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

, הבכור אחי. בית עקרת הייתה, ברכה, אמי...). 'וכו מלאכה, מסגרות לימד(יטומיר'בז ספר בבית טכני מורה היה  בצלאל, אבי
 שנולדתי הצדדים משני שישי או חמישי דור אני. יטומיר'בז כן גם 1935ב נולדה, פרומה, ואחותי 1929ב יטומיר'בז נולד, ישעיהו

 ארבעה היו, יטומיר'בז 1900 בשנת שנולד, לאבי.רבנים היו אבא מצד רבה וסבא סבא. בעיר גרו משפחתי מבני ורבים, יטומיר'בז
, אמי של הנישואין מלפני משפחתה שם. יטומיר'בז קונדיטוריה/מאפיה הייתה, )שושנה(סוסה, אבי של לסבתא. אחיות ושתי אחים

 ישראל מנהגי על ושמר משפחתי בני. שיניים רופאי היו אחיה ורוב ואחיות אחים 11 לה היו, בנוסף. בדיאן היה, 1898ב שנולדה
 לפני מאנטישמיות מאוד סבל לא משפחתי, זאת עם. הסובייטים של הדתי האיסור בשל מהשלטונות כבד מעונש החשש מפני, בסתר

  .המלחמה
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ות ותפקידים פעיל, 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 
 פרצו 7-10/7/1941ב. בעצמי זוכר ואינני, ממשפחתי עתיששמ כאלו הם הסיפורים רוב ולכן, יטומיר'בז 27/6/1941ב נולדתי אני

 של אחת אחות. משפחתי בני של רבים ובתים ביתי את והרסו העיר את מטוסים עם הפגיזו הם כן לפני הרבה עוד אך, לעיר הגרמנים
  . ונהרגה-ההפצצות אחת בזמן בחצר הפרה את להציל רצה, בלומה, שנים בכחמש ממנו הגדולה אבי
 המופצצת יטומיר'מז הורי ברחו, אבינו אברהם של בבריתו להיכנס אמור הייתי בו והיום, ישעיהו, אחי של ההולדת יום, 5/7/1941ב

 חלשים שהיינו) אני(והתינוק אמי.גרוסות מכוניות שהובילה לרכבת התגנבנו, העיר מתשובי רבים כמו. ואחותי אחי ועם איתי
 אותי הושיב ושם– משאית של קבינה המכוניות שברי בין מצא אבי. הגנה צריכים יינוה, )כן לפני בלבד שבוע הייתה הלידה(מאוד
 שקט שהשתרר לאחר חזרה ועלינו, מהרכבת ירדנו הפגזה שהייתה פעם ובכל, הרכבת על גרמניות הפגזות היו -בדרך. אמי ואת

 של הסופי יעדה, כן אם.להם שמעה לא, ה"ב, והיא-עצמה את להציל כדי התינוק את לזרוק לאמי אנשים ייעצו הדרך בכל. באזור
 הדודה של (המשפחות שתי.  באיבנובו מהרכבת ירדנו, רוסיה,באיבנובו גרה הייתה אמי של שאחות בגלל אך, סמרקנד היה הרכבת
 כולם, נותק- האחרים המשפחה בני רוב עם הקשר. כמוני צעיר תינוק בשביל בטח - מקור קפוא שהיה, הבית באותו הצטופפו) ושלנו
 היה אבא . בה התגאינו שלא כמובן גם אך, יהדותנו את הסתרנו לא. באיבנובו למסגרות מורה בתור עבד אבי. שונים למקומות ברחו
 מבית עברנו, התקופה באותה. באיבנובו אנטישמיות הייתה כן אבל, מפוגרומים סבלנו לא ולכן, שלו והידע מקצועו בגלל חשוב אדם
 לבית הלכו אחיי,  המלחמה למרות. בעיר ס"מתנ באיזשהו התגוררנו אפילו מסוים זמן במשך. מקרייב, קרובה ובכפר באיבנובו לבית
, האדום בצבא בשירותו במלחמה נהרג שבעלה, )ברושקה(ברכה, אבא של אחות גם שהתה באיבנובו איתנו. ולגן למעון ואני הספר
 בשירות נעלם אחר ובן האדום צבא במדי נהרג שלה אחד שבן  כך על רשמיות הודעות הגיעו, לכך בנוסף. מותו על הודעה והגיעה
  .לרפואה סטודנטים היו שניהם -האדום הצבא

  

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

 והמציא גאון היה סבי. מפתיעה בדרך בסיביר המלחמה לאחר אותו מצא ואבי, המלחמה ןבזמ נעלם, אבא של אבא, שמואל סבא
 עם קשר יצר, הממציא אביו על בעיתון קרא אבי. המצאתו ועל עליו - בעיתון עליו כתב עיתונאי, כך ובעקבות, לפצצה חומר איזשהו
 אשתו, לסבי בקשר. הקפואה בסיביר משפחה בני ללא הארוכ שהות לאחר, נפגשו וכך-סבי נמצא היכן לו גילו והם, והכתב העיתון

 גיבור  הוא, בייניש, מהם אחד כאשר, בנים שני לו ונולדו שוב התחתן שמואל סבא. ארבע בגיל היה כשאבי נפטרה, סבתי, הראשונה
 עוברת, 1946 יץבק. סגולה העלמין בבית וקבור, הגדול העלייה גל עם 90-ה בשנות שעלה לאחר ישראל בארץ פה נפטר, מלחמה

. ה'גנג כיום, בקירובאבד גר אבא של מהאחים שאחד שמענו כי, אן'לאזרבייג) בקירובאבד שגרה אמי של האחות ללא (המשפחה
. בערך 1952 שנת עד בקירובאבד גרנו. והאלמנה השכולה  אבי של אחותו וברכה אחיי ושני אני, אמא, אבא -לשם נסענו

 אחד ספר בית היה בקירובאבד.  נוראית אנטישמיות והייתה רבים מוסלמים שיש מפני, ברוסיה רמאש שונה היה המצב אן'באזרבייג
 היה כך כי בנות- לבנים נפרד היה הספר בית.. 'וכו רוסים, כורדים, יהודים, ארמנים -אחרים עמים לבני אחר ספר ובית לאזרים
. מזדמנות עבודות מחפש גם והיה, בקירובאבד למסגרות המור היה אבי. אני למדתי ושם, )1953(סטאלין של מותו עד, ברוסיה

. ומאורגנים מאוגדים היינו ולא בשקט סבלו היהודים כל, זאת למרות. האזרים מצד קשה ואלימות רבות הצקות היו בעיר בתקופתנו
, כן על. חלשות היו צמותייע כי, )3 גיל אחרי(מאוחר גיל עד ללכת יכולתי לא, D בויטמין מחסור עקב,שאני, לציין יש, זה בעניין
, הגוים של ההצקות שרבו לאחר, מקרה בכל. רגליי יתחזקו- החם בחול הרגליים עם אותי יחזיק שאם לו נאמר כי, לים איתי הלך אחי



 

 ועם, משקולות להרים התחלתי לערך 12 מגיל ולכן. שלי על ולעמוד להתחזק עצום רצון בי היה -חלש כה עצמי את הרגשתי ואני
 של אביו, שמואל, שסבי לציין יש. לנו שהציקו הגוים מול בגאון לעמוד שאוכל מנת על זה וכל, התחזק וגופי מאוד השתפרתי הזמן
 כמו ישראל מנהגי את קיימו ובסתר ביידיש דיברו בבית רק ולכן אסור היה ליהדות קשר כל. אן'באזרבייג בהיותנו ונקבר נפטר, אבי

 קרובי לנו היו בטביליסי. הקשה הכלכלי המצב בשל הנראה ככל, לטביליסי,לגאורגיה נועבר 1952 בשנת. שבת נרות הדלקת
 היתר בין, בגאורגיה מורה היה לא אבי. הלפרין משפחת מצד משפחתית קרבה לנו הייתה אן'בארבייג בעוד, שרמן משפחת - משפחה
 מהחרפה סבלנו, המועצות בברית" הרופאים פטמש "בעקבות. ומסגרות כחקלאות קשות פיזיות בעבודות ועסק, החדשה השפה בשל

 על החמור האיסור בעקבות הייתה בגאורגיה נעורי מתקופת ביותר הגדולה חוויתי. 1953ב סטאלין מות לאחר ששככה, באנטישמיות
 מונהש בגיל אבינו אברהם של בבריתו להיכנס זכיתי שלא כך, יטומיר'מז משפחתי נמלטה שלי המילה ברית ביום, כזכור. הדת
 ניגשתי, ומצוות תורה שומרי אורתודוקסים יהודים עם קטנה עיירה מצאתי. מילה ברית לעשות לבדי לנסוע החלטתי 16 בגיל.ימים
 שהתנאים כמובן. שלי העם, היהודי העם לחיק סופי באופן נכנסתי 16 בגיל, וכך, לבקשתי נענה הוא. אותי שימול וביקשתיו הרב אל

 על לשמור אמי השתדלה בביתנו... זה על גם התגברתי תופת כאבי לאחר אך, בפצע זיהום והתפתח נאותה ברמה היו לא הסניטריים
 גם הזמן ועם, בסיביר לתפקיד האדום לצבא התגייס ישעיהו אחי. הזמן באותו אפשרי בלתי כמעט שהיה מה, האפשר במידת הכשרות

 ציונית התעוררות היהודים, אצלנו חלה הימים ששת מלחמת בעקבות. סיבטיביל מזון טכנולוגיית לימודי והתחלתי תיכון סיימתי אני
 ובו הסובייטית לממשלה מכתב כתבו גרוזינים יהודים 18. הפלסטינאים שטחי גזילת טענות בצל גואה אנטישמיות עם ביחד, גדולה
 את והגשנו, באבחזיה שנמצאת, חומוילסו עברנו. ארצה נעלה, כמוהם, אנו שגם החלטנו הזמן עם. נענו ולבסוף-ארצה לעלות ביקשו

  .אירופה רחבי בכל ארוך מסע דרך לבדי ארצה עליתי 1973 ובינואר, הדרושים והאישורים הבקשות
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

 בקיבוץ שוכנתי בארץ התאקלמותי בתחילת. לישראל הם גם, ברכה והדודה בנותיהם ושתי ובעלה אחותי,אמי,אבי עלו כחודש לאחר
 שלי הראשונה, הזו השנה במשך. באולפן למדתי שם וגם שמונה לקריית עברתי מכן לאחר. באולפן ולמדתי, העמק מגדל ליד, שריד
. בחדרה גרו משפחתי בני ואילו,בעכו דירה קיבלתי מכן לאחר. וטובים רבים ופינוקים כיס דמי, לינה,אוכל לי וסידרו לי דאגו - בארץ
 1983 בשנת בערך. במילואים לשרת המשכתי מכן ולאחר,בצבא חודשים ארבעה ושירתי בצבא תותחנים קורס עברתי 1974 בשנת
. והסתדר שלו חייו את חי דאח כל, השני עם אחד הדוק בקשר היינו לא בארץ בנותיהם ושתי אשתו  לישראל ישעיהו אחי עלה

 ולנו, השניה אשתי, מרה את ומצאתי תקווה לפתח עברתי 1988 בשנת. והתגרשתי ילדים שלושה לי נולדו, התחתנתי יותר מאוחר
 ואחי אחותי, בנוסף. תקווה בפתח סגולה העלמין בבית קבורים ל"ז הוריי. באוניברסיטה בלימודיה מאוד שמצליחה מיכל, בת יש

  .ישראל ולארץ ישראל לעם תרומתי וזוהי, בקצרה חיי סיפור זהו בישראל םחיי עדיין
  
  
  
  

  יונתן הלפרט: ראיון
  2012אוגוסט , פתח תקווה
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