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 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

 
 גרנו ואני הצעיר אחי, אימא, אבא: שלנו המשפחה .6996 ביולי 22 החלה ביום המועצות ברית נגד גרמניה של המלחמה

 גדול בית לנו היה. אימא שלי של אבא –שלי  הסבא של בבית גרנו אנחנו. יטומיר'ז מאלין, באזור –קטנה  בעיר, באוקראינה

 .ניהלנו שני משקי בית נפרדים, כלומר, משפחות שתי כמו היינו אבל, הבית באותו גרו וסבתא סבא. ונחמד מאוד

 

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב)גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 

 (:שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרתהאנשים  ,או בהתנגדות בריחהב
 

 

 נותרה לו המלחמה ואחרי הראשונה העולם במלחמת מעורב היה שלי אבא, לצבא גויסו הגברים, החלה שהמלחמה ברגע

 היו כולם. לצבאכולם כבר גויסו  -הראשונים הימים 61 במהלך אחיו 9אך , צבאי משירות שוחרר הוא. נשימה של דרכי מחלה

, המערבי בגבול בדיוק שירת הוא. בגבול והוא שירת  שהחלה המלחמה לפני עוד גייסו מהם את אחד, אגב דרך, מילואים קציני

 .הראשונות הדקות כבר במהלך למלחמה יצא ולכן,

 

חברות . בפינוי החלה העיר. כך, הגיעה גם אלינו המלחמה .מאלין הרכבת תחנת את הפציצו גרמניים מטוסים, ביולי אחד יום

עם הודעת פינוי למקום אחר במדינה  קיבלו מסמכים כל שאר האנשים רק אבל, מאורגנת אנשיהם בצורה את הוציאו ומפעלים

בעיר מאלין  הכללית אוכלוסייהה בעצמם. החלו לעזוב כולם. אבל כל אחד היה אמור לנסוע למקום אחר שירצה באופן עצמאי

 כי ברכבת לנסוע היה אפשר אי. לעזוב את העיר, עזב שהיה יכול מי. חצי חצי כמעט, ומיהודים מאוקראינים הייתה מורכבת

, קיימים רכבים בשימוש הפרטי הפלטפורמות הפתוחות. אז, לא היו על נסעו אפילו אנשים היו מלאות.מערבה  נסעוש הרכבות

 ת העיר.שהיו מסוגלים, עזבו א ואלה עגלותו סוסים קנו לכן, אנשים

 

 כל, להיות לא יכול זה. מקום לשום ללכת צורך שאין טען סבא. שכדאי לנו לעשות על מה דיברו וסבתא סבא עם יחד, הוריםה

 העולם מלחמת)הקודמת  הוא אמר שבמלחמה. וללכת את הכל לעזוב ופתאום וטוב גדול בית לבנות, לחיות במקום אחד החיים

 הגיעו מהמערב אבל,. קרה לא רע דבר ושום בסדר היה הכל, תרבות הם היו אנשי שלנו(כאן )בעיר  היו גרמנים( הראשונה

 , בעלההאחות. שלי החליטה להצטרף אלינו אימא של אחותה זמן באותו. אז שהיו אותם גרמנים לא שזה מאוד רעות שמועות

, טובים כל כך לא סוסים קנינו. וסוסים עגלה לקנות החלטנו בכל מקרה. יותר רגוע שביחד יהיה לגור איתנו, חשבנו עברו ובתה

 בן –העשירי . אנשים 9, משפחות 3 הינו כבר. דברים כמה לארוז בינתיים ניסינו אך בכל זאת קנינו., לא היה כבר מה לבחור כי

 לא ידוע. למקום ונשלחו לצבא גויסו ספר באותה שנה בית שסיימו בניםה כל באותה שנה. הלימודים את סיים שלי, בוריס, דוד

 .המדינה של הפנימי לחלק היו אומרים שהם נשלחו

 

 כמה ארזנו חלשים. בכל זאת וסוסים קטנה עגלה יש לנו רק? לאסוף דברים, אבל כיצד לאסוף חרום התחלנו למקרה רק, אז

שידרו שפה  ברדיו. המלחמה איפה ידוע היה לא, שום מידע היה לא כי, העזנו לא. ללכת העזנו לא אבל, מוכן הכל מזוודות.

 עבד הרדיו. דבר שום יודע לא אחד אף –אלינו  לא היה ידוע מה קורה קרוב אך, ערים אמרו שאנשים עזבו, ושם היו קרבות

היו רק לחלק קטן מאוד ( שעבדו עם אנטנה) מכשירי רדיו. את מה ששודר ממוסקבה בלבד היינו יכולים לשמוע. קווית ברשת

 הרדיו. בלבד גדולים אצל בוסים היו נייחים בבית טלפונים. לרשויות בתחילת המלחמה יחו למסורואותם אף הכר, מהאוכלוסייה

 .רשמי למידע היחיד המקור היה



 

 

 מה ידענו לא. וונהרג בעיר נשארו כלל, הרבה אנשים שלא היה מידע בגלל. אך אף אחד לא ידע את האמת, היו הרבה שמועות

, מאוד חזקים פיצוצים שמענו כמה צהריים ארוחת לפני, המלחמה תחילת לאחר חודש בדיוק, ביולי 22 -ב. ללכת לאן, לעשות

למדתי . בערך וחצי 66 בן הייתי. משהו מתפוצץ –מלמטה  מגיע הוא אמר שצליל, שלא אמר אבא אבל הפצצות, חשבנו שזה

 של העיקרי העסק היה זה –נייר  במפעל שריפה לכיוון המרכז. ראינו, לאותו מקום הבנים עם רצנו .'ה בכיתה רגיל ספר בבית

לא היה , ידוע לא, קורה מה. קשה מאוד הייתה התמונה. העיר של השני ועוד שרפה בקצה באשעולה עץ  ראינו גשר. העיר

 .עדיין לא היינו מוכנים ועדיין לא קיבלנו החלטה האם לעזוב אנחנו. דבר שום אומר לא אחד אף, מידע שום

 

, ללכת הינו מחליטים אם גם. המשכנו לעמוד ברחוב כולנו, חם היה, היה קיץ זה. צפוי בלתי באופן אלינו הגיעה פתאום, עזרה

 ?פה אתם עדיין למה? מחכים אתה למה" ואמרו: הגיעו. שוטרים על סוסים התקרבו אלינו שני. כיוון לאיזה, ללכת לאן לא ידענו

 של לכיוון אחד נשאר כביש. על ידי הגרמנים" נחסמו הדרכים האחרות כבר כל אחת! דרך נותרה רק. לעיר נכנסים הגרמנים

 .קילומטרים 91-כ, לעיר מאלין צפונה קטן זה מושב –בזאר . בזאר

 

מבוגר ביותר   היה, שנים 99 בן אז סבא, שהיה. וזזנו על עגלה נזרקו יםנמוכ הדברים שהיו כל. כבר לא היה על מה לחשוב

, בדרך היה המון אנשים. באנשים עמוס כביש יצאנו מהעיר וראינו. ברגל הלכו השאר כל. על עגלה בקבוצה שלנו, לכן התיישב

 אותו נסעו על ,צבאיים רכבים. או דברים אחרים שקית, מזוודה היו אנשים שסחבו. את הילדים סחבו בידיים. אנשים כמונו

. מעל ראשינו כמעט. מאוד נמוך שטסו גרמנים מטוסים כמה התקרבו. מהעיר לברוח שהצליח מי כל. פליטים כולם. הכביש

 סביר. לכן. אבל לא היו יריות קודם זה את למדנו אנחנו. נשכבו על אדמה, לצדדים כולם קפצו". אוויר" :ההוראה את נתן מישהו

 .נמוך כך כל טסו ולכן להפחיד פשוט הם החליטו ממקום אחר ולא היה להם כדורים, אז שבו שכבר להניח

 

להישאר  החליטו חלק מהפליטים. קילומטרים 61-במרחק של כ זה. פירוז'קי – ביותר הקרוב הלכנו לכיוון של הכפר אנחנו

 את מעט הם יצליחו לייצב האדום יצליח עוד מעט לגרום לגרמנים לברוח, שעוד שהצבא שכנעו הזמן כל אותנו. באותו כפר

. ללילה שם ונשארנו הסמוך לכפר הגענו. קצת עוד הלכנו. לעיר לחזור נוכל ואולי יהיה בסדר, שאולי כדאי לחכות והכל החזית

 ביקש כמה הוא. בבית עם מזון שלו התיק את ששכח הוא נזכר –למאלין  חזר דאח אדם. עצרנו תמיד בחצרים של קולכוז

 !Zuruk" גרמניים: חייליםשל  צעקות שמע הוא לעיר בסמוך לכניסה ,הרכבת ליד מעבר נסע כשהוא. לעיר וחזר טובים סוסים

Zuruk ."רק . תפסו אותו שלא טוב ,ירו בו שלא טוב, יד הסתובב וברח משםמ הוא. הגרמנים תפוסה על ידי הוא הבין שהעיר

. לבזאר והגענו המשכנו לילה לאחר שעבר  .לחזור לאן תפוסה ואין שהעיר אחרי שאותו אדם חזר וסיפר את מה שקרה לו הבנו

 .קילומטרים 91-מ יותר כבר עברנו

 

. קציר ביקשו מאתנו לעזור באיסוף. שגרמנים לא יהיו ברוסיה זמן רב ועוד מעט יעיפו אותם לנו שם אנשים אמרו לבזאר הגענו

כולם  לא. החלטנו לעזור. צבאה עבור הכרחי זה היה – פשתן לאסוף הכרחי זה היה. מאוד טוב קציר היה אכן 6996 בשנת

להפציץ, אבל מה  התחילו. הגרמניים את המטוסים פתאום ראינו. אנשים 9-כ הלכו שלנו מהקבוצה. נשארו נשים, כמובן הלכו,

כלל,  בדרך, שלהם את הפצצות סיימו להטיל הם. מקום בקרבת רכבת אין, תעשייה, אין מפעלים אין ,גדול כפר זהו? להפציץ

 יד עזבנו את שדהמ. נפגע לא אחד אף, שדה שלנוב. להרוג את  מי שלא הרגו עד אז כדי - מקלע הוציאו אחרי הפצצה הם

 לא אחד אף אחרי מה שקרה לנו. צפוןלכיוון  הלכנו. הלאה והמשכנו שלנו הדברים את פנואס, באנו. בחזרה ורצנו והכל הפשתן

 היה בלתי, פנימיים בכבישים רק, כמובן, הלכנו. לכפר מכפר ללכת קנוהפס ניתן לנצח את הגרמנים בקרוב. לכן, לאכבר  האמין

 לנו כל הזמן הייתה. כוחות הצבא את וגם הצבא הרוסי העביר שם הפצצות, הם היו תחת ירי – אפשרי ללכת בכבישים ראשיים

 .מאוד מהר נעה שהחזית מפני, רדופים אחרינו ממש הרגשה שהגרמנים

 

 , אחרי זה רומני, סומי ואחרים. עיר קוזלץ באזור צ'רניגוב, אחרי זה פרילוקי הייתה הראשונה העיר. לעיר מעיר הלכו

כי שם  לוורונג' ללכת צריכים שאנחנו לנו וכשאמר, לדעתי, בלגורוד ,הינו כבר ברוסיה. מאוקראינה עיר סומני, נפרדנו כשעברנו

ארנו ליד נש שנכנסנו, לפני בלילה,. שלנו בדרך גדולה לבסוף, הגענו, זאת עיר. הלכנו לכיוון הוורונג'. המרכזי הפינוי מרכז נמצא

מאוד דרך  קשה מעבר זה. בשדה הלילה את בילינו אנחנו. דון הנהר את לחצות צריכים הינו למרכז הפינוי להגיע כדי כי, העיר

אך לא יכולנו . לאכול החלטנו שצריך. עוגיות, לחמניות, לחם ראינו שבחנויות יש: הופתענו מאוד .לעיר הלכנו בבוקר. כל העיר

 או כרטיסים התחיל נוהל חדש של רכישות בחנויות: מכרו או לפי שאנחנו עשינו את הדרך שלנו עד לוורונג' לקנות כלום. בזמן



 

זה . וורונג' טרושקוב של –קטנה  לתחנת רכבת סוף סוף הגענו .רשימות. מי שאין לו כרטיס מתאים לא יכול לרכוש כלום לפי

לא הייתה . האדמה וחיכו על התיישבו כולם. אנשים ,המון סיםסו עגלות, עם עצום שטח ראינו. המרכזי הפינוי מרכז היה

 .עצום ללכת לשירותים. אל השירותים היחידים שהיו שם עמד תור אפשרות להתרחץ או

 

בדרך . קילומטרים ותמא משמונה יותר ונכבר עבר אחר כך, אחרי שעברו שנים, בדקתי על המפה ומדדתי שלאותו רגע אנחנו

 איפשהו לעצור ניסיתי. בנהרות התרחצנו. הצלחנו לעשות מדורה ולהכין אוכל חם רחוקות בלבד לעתים. לא היה מספיק אוכל

 ותעצרנו רק בחצר. לכפרים להיכנס השתדלנו כמה שפחות. אלה היו קשים מאודה חייםה החוף כדי שנוכל לכבס בגדים. ליד

 הארוך המסע לכל, כללי באופן. קנינו קצת אוכל אנחנו בכפרים, זאת ובכל. בכל כפר לנו מחכה מה דענוי שלא בגלל של קולחוז

, להיפך האוכלוסייה. מצד התנגדות פגשנו לא הנסיעה במשך כל אבל, יותר מזה או חודש להעריך כרגע, יכול לא אני, הזה

ם וישתלטו שהם צפו שעוד מעט יבואו גרמני משום ביחס לאותה אוכלוסייה והם הרגישו אהדה ביחס אלינו אהדה הרגשנו

 .ימותו סוסיםהש פחדנו כי, ברגל רק הלכנו הדרך כל. לצפות למה ידעו לא עליהם. הם

 

נתנו  אדם לכל יבשות. מזון מנות לנו ונתנו להירשם הלכו הגברים. לעגלה מתחת האדמה הפינוי, התיישבנו על למרכז כשהגענו

 הרבה שם לא ישבנו אנחנו - מזל לנו היה.  כבר טוב היה זה, טוב, בריבה מלאות היו ה"כריות"". כריות" וממתקים: לחם כיכר

 פגשה שלי אימא - מקרית פגישה, והנה. ימים שלושה או שניים רק שם שהיינו כך, אספו אנשים לרכבת. הזמן באותו כי, זמן

 גדולה דלת הייתה. יםקרונות מסחרי הרכבת, היו ב ההגיע. לאותו קרון רכבת איתנו להירשם הצליח הוא. אהרון דודה, בן את

. בקרנות הוסיפו מדפים  על קירות הקרון כדי שיותר אנשים יוכלו להיכנס. השני ומצד מצד אחד העליון בחלק חלונות ושני

ואהרון  שלנו משפחה: אנשים 9 הינו. עלינו לרכבת. היה ניתן לשכב עליהם עדיין אבל, מהוקצעים באופן גס מלוחות היו מדפים

 הגב. על למדף עליון ושכבנו הלכנו אני ואחי. אנשים ומשפחות נוספות 9 או 3 עם משפחתו בת

 

 יודע לא אחד אף. המדינה של הפנימי אנחנו נוסעים לכיוון כי אמר שאלנו את נהג הרכבת והוא. ידוע לא –לאן הרכבת נוסעת 

 הוא היה, של לחם יבש שקית הייתה אהרוןל ,רב זמן במשך נוסענ. הזמן התקרבה החזית כל כי, החלק הפנימי הזה איפה

החתיכות האלה.  את מוצץ, מדף על אני זוכר ששכבתי. לנגוס אף לא חתיכה קטנה היה אפשר אי - היטב זוכר אני. בצבע שחור

 רכבתה בתחנת מקום בשום. סמארה רכבת עברנו תחנת. כל האוכל היה זה. היה נרטב קצת היה ניתן לנגוס שהוא ברגע

 הדלתות, הרכבת שנעצרה ברגע, מפתיע זה לא היה .באיזה תחנת רכבת קטנה נעצרנו לבסוף. עצרה הרכבת לא הגדולה

 כולם התחילו ידמ. ברכבת לא היו שירותים כי, ברור זה. רצו לכיוון האחר נשים, רצו לכיוון אחד הגברים - הצדדים משני נפתחו

 לנו היה. כדי לפחות לחמם קצת מים, אש להדליק צריךהיה , גדרות, שיחים עצים, – בקרבת המקום שהיה מה כל את להרוס

, אף אחד תרכבה זמן תעמוד ידע במשך כמה לא אחד אף. לבשל דוחן והתחילו אש הדליקו שלנו גבריםהו, דוחן והיה לנו דלי

 - שניזמזם . הספקנו לחמם כלום ולבשל כלום לא מיד עזבנו את הכל ורצנו לרכבת.. של קטר םושמענו זמז. לא אמר לנו

להגיד  יכול אני, עברנו הרבה תחנות רכבת. הלאה המשיכה והרכבת - שלישי זמזם. ברכבת כבר להיות צריכים כולם, אזהרה

 . בתחנות קטנות מאוד רק, עצרנו גדולה לא תחנה של הרבה מהן. באף שמות

 

 והיו מסרקות את השיער לשיער םמסרקי את הוציאו נשים. מתבייש לא אחד אף כבר, כיניםב נדבקיםכאלה  ארוכות נסיעותב

 התחנה היא –פטרופבלובסק  בתחנת לעיר הגענו סוף, סוף עליו כינים שנפלו. כך, לראות היה שאפשר כך, לבן בד מעל

כבד  עם עוגות לא רק שקיבלו אותנו, אלה גם כיבדו באוכל מכל מיני סוגים:, שקבלה אותנו גדולה תחנה. בקזחסטן הראשונה

 הרכבת אולי זה בגלל שהיינו יודע. לא למה קיבלו אותנו כל כך טוב, אני. טוב היה ובשר ועוד הרבה דברים טעימים, הכל

 היה אסור כי, היו כאבי בטן לרבים הללו הפינוקים כל אחרי, האמת למען. אחרת מאיזה סיבה או לקזחסטן שהגיעה הראשונה

 .דרומה המשיכה הרכבת עיר פטקופבלובסק לאחר. אכלנו כלום לאכול הרבה אחרי שבזמן הנסיעה כמעט לא

 

 אדמות על השתלטו מכן לאחר שבו מקום הייתה אותו ,הערבה - שיח ואף עץ אין אף, עצום חום - קזחיתה הערבה התחילה

 ותבתחנ עוצרת הרכבת הייתה כאשר. רכבת ממשיכה לנסועהתחנת קוקצ'טאב. אף אחד לא יודע לאן  את עברנו. הבתולה

שהייתה  ן היה עשוי ממתכתושל הקר שגג בגלל מנוע. זאת,המ מים מעט קחתל וביקשו לנהג הרכבת היו רצים אנשים, קטנות

 .הדרך הייתה קשה במיוחד. מתחממת מאוד

 

לבסוף . בנסיעה והרכבת המשיכה, כבר הגענו, אבל לא חשבתי. קזחסטן בירת - אסטנה זה עיר היום - לאקמולינסק הגענו



 

 הם סיפרו לנו כשחזרו,. שלנו הלכו גברים. הוזמנו לאספה המשפחות כל נציגי. אטבאסאר באזור אקמולינסק לתחנת הגיענו

אזור אטבאסאר . מולוטוב לאזור ללכת יכול שרוצה, ומי באזור אטבאסאר כאן, להישאר יכול שרוצה שזה סוף הדרך שלנו: מי

 ברגע, כמובן. ביער וכל חייו עבד, יערןאיתנו היה  אהרון, שנסע. יערות שיש אמרו ערבה, אך באזור מולוטוב זה אזור של

קילומטרים  611-מדובר במרחק של כ. עבודה בלקשינו בתקווה שימצא שם  לשם, לכפר ללכת שיש יער רצה ששמע

. תנו לדירותלמקום, שם פיזרו או הגענו. העגלות על התיישבה המשפחה כל. גלה כדי לקחת אותנו לשםעשלחו . מאטבאסאר

 -ו, הרכבת הקרובה קוקצ'טאבה אל תחנת למזרח קילומטר 611מרוחק.  מאוד היה מקום זה, חקלאי אזור זהו היה

 .עד לאטבאסאר למערב קילומטר100

 

 כל חצר היה חצר כמעט, היו עשירים החצרות אבל, ומטה מעלות מינוס 31-של כ ,קשות מאוד היו תקופות חורף באותו מקום

היה . תעשייתי קואופרטיב באותו מקום היה. חיפש עבודה אבא .ועופות חזירים, עזים, פרות משפחה היו וכמעט לכל חקלאי

התחילו . לניצחון" הכל, לחזית הבסיסי שכולם עבדו לפיו, היה: "הכל באותה תקופה, העיקרון. הגדול די מתפרה -שם ארטל

 כאן הרבה יש, חקלאי מדבר באזור. חמים לחיילים בגדים לתפור יללשנות את הכל כדי להפוך את המפעל למפעל תפירה בשב

, לצבא. חילקו את עור באופן הבא: החלק העיקרי היה בשביל מעיל מעילים תפרו שבו קטן הקימו שם מפעל עור. בקר מאוד

ארגן את כל הייצור  אבא. לצבא טובים די חמים בגדים וותפר ייצור הוקם בסופו של דבר. וכפפות פרווה כובעי ומשאריות תפרו

 . חשוב מאוד היה זה. חרס כלי של הייצור את התחיל הוא. מקצועי קדר היה יוסף הדוד הזה.

 

כבר  היה זה. אבל לא היה לי מה ללבוש, הספר לבית ללכת צריך והייתי שנות לימוד בלבד 5סיימתי , ללמוד רציתי מאוד אני

היה  לא, מחברות או לנו ספרים ולא הי .הספר לבית והלכתי למצוא לי לבוש חםהצליחו  אבל איכשהו. קר והיה חודש אוקטובר

את לימודי  טוב די , סיימתיאבל לא נורא. השורות בין וכתבתי באותן חוברות עפרונות כמה, חוברות מצא איפשהו אבא. כלום

 החורף. שלגים סופות מאוד והיו היה קר. שנה קשה מאוד הייתה 6992 שנת.  6996-6992 בחורף מאוד קשה היה'. ו בכיתה

 נסע בזמן הוא חזרה ובדרך. הוא נסע לבד. סוס עם המזחל אבא שלי נסע סביב קולחוזים על אחד יום. מאוד קשה היה

 סוסים. הדרך לא ניתן היה לראות את. וחזקה קרה רוח יש כאשר עוזר לא דבר שום אבל, חם מאוד לבוש היה הוא. הסערה

 והביאו מצאו הם באמת. מצוא אותהלויצליחו  זוכרים את הדרך שהסוסים בתקווה שיחרר אותם ואבא חזקיםהינם  הקירגיזיים

 .נפטר הוא, 6992 ובקיץ להתקדם החלה והמחלה, חזר מאוד חולה הוא אבל, הביתה את אבא שלי

 

, נפשית מאוד מבחינה קשה יהה זה. לא יבריא שהוא ידע הוא. בלבד 95 בן היה אבא. נשארנו שלושתנו: אני, אחי ואימא אז

. לסדר בשבילי מקום עבודה ניסה הוא, כמובן, וגם. כסף בלי זרה במדינה קטנים בנים ושני אישה אחריו שהוא משאיר הבין הוא

שנים  63 אז, בגיל. החברה למחלקת התחזוקה של אותי ולכן, לקחו ,אותו כיבדוודה שלו מאוד בבע אבל, קשה מאוד היה זה

היה כל כך חשוב? משכורת שלי ממלא לא  זה למה. לעבוד התחלתי 6992 ביוני 65 ביום .שלי הקריירה את בלבד התחלתי

 בתור אדם הייתה מספיקה בכדי לפרנס את המשפחה. החשוב זה הכרטיסים של מוצרי מזון שהיו נותנים לאנשים עובדים.

. ומזון לחם היו משני סוגים: כרטיסי הכרטיסים. עבור אחיוכרטיס ילד,  אעבור אימ אחד, כרטיס תלוי –כרטיסים  נתנו לי עובד

בחנות היו לוקחים את החלק שהיה שייך . החודש שלם עבור זה היה כולל מנות –הכרטיס  את אתה נותן לחנות בא כשאתה

, שמן, סוכר ללקב יכולים עבור כרטיסי מזון היינו. מנה של לחם –גר'  111-ה את היו מחזירים ונותנים יום ואת השאר לאותו

 לא היו נותנים מזון כי לא היה כלום. מזון . אבל, לרוב, עבור כרטיסי'וכו

 

 מודה לו מאוד במשך כל ואני, פובולג'יה המרפובליקה של גרמני הוא היה –מאוד  טוב איש גרמני, הוא היה היה שלי המורה

 הוא. עשה שהוא עבודה הוא היה מצליח בכל. ביותררמה הגבוהה בחריסטופורוביצ' היה מקצוען  החיים שלי. דאילוב אלכסנדר

באותה תקופה . שעות עבודה ביום 62 –עבדתי בדיוק כמו כולם . לי מאוד עזר זה, אותי לימד הוא, מאוד טוב אליי התייחס

 לנו התהי לא עבדתי במחלקת אחזקה של המפעל.. תיקון של חפצים בבית לאנשים לא הייתה אפשרות לפנות למישהו לצורך

 שעשינו בנוסף, זה תחזוקה של היחיד הדבר. לשמור על תהליך ייצור תקין תפקידנו היה ,באופן פרטיההזמנות  את לקחת זכות

לבצע  למדתי ואני, הרבה לי עוזר חריסטופורוביץ אלכסנדר. את העבודה בהדרגה למדתי כתיבת ומכונות חישוב. מכונות

 ואלקסנדר חריסטופורוביץ היה, דברים כמה לתקן שביקשו אנשים, היו באים קרובות לעתים. ובדיל עבודות הלחמה עם נחושת

לשבוע  מהחזית באה שלה שהבן הגיעה אישה, היא אמרה :מקרה היה. עבודות אלה ולבצע העבודה אחרי להישאר לי מאפשר

 וגרמופון, כזו ך משמחירוע כל  כאהגיע,  הבן. בבית חופש שבוע וקבל השתחרר, החולים בבית היה הוא. ימים עקב פציעה

את   להביא מאותה אישה ביקשתי. אליי אותה ושלח העבודה את לקחת יכל היה אלקסנדר חריסטופורוביץ לא. עובד ולא פגום



 

 במשך. שמחה מאוד הייתה האישה. הצלחתי לתקן את הפגם אני. זה את לתקן איך הסביר אלכסנדר. הגרמופון אלי הביתה

 זה בעקבות זאת שהיא .בשר פרוסת לי הביאה היא, זמן קצר אחרי  הסוף! לא וזה לי חלב! היא הביאה ברציפות ימים 61

 .עם מוסיקה וליוו אותו פגשו איך זוכר עדיין שהוא הוא כתב לה, שלה מהבן מכתב קיבלה

 

 אלכסנדר. בעצמי תיקונים עם להתמודד כבר למדתי. עליתי דרגה מכן ולאחר, שלישית קטגוריה נתנו לי בחלף הזמן

 ואז. ופתילה אבנים יבשת שימוש על ידי סיגריות הוא היה מדליק, גפרורים עם בעיה הייתה אבל, היה מעשן חריסטופורוביץ

. הוקם והייצור, זו מאוד בטכניקה עסוקים מקלות. היינו לחיתוך המכשיר את מישהו המציא. גפרורים רייצל- משימה הביאו לנו

 עם ומצמידים פלטה סוכריות כמו בנייר ועטופים הנכונה הכמות את מייבשים, סופרים, בתמיסה אלה וטבלו מקלות ישבו נשים

 .לכל המחוז ייצור והיינו מספקים גפרורייםקמנוה הוא ככה. גופרית

 

 לפעמים וז היה נותן לוחהקול. חקלאי שדה של של שמירה עבודה מצא הוא –היה מאוד עוזר  סבא. קשים מאוד החיים היו

 להאכיל השתדלה היא. בצפדינה חלתה אימא. נה ידנית, היינו מכינים משהו לאכוליאצלנו בבית היתה מכונת טח. תבואה קצת

 בשנת. עיר קייב שוחררה, השתפרו בהדרגה דברים שבחזית שמענו. אבל שרדנו. כמה שיותר וכמעט לא אכלה בעצמה אותנו

 והיה קצין היה הוא. שלי האבא של הצעיר אחיו את למצוא יחההצל היא. משפחה קרובי חיפשה הזמן כל שלי אימא 6999

היה צורך לקבל , הייתה סגורה לנכנסים עדיין אוקראינה אבל, בית. שם לנו שיש בתקווה הביתה לחזור צריכים היינו. בחזית

 8 והיינ. לאוקראינהשנדרנו לצורך קבלת אישור כניסה  המסמכים את לנו שלח אבא של אחיו. נמשכה המלחמה עדיין. אישור

בבית כבר  שנשים מתברר,. מאוד. כמעט ולא ידעתי מה קורה בבית מאוד והייתי חוזר מאוחר מוקדם כל יום הייתי יוצא. אנשים

 קיבלו אישור כניסה לאוקראינה וכבר התחילו לאסוף דברים.

 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 
לא  אחד ואף, מלא היה הקרון –מאוד  קשה היה זה. הביתה ונסענו לרכבת עלינו, אחד יצאנו לדרך ונסענו לאטבאסאר ככה, יום

 ולנסוע היינו צריכים להחליף רכבת. לפנזה הגענו. רבים,  צועקים, כל המדפים היו תפוסים , היו מעשנים: באחרים התחשב

כדי להגיע  העיר כל כמעט את לעבור צריכים בשתי קצוות שונות של העיר. היינו ותתחנ 2 ויש שם, לחרקוב הגענו. לחרקוב

חפצים של כל . שני גלגלים היו שם פועלים שהסיעו אנשים בעגלות עם . בעיר ציבורית ה תחבורהתלא הי. אחרת לתחנה

 .הלכנו ברגלשלושת המשפחות נכנסו לעגלה אחת ואנחנו 

 

 שעות. 9-שזה היה כ קילומטר 611-המרחק עד מאלין היה כ. למאלין רכבת נוספת היינו צריכים לקחת ומקייב הגענו לקייב

על  היה ניתן לעלות בכינים רק אחרי טיפול. לעבור דזינפקציה נגד כנים צריך קודם היה –לעלות לרכבת  היה ניתן לא אבל,

 והגענו הרכבת על עלינו סוף סוף, זה הליך לאחר. חמים באדים להבגדים לטיפו מסרנו את כל. לאמבטיה הופנו כולם. הרכבת

 .באלין לתחנת רכבת

 

 תמיד הבית בחזית, מדהימה גינה, טוב כל כך בית לנו היו. כלום שם ראינו ולא לפני המלחמה. הגענו ושהיינו ב הלכנו לרחוב

מישהו  אחד, כאילו היה אף לא עץ לא כשהגענו .צפצפה עצי של הבית קו בחזית לתוש הזה הבית את בנה סבא היו פרחים.

 זמני דיור איזה לנו שם נתנו .נו לרשויות העירכהיינו צריכים להמשיך את חיינו. הל. ריק למקום הגענו. דחפור עבר שם עם

 .ירההד קיבלנו את, כשהתיקון הסתיים. שהיה בתיקון באותה עת בבית דירה הבטיחו אך, רעוע בבית

 

  הוא שלהם כי משפחתה עברו לגור בביתודודה שלי ,  ביחד נשארנו - נוושלושת, סבא, סבתא נכון לאותה עת כבר התחלקנו:

 –קומות -חד בית אנחנו קיבלנו. והמטבח שנשארו שלמים חדרים היה שם שני –למחצה בלבד והיה ניתן לגור בו  הרוס היה

ים בנו בלל שקיבלנו אמכן היו אפילו מקנ לאחר. בבאר ומים בחצר שירותים חדר, מרתף, מטבח, מטר 69-של כ 6 היה שם חדר

 לנו לא היה, קשה מאוד היה זה. לגור בשכירותצו נאל יותר מאוחר האנשים שהגיעו מבין הראשונים. מרבית חזרנו. בית כזה

 לאט לאט אספנו עוד חפצים., מיטה מצאנו הם איפשהו. דבר שום

 



 

 על כתפינו הביתה כמה והבאנו ענפים חתכנו, יותר אולי, קילומטרים במרחק של כשניים וחצי ליער הולכיםהינו  אני וסבא

 הלכתי אני. נייר מפעל ליד תיעבר אחד יום. הסקה עצי עם היה צריך לחמם במטבח אש, מאחר וכיריים להבעיר כדי שיכולנו

 כבר למחרת. זה לעבודה לצאת וביקשה אני איש תחזוקהמנהלת כוח אדם הייתה שמחה מאוד לשמוע ש. האדם כוח למחלקת

 –כרטיס תלוי, ואחד עבור ואחי  –שלי  אימא עבור כרטיס עובד, –בשבילי : כרטיס שתיתן הבטיחה לי בספטמבר, היא 5 היה

 יצאתי לעבודה. תאריך שהתחלתי לעבוד בו אלא מהראשון בחודשהכרטיס ילד. היא הבטיחה שתיתן את הכרטיסים לא מ

אותו  הפציצו איך ראיתי הקמנו מפעל מחדש.. מאוד הצלחתיוגם  קשה מאוד תיעבד. 6998 קיץ של שנת  עד שם ועבדתי

 ובקבוק לחם הייתי לוקח חתיכת. שעות 62 היה העבודה יום. קשה מאוד תקופה זאת הייתה. ואיך הוא נשרף 6996בשנת 

לא ניתן היה , לקנות איפה היה אז לא . הכפיות כל נעלמו הראשון ביום אוכל. חדר נפתח במפעל, בהדרגה. שלם ליום חלב

לחדר אוכן כל אחד היה  בכניסה –חדש  סדר קבעו אח"כ. מהבית הכף עם לבוא לנו נאמר מקרה זה אחרי. דבר להשיג שום

. שלי הסבתאו הסבא עם וננשאר. 6991שנת  בתחילת נפטרה שלי אימא .בחזרה להחזיר אותה וביציאה היה צריך, כף מקבל

 .מאוד לנו ועזרה איתנו נשארה היא מצבנו, את התכשרא. שלי אימא של הצעירה אחותה ההגיע יותר מאוחר

 

 

 אני. וחנוכה  אני זוכר שחגגנו פסח. שישי, היא מאוד הקפידה בנושא זה יום בכל נרות הדליקה כמובן, סבתה, בנוגע לחגים

 נקראו הם אז,, אוזניים –בפורים , הכינה פנקייקים מקמח כוסמת סבתא שבחנוכה אני זוכר באופן הבא: החגים את זוכר

 לאסוף הצליחו. טאט לאאחר כך התחילו לחזור ל. נהרגו היהודים, כנסת בית שום היה לא. מצה, כמובן, בפסח. "גומנטאשן"

 והכנו התנור את תיקן יוסף הדוד. הראשונה היטב את המצה זוכר אני. בבית מישהו אצל והם היו נפגשים גברים 61 - מניין

 .במצה חורים גלגל מיוחד בשביל לעשות להם יעשה ביקשו ממני שאני. מצה

 

בית . שנות לימוד שבע לימודי חובה היו רק אז, '. ז כיתה, ללימודי ערב הספר בית פתחו פתאום, סיימתי רק שש שנות לימוד.

 אני ללמוד! כך רצינו כל. משומנים העבודה בבגדים אחרי מהמפעל,הייתי בא לשם בערב, ישירות . רעוע בבניין הספר נפתח

לא היה איך   –נסתיימו  ולימודי נסגר היה הראשון הספר בית שהתחיל חורף ונהיה קר, ברגע אבל,. רבה בחריצות למדתי

 היה לא. )טכניקום( 'לקולג להירשם היה ניתן 'ז הכיתה אחרי'. ז וסיימתי בהצלחה לימודיי בכיתה שוחזר אחרי שהבניין. לחמם

 שני פגשתי, אחד יום. המשפחה שלי רק אני לבד עבדתי מבני. ועשיתי מעבר לנדרש ביום עבודה קשה שעבדתי למרות, כסף

 בקייב הם לומדים כי סיפרו הם. השרוולים על עם סמלים שחורות בחליפות –יפים  בבגדים חברים שלי, הם היו לבושים

כמות גדולה של יתומים אחרי המלחמה נפתח מספר רב של פנימיות,  בגלל  –ביתומים  טיפלה ההמדינ. במכללה תעשייתית

שנות לימוד, בפנימיות הם  1-5 למדו ילדים שסיימו ופנימיות מקצועיות נוספות, בהן, פנימיות נחימוב, כגון: פנימיות סובורוב

 האלה החברים. ספר לות נוספות שהכינו מורים לבתימספר מכל ככה נפתחו גם. ורכשו מקצוע לימוד נוספות שנות 9למדו 

 פעמים שלוש מזון, נעליים, בגדים הם מקבלים את כל מה שנדרש למחייה: –במכללה תעשייתית  בקייב לומדים שהם לי אמרו

 .הציבור חשבון על הכל, בחינם הכל –ספרים , אכסניה, ביום

 

. העבודה שיכולתי, בזמן לבחינות איך להתכונן התחלתי. בשבילי ללמוד היחיד הסיכוי שזהו הבנתי, כל הזמן חשבתי על זה

שהיו מקבלים רק את  הוא ביותר החשוב הדבר וכו'., מתמטיקה, המועצות ברית של חוקה, רוסית בשפה, בספרות היה המבחן

 5-הלכנו למבחן זה כבחינה מעשית. מהמפעל שלנו  הייתה הראשונה, אלה שהרמה המקצועית שלהם הייתה רמה ה'. הבחינה

שעברתי את כל מבחני הכניסה הלכתי למפעל שבו עבדתי כדי למסור  ברגע. עברתי את הבחינה בלבד שאני קרה וכך אנשים

 .לחתום רצה לא המנהל, בתחילה. התפטרות מכתב

 

 אמורים יוון שהיינוחינוך. זאת, ראשית, מכ, פסיכולוגיה, אנטומיה אותנו לימדו הטכנית, להכשרה פרט, ללמוד ככה התחלתי

 עברנו הכשרה מעשית מאוד רצינית: עבדו, בנוסף. קטיותבסדנאות פר מאוד עבדו הרבה ושנית ילדים עם לעבודה מורים להיות

מאוד באותה  קשה היה שלי למשפחה. מהרמה העליונה שלנו היו והמורים אותנו היטב הכינו. אחרות ומכונות מחרטות על

 .לימודיי בהצטיינות סיימתי להם, הייתי מקבל הכל מוכן בפנימייה ולא יכולתי לעבוד. לא יכולתי לעזור תקופה,

 

 ,כל כך נמוך היה שכר. המקצועי הספר בבית הלבנה" "הכנסייה אחרי שסיימתי את לימודיי, שלחו אותי לעבוד למקום בשם

נוספים, תואר במקצועות  תי לימודים בהמשך סיימ. היה לעזור לעוד מישהו ניתן לא המשכורת בקושי הספיקה למחייה שלי

הלבנה". זאת,  מ"הכנסייה לקייב חזרתי ואני מזל לי היה. הערב באוניברסיטה למקצועות טכניים )טכניון( במחלקת טכניים



 

 מאוד ושמחתי שנה כחצי שם הייתי. לחקלאות שינתה את התוכנית שלה ושינו אותה למכללה התעשייתית מכיוון שהמכללה

נאלצתי  אבל, הלימודים בפנימייה את שסיימתי לאחר ידמ לימודי תואר במקצועות טכניים התחלתי. בחזרה לקייבמשם  לברוח

היה איפה להשיג  שלא לימוד נאלצתי לעשות הפסקה כי הייתי צריך ספרי הלבנה". ל"כנסייה אותי להפסיק באופן זמני כי שלחו

 הלכתי לקייב בחזרה כשהועברתי. שאותם שלחתי לבדיקה לקייב הרוח במדעי יכולתי לעשות רק את המבחנים לכן, אותם

 זה. ולמדתי עבדתי שנים 1 ככה, במשך. כשנה וחצי של אחרי הפסקה היה שזה למרות, אותי ללימודים החזיר והוא לדיקן

 .בסדר היה הכל, אתלונן לא. החיים

 

 ביתבללמד  הוזמנתי, צפוי בלתי באופן די. טכניים קורסים לימדתי, מקצועי ספר בבית לימדתי אני. 11 מעבודה בגיל פרשתי

 האקדמיה עם, אוקראינה של פדגוגיים למדעים האקדמיה עם פעולה עבדתי בשיתוף. עבודה להכשרת כמורה עבדתי. הספר

הרגשתי  שלי למדתי כי כל החיים שלי החיים כל. למורים ספרים 65- כ במשותף הפקנו. ברית המועצות של פדגוגיים למדעים

 עסקיות בנסיעות הייתה לעיתים היא. אוקראינה במרכז –בקייב  בסוכנות עבדה שלי הבת .כללי ידע לי מספיק היה לאש

 .בישראל

 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר )

 (:לדורות הבאים
 

 

 

 הפרישה, במשך בגיל למרות שהייתי כבר .ישראל לארץ וינעל שלי ונכדה בת שלי, אשתי, אני –שלנו  המשפחה, 6991 בשנת

 (.מטפל ועוד ,שומר, עבדתי כפועל) שונים עבודה במקומות המשכתי לעבודנוספות  שנים מספר

 

 בבדיקת, בעיר בסיורים השתתפתי. השתתפתי בעבודה של משמר אזרחי 2115 פברואר שנת ועד 2111שנת  מינואר החל

 ותיקי בארגון פעיל באופן אני עובד התשעים שנות מסוף .המשטרה מצמרת תעודות הוכרה שתי קיבלתי. וכו' אוטובוסים

 , ועל כך קיבלתי אותות והוקרות תודה.נאציזם נגד הלוחמים –השנייה  העולם מלחמת
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