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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  .חלהנפטרה בהיותה בת שנתיים עקב מ, שוקה,אחותי . הבכור מבין שני ילדים, 1933נולדתי בספטמבר 
  . בעיריציגו שהיה רחוב אריסטוקראטספיוברחוב , טרנובעיר התגוררנו ב

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/ערתנועות נו/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
 עטופה בנייר עמדה בפינת החדרשאני זוכר את המתנה , ליום הולדתי קבלתי זוג מגלשי שלג.בהיותי בן שש פרצה המלחמה

   .לצערי לא הספקתי לפתוח אותה, צבעוני
 הוא היה עם אופנוע ללא דלק והתחנן חייל גרמני רץ לקראתי ולקראת אבי. אני זוכר את הפלישה, הגרמנים נכנסו לפולין

תנו עד האופנוע של החייל היה במחסן בי. אבי לא פספס את ההזדמנות והסכים להחליפם. תו את האופניים שלנוישנחליף א
  .שעברנו לגטו

חייל היה מגיע , אסור היה לנו להיכנס לחדר. חדר אחד בביתנו נאלצנו למסור לקצין גרמני שהיה מגיע רק בלילות כדי לישון
כך למדתי לדבר , הוא רצה לדבר אתי . בכל יום לצחצח לו את המגפיים ולהבריש את מדיו ואני הייתי עומד ומסתכל עליו

לי שמגפיים יש רק לקצינים ואילו לחיילים יש נעליים מסומרות ועל כל מסמר שחסר בנעל הם מקבלים יום החייל סיפר . גרמנית
  .משמעת רצינית בצבא הגרמנייש כך הבנתי ש, אחד מאסר

 קנה יעבפתח הדלת הופ. אבי פתח את הדלת אך לא הסיר את השרשרת ממנה, ערב אחד נשמעו דפיקות חזקות בדלת ביתנו
. אבי הבין שאלו לא גרמנים אלא פולנים שבאו לשדוד אותנו". יהודים לפלסטינה"בגרמנית עילגת עו צעקות של אקדח ונשמ

  .הקצין הגרמני חזר באותו הרגע וכשהם ראו אותו הם הסתלקו
' אכה וחילקו אותו לגטו אשם היה בית מל, מספר שבועות לאחר מכן העבירו את כל היהודים לגטו בעיר התחתית של טרנוב

ראיתי את סבי צועד בקבוצה של  .מיועדים לגירושהיו מבוגרים ה' לים לעבוד ובגטו בהיו אנשים צעירים המסוג' בגטו א .'גטו בו
  .תי את סבייזו היתה הפעם האחרונה שרא. הם פנו שמאלה לרחוב צדדי ולאחר כמה דקות שמענו יריות, אנשים

ימים ספורים לאחר הלידה שמענו פתאום , קראו לה אז אולגה, אחותי זהבה נולדה בגטו, בתי החולים היו סגורים ליהודים
אבי , כשהגרמנים ראו אישה יפה הם לא מיהרו ללחוץ על ההדק, אמי הרגיעה אותנו ופתחה את הדלת, דפיקות חזקות בדלת

, העמידו אותנו בשורה. ידו את אמי ואותי לרחוב ואת אבי ואחותי השאירו בביתהם הור. ידיו רעדו לצידי גופו, ואני עמדנו דום
קראו  ,הם לקחו את האישורים, אנשי האס אס התחילו לבדוק אישורי עבודה מקצה השורה , אמי דחפה אותי לעמוד באמצע

  .  שהוא היה אצלהלמרות, כשהגיעו לאמי היא אמרה לו שהיא איבדה את האישור. כ קרעו אותם וזרקו לרצפה"ואח
    .שם חיכינו עד שהגיעה רכבת לאושוויץ, היו שם מאות אנשים כפופים על הברכיים, הובילו אותנו למרכז השוק

יהיה פחות זבל "הוא אמר לה , אמי נופפה באישור העבודה אבל הוא לא התרשם, בעודנו עומדים עבר לפנינו שוטר פולני
יש , אני לא יודעת מה אני עושה פה"ב הוציאה את אישור העבודה ואמרה לו בגרמנית אמי שו, כ עבר קצין גרמני"אח, "בעולם

ו לרוץ עד שעברנו את פינת אמי אחזה בי בחוזקה והתחלנ .הקצין סימן לה לקום ואמר לה שהילד נשאר, "לי אישור עבודה
   .כשפסקו היריות מאחורינו התחלנו ללכת עד שהגענו הביתה. הבניין

, היו מובילים את המתים בעגלות עץ לקבורה, אני זוכר יום גשום ששוטף את כל הזוהמה שעל המדרכות, קשהבגטו היה מאוד 
  .האנשים היו חולים ורעבים,מחלת הטיפוס פרצה 

הוא הצליח , אבי היה גזרן. פירת מדים לחייליםלת, יום אחד פרצה שמועה ברחוב שהגרמנים פותחים מפעל לטקסטיל בקרקוב
ו הסלון והמטבח בדירה הי. הם העבירו אותנו לשם וקיבלנו דירת חדר, ההנהגה היהודית של גטו קרקוב ליצור קשר עם

אחת ישנו אמי ואבי ב, היו לנו שתי מיטות. הסלון שימש להן חדר המתנה לגברים עם שתי נשים שעסקו בזנות ומשותפים
  . טוב לאני זוכר שכל בוקר הייתי מתעורר רטוב ומריחא, ה רק בת שנה ולא היו לה חיתוליםתאחותי הי. ובשניה אחותי ואני

המבוגרים היו כל . היינו צועדים אל מחוץ לגטו בליווי חיילים אוקראינים וכך חוזרים לאחר העבודה, עבדנו במפעל במשמרות
נו אוכל באמצעות קיבל, היה לנו תג על החזה .היום ליד מכונת התפירה והגזירה והילדים שימשו כשליחים בין המחלקות בבניין

  .תלושים ועשינו החלפות עבור סיגריות
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

זה . ם שוקולד שמאוד אהבתיבעיקר עוגת שמרים ע, אמי אפתה לי עוגות לנסיעה. בכינו, הפרידה ממשפחתי היתה לי קשה
י ניירות "חילקו אותנו עפ, היינו קבוצה של מבוגרים ואחד עשר ילדים . ימים ברכבת16היה האוכל היחיד שאכלתי למשך 

  .את שמה של אמי הפיקטיבית אינני זוכר ,מזויפים לזוגות ולמשפחות פיקטיביות לאבי קראו יוסי



 

אבל בסוף הבנתי שהם צוחקים אתי , נלחצתי קצת, גבולות בודקים רק בנעלייםכשנסענו ברכבת הם דיברו ביניהם שבביקורת 
  .כי חשדו שלא חלצתי נעליים המון זמן

כל אחד דאג , ולנו רק לשבת מבלי למתוח רגלייםיכ, הצפיפות ברכבת היתה נוראית .הדרך לארץ ישראל היתה קשה וארוכה
כמו מתוך חלום הגיע , פתאום. נשכבתי על ספסל ונרדמתי, אוד עייףהייתי מ, בתחנת בוקרשט החלפנו רכבת. לעצמו ולמקומו

אף . אחזתי בדלת ונדחפתי פנימה, רצתי מהר.  שהרכבת מתחילה בנסיעההוא העיר אותי והראה לי, חייל רומני וטלטל אותי
  .את החייל הרומני לא אשכח אף פעם .אחד לא הרגיש בחסרוני

. כ הגענו לאיסטנבול ומשם באמצעות ספינת דייגים חצינו את הים השחור"אח, התחנה הבאה היתה סופיה בבולגריה
  .המשכנו לחיפה וכהים עלינו לאוטובוסים עם וילונות משם, באיסטנבול נשארנו למספר ימים והמתנו לרכבת לדמשק

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/  משפחה,עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
חברת ב כשהסוכנות היהודית משלמת עבורי להשתלב חוץבתור ילד  "שלהבת"שם התקבלתי לקבוצת , הגעתי לקיבוץ מרחביה

לא שיתפו אותי , הם הציקו לי, הםיהיה לי מאוד קשה להשתלב בינ, בקבוצה היו ילדים שגדלו יחד בקיבוץ .ילדים צברים
ראתה שהכרית שלי ,  יעריאנדה ,בבוקר המטפלת שלנו. בכיתי בלילות, רוב הזמן הייתי בודד. ת שליבמשחקים וצחקו מהעברי

  .היא התייחסה אליי מאוד יפה, רטובה
יום אחד השתמשתי  .המטפלת שלנו שמרה עלינו כל הזמן, אנדה, התקלחנו בנים ובנות עם כפכפי עץ, בבית הילדים גרנו יחד

  .היא הבינה שאני נלחם על קיומי בחברתם, אנדה הסתובבה ולא התערבה, הילדיםבכפכף העץ כדי להרביץ לאחד 
   .חשתי רגשות אשם. באחד הימים הגיעו שמועות שהמלחמה הסתיימה

רציתי להתרחץ . הם נמצאים בבית עולים בחיפה וצריך לנסוע אליהם, בחודש יולי הודיע לי אחד העובדים ברפת שהוריי בארץ
  .כך נסעתי לחיפה לפגוש את הוריי שלא ראיתי במשך ארבע שנים, שאין זמן וצריך לנסועלכבודם אבל הוא אמר 
עכשיו אני כבר ,היא נפרדה ממני כשהייתי בן עשר , .."לא שלי, זה לא הבן שלי ששלחתי"היא אמרה , אמי לא הכירה אותי כלל

 ,ה הראתי לה את סימן הלידה שיש לי על יד שמאלכדי לרכך אות. זה לא היה מוכר לה, בחור גדול עם מכנסיים קצרים וסנדלים
  .אבי התייחס אליי בחמימות יותר

  .על המפגש ועל חיי שעומדים להשתנות,עלו בי מחשבות על הפרידה מהוריי, חזרתי לקיבוץ מאוד עצוב
אמי . ובעלהפגשתי את אנדה ובאחת השבתות נסענו לבקר בקיבוץ  .אביב-הוריי התאקלמו בארץ והתבססו בתל, עברו שנים

  ".אני אמא של אברהם ורציתי להודות לך" ליד אנדה קופסא קטנה ובה שרשרת פנינים ואמרה לה יחההיא הנ, נגשה אליהם 
  
  
  

  רכי'שושי צ: ראיון
  2011נובמבר . נהריה

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 








	אוסטרוויל
	                                        "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



	אוסטרוויל
	                                        "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 




