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רשימות לזכרו של ישעיהו שוסטרמן 
 

 בן במולדת –רשימות לזכרו 
כרונות ימה ז. עמד ישעיהו בעמדתו מול מסתערים , חדשה-מושרש במולדת ישנה, שווה בין שווים, גאה

מה שונה היה מצבו עתה ממצב אותו ילד נרדף . בעמדתו מול מסתערים מה שונה היה מצבו? ומחשבות עלו בו
 !ללא מולדת, ללא קרובים, עלה נידף, כרה אוקראיניתיי א"מות הוריו אומץ ע שלאחר, י הגרמנים"ע

על כל  הוא התגבר. כמו נתחדשו חייו- ובבואו ארצה , את כוס התרעלה יחד עם כל יהדות אירופה הוא שתה
 .לארץ כשבלבו אהבה גדולה, על כל הסיוטים והסתגל לסביבה ולנוף, כרונותיהז

השקולים והמרוכזים אפשר  ומתוך דבריו, כשכולו נלהב וער למתרחש בארץ, פגשתיו בראשית מלחמת השחרור
 .היה לראות את מסירותו הנאמנה

אתה מתפלא שאיני אומר לך בדיוק ! 1929-נולדתי כמדומני ב: "על תולדות חייו וכך התחיל את הסיפור העגום
 1944-ארצה ב עליתי... אלא גם הורי וכל משפחתי, אולם לא תעודותי בלבד נלקחו והושמדו? הולדתי-יום את

לי כוח לעמוד עם כל שברשותי  זה נתן. ח"התגיסתי לשורות הפלמ, הנוער-בעלית, וכעבור שנתיים של חינוך
 ."עלי מגניםכשם שהמולדת והעם - להגן על העם והמולדת 

קשר - , הניצולים עם הבית החדש גלום הקשר ההדדי של, במלים אחרונות אלו גלומה כל גדלות המפעל הציוני
 .שלמענו הקריב ישעיהו את חייו

 .ר
 

 .ח"נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ מידע נוסף
 

 לנדמן. מ –גורל 
רק לפני זמן קצר נהנינו . כך-יותר קשה לי לכתוב על ועוד, קשה להעלות על הדעת את היעדרו של שייקה

, שרון היה לויכ. יזבטים'מעשיות וצ, היום הרגילות-המיוחדת את קורות כשהוא היה מספר בעליצות, ותאובצ
 והרי כה רב הסבל שבחור צעיר זה סבל משך כל ימי חייו. הומור ופקחות היו טבועים בו - שכל מוצא שפתיו

-בעולם של שוחרי נשאר, בודד וגלמוד, בגיל צעיר.  של החיה הנאציתהגהנוםהוא עבר את כל מדורי . הקצרים
 .לפנות ללא אח ואוהב ובלי דעת לאן, עולם העט עליו להשמידו, טרף

שדאגה לכל מחסורו , באוקראינה שכן אחרי מות הוריו אמצה אותו גויה. הכרתיו כשעוד לא ידע את שפת עמו
עם האפשרות . פקפק אם להפרד ממאמציו ואף רגע לא. אך כבר אז פיעמה בו האהבה לעם, ואהבתו כבן

 .ההכרה עשה זאת במלוא- הראשונה להצטרף אל עמו 
יוצא מבין שפתי תינוקות  חזיון קבע היה בקבוצה לשמוע את שמו. דבר- עם אנשים היה לשםדלהתייד וכישרונ

 .וצחוקם מהדהד בעמק , צעקו הפעוטות!" - שייקה!" "שייקה: "שאך זה התחילו למלל
 .יצאת להגן עליה ונפלת ,כבן למולדת שהיתה לך לאם, וכאדם חדש, שייקה, אדם חדש היית
 .יהי זכרך ברוך

 לנדמן. מ
 

 .ח"הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ מידע נוסף נמצא בתא
 

 קורנר .י - בקרב האחרון
שייקה השתתף בכיבוש . גבת לעזרת המשק הנצור-העמק יצאה מחלקת-משמר עם היוודע דבר ההתקפה על

 ,אך לפני שנסתיים הקרב נפצע באחת מידיו. נגד-מספר חברים בעמדה כדי לקדם התקפת משלט והתחפר עם
י "בלכתו נפגע ע אולם". אני אגש לבדי לעמדת העזרה הראשונה, המשיכו חזק: "ובעמדו פצוע אמר לחבריו

 ...כדור שני בראשו
 .עולמו בנכר ומצא במולדת חיק אם מסורה וכך תמה פרשת חייו של נער עברי שחרב עליו

ונתן את - חידשה את חייו , להחזיר שילומים למולדת שנתנה לו בית רצה- מלא הכרה והבנה עמד על משמרתו 
 .הכל

 קורנר .י
 

 ח"מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ


