הגרמנים 

דברי מתיקה, קפה, סוכר, סבון וכדומה.

לא עבר אלא זמן קצר, וכבר התחלנו להרגיש את 

הפחד בפני הכובשים הגרמניים, שהתחילו לחטוף 

כפיה  לעבודות  ולקחת  יהודים-  אחרי  ולרדוף 

אחרי  חפשו  בהתחלה  וזקנים.  חלשים  בתוכם 

גברים, אחר כך גם אחרי נשים ונערות בעיקר.

אוקטובר  1939 - קילץ: 

עם  יהודים  פסקו,  לא  יהודים  אחרי  הסריקות 

אורוות-  מחסנים-  במרתפים-  התחבאו  זקנים 

את  להם  לגזוז  התחילו  מיד  כי  וכולי,  בשדות 

גם  פעם  שלא  ככה  סכינים,  עם  ופיאות  הזקנים 

חתכו למסכנים גם את הבשר של הסנטר.

הבינוני.  מהמעמד  היא  שלנו  והמשפחה  הבית 

בני  כל  את  לפרנס  הספיקה  מכולת  החנות 

המשפחה. הילדים אכלו לא רק לשובע אלא אף 

שהתחילו  טריות  לחמניות  מסויים,  באוכל  בחלו 

השאירו  אלא  גמרו,  לא  פעם  אף  כמעט  לאכול 

חתיכות פה ושם ולעומת זאת ביקשו תמיד עוגות 

עם קרם או עם מילוי פיקנטי אחר. כאמור זה היה 

ליהודים.  להציק  הגרמנים  שהתחילו  עד  רק  כך 

הרדיפות  הצטמצמה,  הפרנסה  נסגרה,  החנות 

גברו מיום ליום.

הצדדים  מכל  הרחובות  נסתגרו  ברחוב  בהלכי 

יהודים  תופסים  כלבים  עם  גרמנים  וחיילים 

ועורכים בהם פוגרום ממש.”

 זאב מכטינגר 
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במקום אחר כותב זאב:

“ביום בהיר אחד נלקחתי יחד עם עוד כאלף יהודי 

ל-באזאר  וזכרם  שמם  ימח  הגרמנים  ע”י  עירנו 

ואחרי עינויים על אנושיים עם מכות רצח שיחררו 

את רוב האנשים וכעשרה אחוז נעצרו, את גורלם 

עשירים  שם  אנשי  אלה  היו  כך.  אחר  לנו  נודע 

איומות,  היו  הידיעות  וכולי.  עסקנים  מופלגים, 

שלחו  אפרם  ואת  ממש,  אותם  רצחו  הרוצחים 

למשפחותיהם נגד תשלום גבוה.

אני כשלעצמי חזרתי פצוע בגופי ובראשי, בגופי 

נשארו פצעים מהכלבים שנשכו אותנו, וכתוספת 

קיבלנו עם מקלות גומי בפנים ובראש, הרוצחים 

אחרינו  רדפו  עוד  אלא  בזה  הסתפקו  לא  עוד 

כשהם על הסוסים בכדי להבהיל אותנו ולהתפקע 

מצחוק. קרוב לשבוע ימים שכבתי במיטה אחרי 

ובנפשי; פחדתי  המקרה הזה, הייתי שבור ברוחי 

לנו  נתנו  לא  בבית  גם  כבר לצאת מהבית, אבל 

וגם בלילה,  להיות בשקט, חיפשו אותנו גם ביום 

עבודה  תעודת  ולהציג  לעבוד  חייב  היה  יהודי  כל 

לכל גרמני שדרש זאת.

לא  שלו  עבודה  שהכרטיס  ליהודי  היה  ואבוי  אוי 

ואחרי  המקום  על  אותו  אוסרים  היו  בסדר,  היה 

עינויים קשים בגסטפו - כבר לא היה בדרך כלל 

מסוגל לעבודה.
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באותו זמן הגיעו ידיעות עצובות מאד מטרבלינקה, 

לבנות מחנות  ועוד מקומות התחילו  אושבינצ’ים 

זה צריך להיות בדיוק אף אחד בזמנו  ריכוז. מה 

לא ידע לענות רק דבר אחד היה ברור - שמשהו 

מרחף באוויר. היות והשמועות אומרות שחושבים 

לרכז במחנות את כל היהודים וכשהגיעה הידיעה 

האופטימיסטים  אפילו  כבר  הסכימו  הגטו,  על 

שאין מנוס מבריחה.

הייתה  רע,  בכי  היה  מזון  אספקת  של  המצב 

אבל  לנפש.  גרם  כ-300  לחם  של  חלוקה 

אותם  הוציאו  בתורים,  התייצבו  כשיהודים 

הגרמנים מהתור, והפולנים עוד צחקו. לא הייתה 

ברירה אלא לחפש בשוק השחור.”

זאב  נישא  המלחמה,  פרוץ  עם  מסויים,  בשלב 

לחוה-רבקה )בת לשמחה הכהן מנטליק ואסתר 

הצליחו  והם  קילץ.  מהעיר  כולם  ווסרמן(  לבית 

משפחותיהם  כשבני  לרוסיה  ולהגיע  להימלט 

הזו  התקופה  על  הפרטים  את  מאחור.  נשארים 

שזאב  לנו  ידוע  יודעים.  איננו  המדויק  והמשכה 

עבודה  במחנות  מאד  קשה  תקופה  עבר 

עד  לשרוד  הצליחו  והם  הרוסים,  שבשליטת 

לשלבים האחרונים של המלחמה.

ב-1.1.1942 נולד לבני הזוג בנם יקי )יעקב( בעיר 

נפטרה   - חוה   - האם  אך  שברוסיה,  טשקנט 

חודשים,   6 בן  הצעיר  כשהילד  הטיפוס  ממחלת 

והיא בת 21 בלבד )על שמה קרויה חוה אמנו ז”ל(.

במקביל, אחותה של האישה חוה, פנינה-פייסל-

)לבית מנטליק( איבדה אף היא את בעלה  פולה 

הרוסית,  בחזית  צינמון(  למשפחת  )בן  הראשון 

לאחר שלזוג נולדה ילדה בשם מרים )שהייתה אז 

בת שנה(.

פולה וזאב נפגשו והחליטו לאחד את המשפחות, 

ונישאו זה לזה.

למשפחת  בנות   - כאמור   - היו  ופולה  חוה 

אחיות.  חמש  עוד  בבית  היו  מהן  וחוץ  מנטליק, 

תמונות שנותרו בידינו מבנות המשפחה מצביעות 

עד  בקילץ  שהתקיימו  ונעימים  נוחים  חיים  על 

פרוץ המלחמה.

 האחיות חוה )מימין( ופולה מנטליק.

 פולה מכטינגר )לבית מנטליק( בגיל 22.
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 פולה לבית מנטליק.

 צילום משפחתי מקילץ.

 צילום משפחתי מקילץ.

 למטה באמצע: האחות 

אסתר לבית מנטליק ובנה.



119

 סילביע מנטליק, אחותה של פולה, 

והאם אסתר לבית ווסרמן.

 זאב ופולה בזלצבורג, לאחר  האחות סילביע מנטליק בקילץ

המלחמה.

 יהודים בבית

הקברות בקילץ

לאחר המלחמה.

 שרה בוימשטיין )לימים קמינר(

בת דודתו של זאב, ניצולה יחידה 

ממשפחתה.

התמונה צולמה בקילץ לאחר

המלחמה.
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בירת  )כיום  טשקנט  בעיר  נולדה   1945 בשנת 

ופולה,  זאב  של  המשותפת  בתם  אוזבקיסטאן( 

שנפטרה,  הראשונה  האישה  שם  על  שנקראה 

אמנו,  היא  פולה(,  השנייה  האישה  של  )אחותה 

חוה לבית מכטינגר.

לתקופה מסוימת אחרי המלחמה חזרה המשפחה 

חברים  ופולה  זאב  היו  שם  בפולין,  להתגורר 

בהתאחדות הציונים הדמוקרטים “איחוד”, תנועה 

ותרבות  שפה  “חלוציות,  למטרה  לה  ששמה 

עברית, העפלה והגנה, יחס כבוד למסורת עברית, 

העבודה  דת  טיפוח  ויריב,  ידיד  לרעות  כבוד  יחס 

ושאיפה להתיישבות”.

שני  את  זמנית  לשכן  הזוג  בני  החליטו  בהמשך, 

הקרוי  יהודי,  יתומים  בבית  ה”בוגרים”  ילדיהם 

שם  לאוסטריה,  נסעו  עצמם  והם   ,Piotrolesie
התגוררו בעיר זלצבורג כשנה, עם בתם התינוקת 

חוה, ושם למד זאב בבית ספר אורט.

בשנת 1948, לאחר קום המדינה, עלו זאב, פולה 

שבצרפת,  מרסיי  לנמל  נסעו  הם  ארצה.  וחוה 
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“קדמה”,  שנקראה  “צים”  באניית  הפליגו  ומשם 

ארצה  הגיעו  ומרים  יקי  ילדיהם  חיפה.  לנמל  עד 

שנה מאוחר יותר, במסגרת “עליית הנוער”.

לאחר המלחמה הסתבר לסבא זאב שהוא נותר 

השריד היחיד מכל משפחתו הענפה. זאב הנציח 

את בני משפחתו בכיתוב על מציבה לזכר קהילת 

בני  )שבו כתב את שמות  זה  כיתוב  ודרך  קילץ, 

לנו למעשה להכיר  המשפחה שנספו( התאפשר 

את שורשיו - שורשינו.

סבתא פולה הייתה חלשה וחולנית רוב ימיה. היא 

ובשנותיה  שרירים,  בניוון  צעיר  בגיל  חלתה 

סיעודי  חולים  הייתה מאושפזת בבית  האחרונות 

בגדרה, שם נפטרה בשנת 1972, כשהיא בת 56. 

סבל,  ומלאי  מרירים  נוקשים,  חיים  חי  זאב  סבא 

בשנת  נפטר  הוא  טובה.  לשיבה  להגיע  זכה  אך 

2002, בגיל 82.

פרק זה נועד להנציח אותם ואת כל בני משפחתם 

הרבים שלא זכו לשרוד את אותה תקופה נוראית 

וחשוכה.
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