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

אבא שמעון היה תופר נעליים ומוכר אותן . מ מעיר המחוז שאולי"במרחק של כעשרים ק,  קורשנאי- נולדתי בעיירה קטנה בליטא
. י תפירת בגדים לילדים"ועזרה בפרנסה ע, אמא ריבה הייתה עקרת בית.  שכיר יומילפעמים היה נעזר בעובד. לחנות בעיירה

ושם , בזמן מלחמת העולם הראשונה היו מגורשים מליטא לעומק רוסיה. שניהם הגיעו לעיירה אחרי מלחמת העולם הראשונה
אני . אישה חולנית שגרה איתנו, מינה-חל וסבתי ר1928ילידת , אחותי גידה, 1926יליד , אחי מרדכי: במשפחתנו היו עוד. הכירו

זכור לי שהיינו גרים . באותו בית ספר למדו גם אחי ואחותי וכל ילדי העיירה. הספקתי להתחיל ללמוד בבית ספר עממי ביידיש
לאכול הרופא היחידי בעיירה המליץ , כשחליתי. החיים היו קשים ודלים. בהם היה ממוקם גם שולחן העבודה של אבי, בשני חדרים

בזמן ילדותי . מבררת מי בישל מרק עוף ומבקשת בהשאלה מרק בשבילי, אמא הייתה עוברת בין השכנים. מרק עוף לחיזוק הגוף
מ "עובדת הימצאותי כתשעים ק. היהודים בעיירה חיו בחרדה ודאגה לגבי העתיד. בשנות השלושים החיים היו סוערים פוליטית

אמצעי התחבורה אז היו רק סוסים .  הייתה מדאיגה מאודקו רכבות מרכזי בעיר ריגהמ מ"מהגבול הגרמני וכמאה ועשרים ק
לפי השיפוט . גם הלאומנות אצל השכנים צמחה ומצבנו היה על סף יאוש. ובידי היהודים הם נמצאו במספר מצומצם מאוד, ועגלות

נכנסו הסובייטים , מולוטוב-והסכם ריבנטרופ 1939היה לנו מזל שאחרי כיבוש פולין בידי הגרמנים והרוסים בשנת , של היום
כולם חשבו שבזה תבוא . חל שיפור, "עמך"ובמיוחד בקרב ה, במצב רוחם של היהודים. וייסדו את הרפובליקה הסובייטית של ליטא

כמו כן . ראת האמידים גירש לסיבי, יתרה מכך. השלטון הסובייטי לא העריך ולא דאג ליהודים.  אבל החיים הוכיחו אחרת.הגאולה
למקרה של מלחמה עם , בייחוד ליהודים, ולא הייתה לה אלטרנטיבה לתומכיה, בגדול בהכנות למלחמה" פישלה"ברית המועצות 

  .התוצאה מכך הייתה קטלנית למשפחתנו. גרמניה
  

  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/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

מטוסים גרמניים התחילו מייד להפציץ את העיירה .  תפסה את כולנו בהפתעה מוחלטת והיינו בהלם22.6.1941-תחילת המלחמה ב
כמה צעירים יהודים היו קומיסארים , למזלנו. את הצבא האדום לא ראינו והשלטונות המקומיים נעלמו. שבה היה נהר וגשר
והציעו לכל מי שחפץ , הביאו איתם לעיירה, ות לסוסיםהם ביוזמתם רתמו עגל. שבעליהם גורשו לסיביר, במשקים סביב העיירה

הנסיעה בעגלות .  כרבע מכלל המשפחות  היהודיות בעיירה-כך הם הצילו חמישים משפחות. לעלות לכיוון תחנת הרכבת בריגה
ועדת בעיר ריגה במקרה עמדה בתחנה רכבת שהייתה מי. עברה תחת הפצצות של גרמנים ויריות של לאומנייםביום ובלילה 

התגלגלנו עד . י הגרמנים"ותחת אש הלאומניים הרכבת עזבה את התחנה כמה שעות לפני שנכבשה ע, פרצנו אל הרכבת. למוסקבה
שם נעצר אבי . העיירה הייתה במחוז חורזם. לטשקנט לא נתנו להכנס ונשלחו לעיירה עלובה אורגנץ בגבול איראן. אוזבקיסטן

, טיפוס ומלריה,  חלינו בדיזנטריהאני ואחותי. אחי מרדכי מת מרעב תוך זמן קצר. אותומאז לא ראינו . ונלקח למחנה ריכוז
אמי ואחותי היו מנקות וכובסות . הייתי מתרוצצת עם כד ומחלקת מים בתמורה לפרי או גרגר מזון השוק המקומי. ואיכשהו שרדנו

שלא היה לנו , היינו עד כדי כך עניים.  אחר כדי לעזוריהודי או, לא היה ארגון ממלכתי. בבתים של המקומיים תמורת אוכל בלבד
  .כסף לחזור הביתה בתום המלחמה

  

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

, היות ולנו לא היו חפצים. אי שנשמור על חפציהם בזמן הנסיעהבתנ, משפחה יותר אמידה הסכימה לממן את נסיעתנו הביתה
שם היו סיכויים גדולים יותר למצוא . ונסענו לעיר הבירה וילנה, אמא החליטה שאין לנו מה לחפש בעיירה שלנו. הסכמנו לכל תנאי

 מצאה איש בן עירנו, למזלנו, םש. אמא מצאה בית כנסת, אחרי שישנו כמה לילות על רצפת תחנת הרכבת. וכך באמת היה, יהודים
. שבו התרכזו יתומים מרחבי ברית המועצות וילדים ששרדו בשטח כיבוש, אותי קיבלו לבית יתומים. שעזר לנו למצוא מקום לינה
הילדים התחברו כאילו מצאו משפחה וכמה מהם נמצאים בקשר . ושררה אוירה אוהדת יוצאת מן הכלל, שפת הדיבור הייתה יידיש

  .אחותי התחילה ללמוד מקצוע ואמי התחילה לעבוד בתור תופרת בבית מלאכה ששירת את משפחות השלטונות. םעד היו
ילדים שלא . מדיניות השלטון לעקור כל זכר ושאיפה יהודיים הביאו בסופו של דבר לסגירת בית היתומים אחרי שלוש שנות קיום

שבינתיים פגשה אלמן שאיבד את משפחתו בשואה והם ,  חזרתי לאמאאני. מצאו מקלט אצל משפחות פוזרו לבתי יתומים כלליים
  . 1952התחלתי ללמוד בבית ספר וסיימתי בגרות בשנת . התחתנו

ניגשתי למכרז כדי להתקבל ללימודי רפואה , לאחר שהצלחתי בלימודים והציונים היו טובים, כעת. תמיד חלמתי להיות רופאה
כעת הבעיה . ולשמחתי התקבלתי ללימודים, הצלחתי בבחינות המכרז.  על כל מאה מועמדיםבמכרז היה מקום ליהודי אחד. בקובנה

אחרי . ומצאתי דירה בשכירות בקובנה אצל משפחה יהודית ששמחה לקבל אותי, בעלה של אמי הסכים לתמוך בי. הייתה כלכלית
באותה שנה פגשתי מכר מילדות טוביה . פאהוקיבלתי תואר של רו) 1958בשנת (שש שנות לימודים סיימתי את לימודי הרפואה 



לכן השתקענו , טוביה היה מהנדס במפעל תעשייתי בווילנה. התאהבנו והתחתנו, אחרי שהכרנו מחדש במשך שלושה חודשים. שר
ו נולדו לנ. ולחילופין בקופת חולים המשולבת עם אותו בית חולים, 1שם התחלתי לעבוד כרופאה בבית חולים עירוני מספר . שם

. כשהתחתנתי ידעתי שטוביה ציוני ושואף לעלות לארץ ישראל באחד הימים. 1965 ונחום בשנת 1963 שמעון בשנת -שני בנים
,   הוא1965בסוף מאי . אביו של טוביה פעל רבות לקבלת אישור לעליה. התחברתי לשאיפותיו בשמחה והתחלנו לפעול להגשמתן

כעת הייתה לנו . 1966גם אחותי גיטה עם משפחתה קיבלה אישור לעלות בשנת . ארץאשתו חנה ובתם נינה קיבלו אישור לעלות ל
שלח "תחת הסיסמא . וטוביה התחבר עם פעילים נוספים, בינתיים למדנו עברית. סיבה לפעול ביתר נחישות לקבלת האישור לעליה

- וב, 1971דולה שהתחילה בשנת היינו הראשונים בעליה הג. הם הצליחו בסופו של דבר לפצח את מסך הברזל" את עמי
  . עלינו ארצה במטוס הראשון שהגיע עם עולים מווינה25.3.1971

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
במקום היה מחסור ברופאים . פה ולעריכת סידורי עבודה ומגוריםעם הגיענו לארץ הופנינו למרכז קליטה בכרמיאל ללימודי הש

הוצמדה אליי אחות שיכלה . לא ידעתי מספיק עברית אבל שלטתי היטב ביידיש. ומיד קיבלתי הצעת עבודה בקופת החולים מכבי
נים התחילו ללמוד הב. ם בחיפה"במקביל התחלתי להתמחות בבית החולים רמב. נכנסתי די טוב בעבודה. לתרגם במידת הצורך

הוצעה לנו דירת . אחרי מספר חודשים בעלי התקבל לעבודה במפעל בטחוני בחיפה והתחלנו לטפל בסידורי דיור. בבית הספר ובגן
. בינתיים השתמשנו בהסעות. הסכמנו וחיכינו. 1972רווחה בנווה שאנן בחיפה שהייתה צריכה להיות מבנה לאכלוס ביולי 

שם עבדתי עשרים ושבע שנה בסניף , ם קיבלתי הצעת עבודה קבועה בקופת חולים מאוחדת בחיפה"מבבהמצאותי בבית חולים ר
בשנות התשעים . תרמתי רבות לקהילת המבוטחים. עברתי הרבה השתלמויות והתקדמתי במקצוע. המרכזי בשכונת הדר בחיפה

רופאה שעזרתי לקלוט הינה רופאת המשפחה , מאלדוג, היום. התנדבתי לקליטת רופאים עולים חדשים והחדרתם המהירה לעבודה
 וכיום הוא כבר חמש עשרה שנה 65בעלי המשיך לעבוד עד גיל . הייתי נציגת ועד הרופאים בוועד המרכזי של הקופה בחיפה. שלי

יר שמעון הוא רואה חשבון ועובד כשכ. הבנים למדו ורכשו מקצועות חופשיים. 1999גם אני בגמלאות כבר משנת . בגמלאות
גם להם יש בן , נשוי לרוית, נחום עורך דין עצמאי. הם גרים בקרית מוצקין, בן ובת, הוא נשוי לסיגל ויש להם שני ילדים. בחברה
לא מזמן חגגנו יום הולדת שמונים . שמספרם הולך וקטן, אנחנו בקשר עם חלק מידידינו לשעבר. והם גרים בגבעת שמואל, ובת

מדי פעם הולכים . גם אנחנו מזמינים ומשתתפים בחגיגות מסוג זה. אסוף את המשפחה והחבריםוזו הייתה הזדמנות ל, לבעלי
צופים בטלוויזיה מספר שעות , אנחנו מנויים לשני עיתונים. יש לנו מנוי מקוצר לקונצרטים של הפילהרמונית. לאירועי תרבות

. מנסים לא להכנע ולמצוא עניין בחיים.  יש בעיות בריאותוגם לנו, כמובן שלאנשים בגילנו. יוצאים לטייל גם בחוף הים. ביממה
במשפחתנו היו אבידות רבות . ורואה את השארותי בחיים כנס גדול, אני מודעת שנולדתי בתקופה בה עמנו עבר שואה נוראית

  .ברוח זו חינכתי את ילדיי ואת נכדיי. מדברים על כך הרבה. בשואה
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