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1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  פרנד ואלד

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
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  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  ”שמפוליון"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

משפחתי לא הייתה דתית , הבית בו נולדתי וגדלתי היה בית מסורתי, "סוחובולה" שמי שושנה ונולדתי בפולין בכפר קטן שנקרא

אבי פחות אבל אימא שלי הייתה מאוד מסורתית ותמיד הקפידה על אוכל יהודי , השתדלנו לשמור על המסורת היהודית אבל

אחי הגדול , אימי פייגלה, אבא יצחק, היינו משפחה בת ארבע נפשות. שמירה כשרות וחגים והדלקת נרות בשבת, מסורתי

עד שהגיעו ' התחנכתי בבית הספר הפולני והספקתי לסיים כיתה א 7ל בגי. שמי מיום הולדתי היה רגינה, ואני) שמואל(לושיק 

ילדי הכפר מפני שהיינו משפחה יהודית יחידה בכפר ולא חיינו בתוך קהילה יהודית , אוקראינים, י היו גוייםכל חברי. הרוסים

הוא היה קונה בקר , ראימא שלי עבדה במכולת שלה ואבי היה סוחר בק, משפחתי עסקה בעיקר במסחר, כמו רבים אחרים

אבא היה הולך ונעלם לנו לכמה ימים כי הוא לא ". מנה ואדהיז"מאיכרים בכל האזור ומביא אותו לשחיטה כשרה ליישוב שנקרא 

הוא , לכן כל פעם שאבא היה חוזר הביתה היה לי כחגיגה, היה בעל משאית או סוס הרתום לעגלה וכל נסיעה הוא הלך ברגל

  .למעשה הוא היה נראה כמו איכר גוי ולא ראו עליו שיהודי הוא וכמו כן גם עליי, רבה אצל איכרים גוייםעבד מאוד קשה וישן ה

המשפחה מצד אימא היו אנשים כפריים והמשפחה של אבא הינו עירוניים ורובם גרו . אני מניחה שבזכות זה נשארתי בחיים

אני . של אימא הלכנו ברגל ולמשפחה של אבא נסענו ברכבתלמשפחה , בית דפוס, הם היו בעלי מאפייה, בעיר הגדולה לבוב

היו אז הרבה אנטישמיים או אולי , נאלצנו לברוח מהבית כי מישהו הצית אותו, זוכרת יום אחד מסוים שלקחו אותי על הידיים

 4-5הייתי בת  ,אחותה של אימא, אני זוכרת אש גדולה ואז עברנו לבית של דודתי, אוקראינים שהיו חייבים כסף לאבא שלי

כל זה קרה בשנת . שמישהו התחיל לבנות אבל לא לסיים אותו ואז באמצע" זימנה ואדה"ואחרי זמן מה אבא מצא בית בכפר 

כמו שאני זוכרת ששיחקתי עם , "פלשבק"ואני זוכרת הכול כי היו אלה דברים חריגים ואצל ילדים זה נשאר בזיכרון כמו  1935

רק אימא הייתה אומרת לי שלא אוכל בבית השכן , והם לא ידעו להבדיל האם אני יהודיה או לא ילדים ולא הרגשתי שונה מהם

ביום יום לא הרגשתי מסורתית אבל אבא כן ! ?כבדו אותי ואני אסרב, ועוד איך אכלתי! אכלתי, אבל שטויות, כי זה לא כשר

, מפה לבנה, בימי שישי היה נוהל קבוע של נרות, )ודעתכמובן שכעת אני י(, הניח תפילין ואני לא הבנתי מה הוא קושר על היד

הייתה אימא "? מה פתאום עוגה? איזו עוגה רק בימי שישי כי באמצע השבוע"מרק עוף ו, אוכל מסורתי כמו קניידלעך וקרפלך

שנים . מלחמהזה היה עוד לפני ה, נסענו אליו, היינו מאוד קרובים לליל הסדר, בעל מאפייה, בלאבא היה אח בליבו, אומרת

, היא סיפרה שבית הדפוס עד היום קיים ובכלל היום זהו רחוב שלם שעוסקים בו בספרים, אחר כך כאשר הבת שלי ביקרה שם

היא הגיעה לסוחולובה שם נולדתי ותושבים שם עד היום זוכרים את , כמובן שביתי רצתה לקחת אותי עימה אך סירבתי

: ותיכף התחילו עם הדמעות ואני אמרתי" ים את פייגה והייתה לה בת רגינה ובן לושיקאנחנו זוכר! כן: "הם אמרו לה, משפחתי

גם המכולת של , הם הלשינו עלינו והם רדפו אותנו, זה עיצבן אותי מאוד כי ידעתי שהם אנטישמיים" ? מה הדמעות הללו"

הם גם גנבו , שר שמעתי את כל זהשערותיי סמרו כא" המכולת של כץ"שנים ונקראת  70אימא שלי קיימת עד היום מזה 

  .מאיתנו את המכולת ורצו שנברח והיום עוד מישהו לקח את המכולת והמשיך לקרוא לה על שמנו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,התנגדותאו ב בריחהב



 

אבל כאשר הגרמנים פלשו שמענו פצצות , לא שמענו יריות והפצצות כי לא היו, 1939כאשר נכנסו הרוסים לאזור שלנו בשנת 

אנשים היו עוברים שם , הגבול בצד הגרמניוכאשר היו הרוסים הם ידעו מה קורה בצידו השני של  8הייתי בת . ליד הבית שלנו

כי זה מה שהם שמעו " ישימו אתכם בתנור, יבשלו אתכם" אמרו לי! הן שנאו יהודים? הן היו חברות שלי אבל מה..וחברות שלי

ל א, הן מדברות שטויות"  –והוריי ענו לי " ? על מה מדברים הילדים"אני התחלתי לשאול את הוריי ולחקור . בבית מהוריהם

הם היו מאוד מדוכאים , אבל אני ראיתי את העיניים של ההורים שלי והבנתי שהם רק מנסים להרגיע אותי" תשימי לב אליהן

, לא היינו יהודים טיפוסים, היו לנו חושים של גויים. הלוואי ויכולתי לשאול אותם? אני רק לא מבינה למה הם לא נסעו לרוסיה

שמועות הגיעו אלינו שכשהגרמנים פולשים הם היו . לנו להיות קצת גויים כדי שנשרודלא גרנו בעיירה יהודית והיה נוח 

גם פניהם של בני אדם נעשו , מחפשים ומוציאים מהבתים יהודים וכאשר הם פלשו הכל נעשה חשוך כאילו נעלמה השמש

אם זכור לי נכון האוקראינים . דהאז ראיתי את הגרמנים עם רכביהם עוברים בכפר ואז לקחו את אבא שלי למחנה עבו, שחורים

, אבא היה במחנה עבודה שהיה במרחק הליכה מהבית. הם היו משתפי פעולה, י הגרמנים כדי להוציא אותו מהבית"נשלחו ע

אני ואחי שנראינו כמו גויים גנבנו מהשדות תירס ומלפפונים ובחשאי מביאים , היה זה ביער ולא היה לגברים במחנה מה לאכול

מייבשים וזה היה , היו מוצאים אותו, זה חלק מהאדמה שהיה בו ריקבון, מן האדמה" קבול"חנה היו עוסקים בהוצאת במ. לאבא

גם לא זכרתי כמה זמן אבא היה שם רק שמחנו על כך שיכולנו להיכנס , לא ידענו מה הגרמנים עושים עם זה, חומר דלק לתנור

ואותנו לא היה להם נוח לקחת אותנו לשם אז הם לקחו רחוב בזימנה ואדה   עם הזמן הגרמנים בנו את גטו לבוב. חופשי ולצאת

כדי : " עניתי לו" ? למה הם עשו את זה: "מתישהו סיפרתי לבני את זה והוא שאל(מין גטו כזה , וריכזו את כל היהודים שם

אנשים !". ?כה בלי לעשות כלום ואתם הלכתם כ", הוא שאל! " ?מה" "שיהיה להם יותר נוח להשמיד אותנו כשאנחנו מרוכזים

אוכל , פשוט לא האמינו שזה יכול להיות ולמרות שריכזו אותנו ברחוב אחד אני עדיין יכולתי לצאת משם כי הגטו לא היה מגודר

לקחו לעבוד ביער לכרות עצים , פעם ביום האוקראינים חילקו לנו איזה מרק ואת הגברים שהיו גרים ברחוב, כמעט ולא היה לנו

יום אחד בא לעברי מישהו . גויקה כזאת, איש לא הרגיש בי, כל הזמן הייתי ילדת כפר כזאת. התחבאתי ביניהם, ני איתםוא

ה בעצם מה שהציל את חיי כי לא ז, בריצה וסיפר שהגרמנים לקחו את כל הנשים יחד עם הילדים מהכפר בזמן שהייתי ביער

מאותו יום , "אני יודעת שהרגו אותה, הרגו לי את אימא? למה אני לא בוכה: " נכחתי שם אבל כששבתי לכפר שאלתי את עצמי

אבל , טיפשי לחשוב כך?אולי יכולתי לשמור עליה", נורא קשה לי לחשוב שהיא מתה בלעדיי, לא ראיתי את אימא שלי לעולם

מצחיק לחשוב על זה כי אני יודעת שהיא הייתה מאוד מאושרת שלא " ?בקת אותה היא הייתה פחות עצובה אם הייתי מח

היינו כבר שנה בגטו והגרמנים , 1943כל זה קרה בשנת . זה יחסי" מאושרת"כמובן , הייתי בבית באותו הזמן ושלא לקחו אותי

משפחה פולנית בכפר שהיינו  -במחנה ואמר לי ללכת לגורלובה אבא יום אחד חזר מהעבודה, עדיין חיפשו ילדים יהודים בכפר

שם קיבלה אותי אישה פולניה בשם אנה גורלובה ובבית שלהם הייתה ילדה יהודיה , איתם בידידות וכנראה שאבא דיבר עימם

אנה הנחתה , כי יכלו בקלות להרוג אותם על מה שעשו" אדם-בני"כנראה שבני משפחת גורלובה היו מאלה שנחשבים , נוספת

, כך היא לקחה אותי לעיר טרנופול- אצלה הייתי זמן מה ואחר". אל תעמדי ליד החלון ותהיי בשקט, אל תצאי החוצה" - אותי

, אם מישהו עובר לידך שאת מכירה אותו" הוריה גרו שם והיא שמה על ראשי מטפחת כזאת על הראש שגויים שמים ואמרה לי 

איש , הגענו לבית הוריה של גברת גורלובה, עברנו בשלום ועלינו לרכבת". לא יזהו אותךתתכופפי לשרוך את השרוך בנעל ש

לאנה גורלובה הייתה אחות , "סופיה מטולסקה"נתנו לי גם שם בדוי , לא הכיר אותי אז אמרו לכולם שאני ילדה מהמשפחה

אמרו לי לשבת בשקט ונתנו לי אוכל  ,ששהתה בהיסטריה שבגללי ימצאו אותה ויהרגו את כולנו אז שמו אותי בעליית גג

לא זכור לי כמה . היום אני יכולה להבין מדוע, אימא של אנה ניסתה לעזור לי ואחותה הייתה בהיסטריה נורא פחדה. וספרים

ואני כל כך התביישתי , כולם שמעו את הצעקה שלי, זמן הייתי בעליית הגג אבל יום אחד היה לי חלום רע וצעקתי מתוך שינה



 

ומעליית הגג הם שמו אותי במחסן ולאחותה של אנה שלקחו אותי ..." לקלקלתי עכשיו הכו? למה צעקתי", יתי בלגן כזהשעש

דרך זימנה , דרך לבוב, ושוב נסעתי ברכבת, נשארתי במחסן עד שאמרו לגברת גורלובה שאני לא יכולה להישאר שם. מפה

בכפר הייתה קרובת משפחה של משפחת גורלובה שהייתה זקוקה . ליןעל גבול פו" פשווישיל"ואדה עד שהגענו למקום שנקרא 

היא אמרה לכולם שהיא מצאה אותי אבל אני חושבת שכולם שם בכפר , תעבוד ועוד, תנקה, למישהי שתסייע לה במשק בית

נוצרייה אמיתית בעצם הייתי , "סופיה מטולסקה"שנתיים הלכתי לבית הספר וכולם הכירו אותי בשם הבדוי שלי , ידעו מי אני

כאחי הגדול מצא אותי הוא . אין לי מושג איך אבא מת, אבל עדיין לא יכולתי לשכוח את אימא ואת אבא ובכיתי עליהם הרבה

אחי התחמק מהגרמנים , הגויים בזימנה ואדה ידעו איפה הוציאו להורג את הנשים היהודיות, סיפר לי שיודע איפה אימא קבורה

בהגיעו לזימנה ואדה וגברת גורלובה סיפרה לו איפה , כ לחיילים רוסים והתקדם איתם"ם רוסיים ואחואיכשהו הגיע לפרטיזני

הוא אמר לי שהוא בא רק לבקרני אבל אני , לושיק לא התכוון לקחת אותי איתו. אני נמצאת והוא לקח אותי לקברה של אימא

אני זוכרת , אות את קברה של אימא אף שסירבתיעקשתי ואמרתי לו שאני לא נשארת פה אפילו שהוא הכריח אותי לרהת

אחי היה עם חיילים . אני התחלתי לבכות וברחתי, שהוא לקח מקל והתחיל לחפור באדמה עד שיצאה מן האדמה עצם אדם

בבית היתומים . היה שם הרבה בלגן וזה לא התאים לי אז הלכתי לבית יתומים בלבוב, רוסים ורוסים היו מביאים בחורות

וכאשר אני הגעתי לשם לא מסרתי את שמי האמיתי אלא " ? מי הם? מה הם: "ו הרבה ילדים ואף אחד לא שאל אותם הסתובב

ילדה יהודיה אמרה לי לבוא איתה , למה לי צרות, חששתי שהגרמנים יחזרו, פחדתי לספר שאני יהודיה, את שמי הבדוי סופיה

התחזיתי לגויה ואחרי חצי  1945כך עד , אני לא יהודיה? מה שאלךל, לקמיטת ששם מחלקים אוכל ועוגיות אבל אני סירבתי

עלינו על משאית מכוסת ברזנט כדי שאי אפשר יהיה לראות מה יש בפנים . שנה אחי בא לקחת אותי ואמר שנוסעים לקראקוב

וועד יהודי ושם לושיק  ובו היה" דלוגה"בקראקוב היה רחוב . כי הרוסים לא אישרו ליהודים לנסוע לשום מקום והגענו לקראקוב

  .לושיק פנה לענייניו ואני הייתי שם כמה חודשים, היו שם הרבה ילדים, השאיר אותי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

. דלקת ריאות ושחפת, מלאים בכינים ואני חליתי במחלת הטיפוס, לכיםמלוכ, היו הרבה ילדים רעבים, בוועד היהודי, בקראקוב

כשחליתי הייתי בלי הכרה . במזל הבראתי, את המלחמה עברתי בשלום אבל שם כמעט התפגרתי, אושפזתי בבית החולים

חזקה כי הצלחתי כנראה שהייתי מאוד . רק עבור הצבא, כולם היו בטוחים אמות כי לא הייתה אנטיביוטיקה עבורנו, חודשיים

? מה קרה: "נבהלתי ושאלתי, יום אחד דרך החלון ראיתי זיקוקין. לצאת מזה איכשהו וכשהוטב מצבי הועברתי לסנטוריום

סבלתי שם אבל , אהבתי את קראקוב". הסתיימה המלחמה ולכבוד זה הזיקוקין, לא ילדה: "אמרו לי" ? התחילה מלחמה

פרנד " אז בא אחי ואמר לי שאנחנו נוסעים לגרמניה למחנה עקורים , מהר מאודלפחות לא רצו להרוג אותי ושם החלמתי 

לא היינו רגילים לכל . אמריקאיות ופינקו אותנו, מאורנה" דודות"שמו אותנו בבית ילדים והגיעו לשם כל מיני . דרך מינכן "ואלד

רק ילדים שניצלו ובשביל ילדים שעברו את כל  באותה התקופה האנגלים שלו בארץ אבל היינו? שוקולדים נתנו לנו ומה לא, זה

" ןשמנפוליו"ונסענו לישראל באוניית משא צרפתית ) אישורי עלייה לארץ(נתנו סרטיפיקאטים , הסבל הזה ואיבדו את הוריהם

  . ימים לקחה לנו הדרך 10, הגענו לפורט סעיד במצריים ומשם לחיפה, הי אנשי הבריגאד"שנתנה לנו צרפת והובלה ע

 
 



 

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

ניקו אותנו כי היינו עם כינים ועם כל , היה לנו אוכל, למרות התנאים הקשים זה לא היה כזה נורא, בחיפה שמו אותנו בעתלית

קבוצה אחת , ואחרי שבוע התחלנו להתפזר 1946הייתה זאת שנת ). חומר להדברת הכינים"  (  DDT"תנו לנו מיני מחלות ונ

היו שם פרדסים של תפוזים , אני הגעתי לפנימיית נוער ליד מגדיל שהיום היא הוד השרון, קבוצה אחרת לשם, לקחו לפה

ונשארתי שם  13הייתי בת , "זה מוצא חן בעיניי, להישאר פה אני רוצה, הגעתי לגן עדן" אמרתי לעצמי, וריחות נעימים מסביב

בינינו הילדים עוד . גם ספרים בעברית, כאשר עזבתי את הפנימייה כבר כתבתי וקראתי מצוין. שנתיים במהלכן למדתי עברית

עות הפנאי שלנו בש. כתבתי וקראתי בעברית כי ילדים לומדים מהר, דיברו פולנית אבל כשעזבתי את הפנימייה כבר דיברתי

המוסד היה נקרא . בגן ירק, אז עברתי בשדה, נולדתי חקלאית, אבל אני הייתי חקלאית, מי בחדר האוכל, מי במתפרה, עבדנו

לא ידעו , הרבה עשו בעיות אז החליטו לפזר אותנו, היינו קבוצה שעשתה הרבה בלגן, "בית הספר תיכוני חקלאי מגדיל"תחילה 

למה הילדים פתאום עושים דברים שאי אפשר , הם לא יכלו להבין מה עברנו? האלו" החיות"ים עם מה עוש, להתמודד איתנו

עברתי לכפר  15אני בגיל . אי אפשר היה לצאת מההרגל כל כך מהר, היינו מחביאים לחם בחדרים מתחת לכריות, להבין

התחלתי לחשוב מה אני עושה פה והחלטתי חודשים  9ואחרי הוא שכן בעמק הירדן , גליקסון אך לא אהבתי את המקום הזה

הייתה לי חברה שהייתה גרה בכפר יחזקאל והציעה לי לבוא לכפר ששם יש מעון ילדים והיא תמצא לי עבודה . שעליי לעזוב

,  3הילדים במעון היו בני . באתי למעון ודיברתי עם מנהלת המעון שנתנה לי הזדמנות כי הייתה צריכה מטפלת לילדים. שם

שנולד בכפר יחזקאל שהתגייס , היה בחור בשם אהרון. עוד לפני מלחמת השחרור, ם שההורים שלהם היו בבריגאדהילדי

אחרי המלחמה הוא חזר הביתה ובאותה תקופה לא היו טלוויזיות והרבה בחורים מעירים היו , בדיוק ולחם במלחמת השחרור

אמרתי , ותחילה סירבתי לו 17הייתי בת , במעון הכרתי את אהרון. הרבה זוגות יצאו משם, הולכים למעון כי היו שם בחורות

, הצברים לא הבינו. שאני לא רוצה לצאת עם בחור צבר שנולד בארץ כי אנחנו מעולמות שונים לגמרי ואין בינינו שפה משותפת

רובה כל הזמן מכוון אי אפשר היה להסביר להם כאשר אתה רעב וה! " ?הלכתם כמו צאן לטבח? מה זה", הם לא יכלו להבין

הם הבינו שאין להם מה להפסיד גם , אני מעריכה מאוד את האנשים שהתמרדו בגטו ורשה, לראש שלך אין הרבה מה לעשות

ילידי . אבל הייתי ילדה" אולי באמת היינו יכולים לעשות משהו ולא ללכת ככה סתם" ככה הם ימותו ולפעמים שואלת את עצמי 

אנשים התחילו לדבר ופתאום כולם הבינו מה קרה , אמת קרה לנו במשפט אייכמןהארץ התחילו להבין מה ב

ילדים , "סבון"הצברים קראו לנו " ? מה אתם מספרים שטויות, אילו סיפורים" -בהתחלה שרצינו לספר לא האמינו לנו,באירופה

, לא התאים לי, ואני כל הזמן סירבתיאהרון כל הזמן חיזר אחריי . הם אכזרים אבל לא משנאה הם דיברו ככה רק מחוסר הבנה

אחות ילדים ואחרי הלימודים עבדתי בבית יולדות עם ילדים אחרי לידה אבל הוא לא " טיפול ילדים"אני למדתי באותה תקופה 

היה לי , אהרון הצליח לשכנע אותי לצאת איתו, במהלך הטירונות, הייתי צריכה כבר להתגייס לצבא והתגייסתי. נתן לי מנוחה

איש מהמשפחה המורחבת שלי לא הגיע לארץ ואני שהייתי בדיכאון , ופש ולא היה לי לאן לנסוע כי אין לי אף אחד פה בארץח

תחילה גרנו עם , זה לא היה קל, התחתנתי עם אהרון" ? אולי הגיע הזמן להקים משפחה" - אמרתי לעצמי, שאין לי אף אחד

שני בנים ושתי , נישאנו ונולדו לנו ארבעה ילדים 19בעודי בת  1952בשנת  .שנים והיינו דלי אמצעים באותה העת 7הוריו 

  .בנות

  !על המדינה ולא לזוז מפה בשום אופן, שימרו על הארץ: זהו הסיפור שלי והמסר שאני רוצה להעביר לדור החדש ולדור הבא
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