
 

 ד  רנ/ מאיר ב כנגד כל הסיכויים

 

  1941בבוכניה שבפולין למשפחה דתית אמידה של ארבע נפשות. בשנת  1936מאיר ברנד נולד בשנת 

חשו ההורים כי סופו של הגטו קרב והחליטו למלט  1943גורש עם משפחתו לגטו בוכניה. באוגוסט 

מי בו היה כתוב כי    את מאיר כדי שיהיה זכר למשפחה. אביו של מאיר נתן לו דיסקית ובה פתק

כיהודי. לאחר מכן הסביר האב למאיר בן השבע את משמעות הפרידה ונתן  יגדלוא את מאיר שימצ

לקח את מאיר עם בת דודתו מרים ובן דודו איטק ש   יוזף. ההורים שילמו לגוי-דודק  –לו שם פולני  

למסע רגלי של שלושה שבועות לגבול סלובקיה. לבסוף הגיע מאיר ברכבת לבדו לבודפשט, שם חבר  

ישנו מתחת לגשרים ובימים שוטטו בשווקים, אספו שאריות   הם  ת פליטים ויתומים. בלילותלחבורו

 .  לשרודכדי  ופירותשל ירקות 

אספה את מאיר ברטה רובינשטיין, חברת המחתרת של התנועה הציונית שהתחזתה  1944באפריל  

אחרים יהודיים  ילדים  עם  מאיר  את  הסתירה  ברטה  בוגטה.  אילונה  בשם  יצאו לנוצרייה  ביוני   .

לברגן והגיעו  קסטנר"  ב"רכבת  מבודפשט  ומאיר  משמונה -ברטה  יותר  מאיר  נשאר  שם  בלזן, 

 חודשים. 

באפריל   שוחררו  ומאיר  הצלב   1945ברטה  שהקים  ספר  בבית  עברית  למד  מאיר  לשווייץ.  ונסעו 

שראל הוא הגיע לנמל טרנטו בדרום איטליה ולאחר שקיבל אשרה, עלה לי  1945האדום. באוגוסט  

אותה   בספטמבר  הנוער.  עליית  אותו עם  ברשימות    איתר  שהתפרסמהדודו  בעיתונים.   הניצולים 

 הדוד סיפר למאיר שהוריו שושנה ויעקב ואחיו הגדול שמעון גורשו לאושוויץ ונרצחו שם. 

לצה"ל  מאיר   בגדוד    1954-בהתגייס  וכן  890ושירת  התגמול,  בפעולות  השתתף  הוא  מלחמות ב. 

ישראל. מאיר למד כלכלה חקלאית והיה מרכז המשק והגזבר בקיבוצו. לאחר מכן ניהל את חטיבת 

 .הבשר בתנובה, ועם פרישתו לגמלאות הצטרף למשרד לייעוץ כלכלי, שם הוא עובד כיום

 .ונה נכדיםמאיר נשוי לחנה, ולהם שלושה בנים ושמ

  העדות לקוחה מתוך אתר יד ושם

https://www.yadvashem.org/he/remembrance/archive/torchlighters/brand.html 

 

 רפלקציה של חברי הקבוצה: 

 התחבר לנושא והתרגשתי לספר סיפור של מישהו אחר""עם העשייה על העדות התחלתי ל

מהדרך   י"התחברתי לסיפורו של מאיר וכאב לי לשמוע את מה שהוא עבר שם, אך נהנית 
 והעשייה" 

https://www.yadvashem.org/he/remembrance/archive/torchlighters/brand.html

