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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .השישי מבין שישה אחים ואחות שבפולין ין'בדרוהיצ 1929במאי  נולדתי

אבי  .י העירהוא עבד בתור חזן ושוחט של יהוד. יד וולקוביסקלהם גרו בעיר ,לאחי הבכור שרולה ואשתו חנה היו כבר שני ילדים
   .בסוף הקיץ היו קוטפים אותם ובחורף מוכרים אותם בשוק.הוא גידל תפוחי עץ ואגסים, היה שוכר פרדסים אצל איכרים

  .אבי היה גבאי בית הכנסת. השתייכנו לחסידות סלונים, משפחתי היתה מסורתית

  ".חדר"למדתי בבית הספר הפולני ובסוף כל יום המשכתי ללמוד ב
מרכז העיר היתה כיכר גדולה שבמרכזה באר מים שכל תושבי העיר השתמשו , תה קטנה והיו בה הרבה יהודיםהעיר שלנו הי

קהילה מאוד קשורה זו היתה , זכורה לי היטב הקהילה בעיר.מסביב לה היו חנויות ובנייני מגורים שכמעט בכולם היו יהודים.בה
שי ושישי נשות הקהילה היו עוברות בבתים ומבקשות מצרכים בכל שבוע בימים חמי.עוזרת אחד לשני בעת צרההומגובשת 

  .ודברי אוכל לנזקקים וכמו כן אספו כסף ותרופות לחולים
. זה עזר לנו במקצת בכלכלת הבית. אשר עבר בעיר שלנו ותופס דגים בעזרת חכה וזבוביםהבוג הפנוי הייתי יורד לנהר  ניבזמ

, בעיקר בחגים שם שמחהיה . לקו התנועה מפעם לפעם היה לוקח אותי איתו, ר"היה חבר בתנועת בית ,חיים- הרש,אחד מאחיי

. כ נהנינו באותו יום"שרנו וכ, רקדנו, היה יום כל כך יפה,יצאנו ליער , 1939ג בעומר בשנת "ג לחזכור לי .מחנותשיחקנו ויצאנו ל
  .חודשיים פרצה המלחמה כעבור

  
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: דרךציוני (

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמברית ה אווקואציה למרכז/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

 ,צהובנאלצנו לענוד טלאי  .דיכויהאחרי מנוסת הצבא הפולני מיד התחיל משטר .פרצו הגרמנים לעירנו 1939קצת לאחר יוני 
הגרמנים נסוגו מעבר לנהר עד שכחודשיים למשך כך זה נמשך , עצרו בחורים צעירים ולקחו אותם ועד היום אף אחד לא חזר

  .קומםסים תפסו את מרובוג והה
בשלב מסוים החליטו . כל העיר היתה מלאה בפליטים יהודים,התחילה בריחה המונית של יהודים מהצד הגרמני לעיר שלנו 

יחד עם עברנו לגור בבית המדרש בעיר  .משפחתיכולל את  מטר מהגבול 800-כשל הרוסים לגרש כחצי מתושבי העיר למרחק 

אחר כך שמענו שהם  .אותם לרוסיהבעיר והעבירה הוציאה את כל הפליטים ולילה אחד באה המשטרה הרוסית . פליטיםעוד 
  .אני עוד הספקתי ללמוד כיתה אחת בשלטון הרוסי. מכל הערים באזורגם  הוציאו את הפליטים

שלומו וביקשו מאחי רצו לדעת מה  יואחי יאמ.יר בריסקהוא נלקח לבית החולים בע, קיבל אירוע מוחי ושיתוק יאב

פרו לו שאת סיאחרי בירורים . הוא לא מצא אותו שם, שמחה הוריד את הטלאי הצהוב ונסע. לנסוע לשם ולברר ,השמח,הבכור
כל היהודים החולים והנכים הוציאו בטנדר בקבוצות של שמונה איש ובדרך חנקו אותם על ידי הכנסת האגזוז פנימה וקברו 

קיבלה לחץ בחזה ולקחו אותה לחדר חולים כי  יבאותו היום אמ .ייואח ישמחה חזר משם וסיפר את זה לאמ. אותם בקבר אחד
 ,על יד כפר,יום קברו אותה במקום רחוק ההביאו אותה לגטו ובאותו . לפנות בוקר היא נפטרה. לא היה אצלנו בעיר בית חולים

  .קברה הוא היחיד שנמצא שםעד היום . כי הגרמנים לא נתנו לקבור בבית הקברות היהודי בעיר
שאלנו חיילים רוסיים שברחו , לא ידענו מה קורה.פתחו הגרמנים במתקפה כללית,יום ראשון לפנות בוקר, 1941ביוני  22 - ב

 .ים מתקדמים לכיוון שלנויגרמנחיילים התחלנו לברוח לכיוון הכפר שנייבץ ואחרי שעתיים ראינו . והם אמרו לנו שזה תמרונים
למחרת עצרו את  .המשיך להגיע הצבא הגרמני.אחרי הצהריים חזרנו . ענה שכןהאיכר ו הם שאלו בגרמנית אם כולנו פולנים

 מכות, לאי צהובט, מיד התחיל משטר הדיכוי. רוב הבחורים הצעירים ולקחו אותם לעבודה מחוץ לעיר במקום לא ידוע

לא היה , מצב קשהההיה בגטו . שער כניסה אחדסגרו רחוב בגדר תיל ושמו . גטוכשבועיים גירשו אותנו לכעבור  .השפלותו
  .עבדו אצל הגרמנים וקיבלו שכר ומזה יכולנו בקושי להתקיים אחייכל , מספיק אוכל

אנשים שניסו לברוח נהרגו  .אס מחוץ לעיר שלנו ופרצו אל תוך הגטו.אסהפנות בוקר הגיעו אנשי ל 1942בנובמבר  2- ב

בצורה אכזרית . למות גבוהים אשר הזמינו מהכפרים מראששמו אותם בעגלות עם סו. חלק נשארו תלויים על הגדר, מהיריות
אחרי  .ללא אוכל ומקום לינהבעיר זרקו אותנו לתוך הגטו , נושלמ מהעיר "ק 20- כ ,אחרתוברוטאלית הובילו אותנו לעיר 

. ללכתבדרך רצחו את אלו שלא היו מסוגלים להמשיך . כשמונה ימים הוציאו את כל היהודים מהגטו רגלית לכיוון הרכבת
  . העמיסו אותנו בקרונות והרכבת התחילה לנסוע לכיוון טרבלינקה

הצלחנו לברוח ואני חיים - אחי הרש.ראי והתעלפויות רבותהיה ריח נובתוכו ו ת הצרכיםעשינו א, קרון היה נורא דחוק ומלאה
בכל . העיר שלנו באזורעד שהגענו לכפרים , רק בלילות, הלכנו במשך כמה לילות.כחמישה קילומטרים מטרבלינקה, בלילה

מתחת  ישנו. הגרמנים היו רודפים אחרי היהודים שברחו מהגטו ורוצחים אותםידענו שכי לילה נאלצנו לברוח ממקום למקום 

יינו גונבים תפוחי אדמה עם קליפות שהיו מבשלים עבור החזירים ומזה ה, וכללא היה לנו א .כבר היה שלג וקור, לשיחים בחוץ
בילינו ושם  יערחפרנו מחפורת מתחת לשיחים ב. התקיימנו כי פחדנו לבקש לחם מהאיכרים פן ילשינו עלינו או יחטפו אותנו



 

הוא הסכים .בתוך הקש,שלו סם שייתן לנו ללון בא מקומיהחלטנו לבקש מאיכר כשהתחיל להיות מאוד קר . במשך כל הימים
בצהריים פתח האיכר את הדלת . בשדה,היה זה בית בודד מחוץ לכפר. מנהרה בתוך הקש ושם ישנו כיומיים מעין חפרנוו

סובבתי , הגרמנים פתחו ביריות ושמעתי צעקה מאחי, קפצנו והתחלנו לברוח.שנברח כי הגרמנים בדרך אלינובצעקות בפולנית 
  .לא פגעו ביאך אני המשכתי לברוח והכדורים שרקו בלי סוף , ך הוא נפלאת הראש וראיתי אי

לי רצון להמשיך כיסיתי את הפתח ונשארתי שם כמה ימים בלי אוכל וב, בלילה חזרתי למחפורת. תי ורצתי מבלי לדעת לאןרצ
מבושלים עם קליפות וכך הצלחתי להביא תפוחי אדמה  .לילה אחד קמתי והחלטתי ללכת לחפש אוכלעד ש ולהילחם על החיים

  . הייתי נורא צמא שתיתי שתןאך מכיוון ש לי מים לא היו . התקיימתי עם ארבעה תפוחי אדמה כל יום
הלכתי ביער עד שהגעתי לבית בודד . אחרי זמן ממושך החלטתי לצאת מהמחפורת ולבקש עזרה מבלי לחשוב מה יקרה

, כמו חיהנראיתי סיפר אותי כי הוא , הייתי מלא בכינים. האיכר ריחם עליי. רחמיםונכנסתי אל תוך הבית וביקשתי עזרה , בשדה

 .יאן סוצניקוב יהיה רחצתי את הגוף והוא נתן לי אוכל ולחם לדרך ואמר לי שמעכשיו השם שלי. נתן לי בגדים ואת שלי זרקתי
ושאת  לבד ישנשארתתי להגיד להם הוא הנחה או. עוברת עגלה עם אספקה לפרטיזנים ,שם,ללכת ולחכות בדרךהוא אמר לי 

  . כך היה.איתם ישייקחו אות ביתי ושאני מבקשהרגו ושרפו את תי משפח
עברתי קורס , הייתי כחודש עם מחלקת אספקה ולאחר מכן העבירו אותי ליחידת מבצעים, הצטרפתי לפרטיזנים ליחידת קופפק

ציוד רכבות עם צוץ מסילות ברזל ועל ידי כך ירדו מהפסים השתתפתי בפעילות פי .זיצוב היהמפקד היחידה . חבלה ומודיעין
השתתפתי גם ו נשלחתי לבדוק בכפרים אם יש כוחות צבא או שינויים בריכוזים נוספים.או חיילים גרמניים בעיקר צבאי

די כי היה לי גם ביחידה לא ידעו שאני יהו. ואף אחד לא חשד בי 13את כל זה ביצעתי בהצטיינות כי הייתי נער בן  .במארבים

כך המשכתי בכל הפעולות מעונת אביב המאוחרת .ראו שאני נער יהודיכן הם ,היו ביחידה כמה יהודים.גוישם בדוי ומראה של 
  .את השנה והחודשים לא ידעתי ,ועד אביב המוקדמת 

אצלנו היו .ות בין היהודיםהתחילו חשד .ואחרי כמה זמן עוד יהודי נהרג.הרוג,פרטיזן יהודי,בנימיןיום אחד מצאו בשמירה את 

  .כל היהודים והחלטנו לברוח ובהקדםערב אחד התאספנו . הסיבה הזו היית,ביחידה הרבה אוקראינים אנטישמיים 
הלכתי כמה זמן עד שהגעתי . אני החלטתי לחזור לאזור הקודם שהייתי. נפרדנו וכל אחד הלך לכיוון שלולילות אחרי כמה 

גוי אחד נתן לי לחם ואמר שאם אני . קיבלתי אומץ מאז. לאיכרים לבקש אוכל ,עיקר בלילותב,למחפורת משם התחלתי לצאת 
מהעיר  וולפקה מהם היה אחד .באתי למחרת וחיכו לי שלושה חברה עם נשק . רוצה לפגוש עוד יהודים שאגיע למחרת בערב

 . הוא שאל אם אני רוצה לראות את אחי שמחה,שמחנו מאוד .שלי
כל ב.ישבתי איתם במחבוא כעשרה ימים .המפגש היה מרתק,עד אז לא ידעתי אם הוא בחיים, נפגשתי איתועוד באותו הערב 

האיכר את אות חסיד אומות  לימים קיבל. הם יצאו לפעולות בעזרת צבי קרמר וחיה אשר היו מוסתרים אצל איכר מקומי ערב 
כך הייתי . התייחסו אליי מאוד יפה. רעה ביער וחזרתי בערבבכל יום יצאתי עם הפרות למ. לי סידרו להיות רועה פרות .העולם

  .1944בסוף ספטמבר עד יום השחרור על ידי הצבא האדום 
  

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

למשך  אצלםשהיתי מצאתי את צבי וחיה ו. לראות ולפגוש יהודים אשר שרדו' שמיתיציה'ר אחרי השחרור הלכתי ברגל לעי
. יהודים 20- בעיר שלנו נשארו כ .ןי'יצרוהלאחר מכן התגוררתי אצל האיכר למשך כשבועיים עד שהחלטתי לחזור לד. כיומיים

גרנו בחדר אצל חבר . ישב בו לא רצה לצאת הגוי ש היו בביתנו כי לאהם . חיים-שמחה והרשאחיי הגעתי העירה ומצאתי את 
לאחר ששוחחנו איתו הוא הסכים להחזיר לנו , היא נמסרה לו במהלך המלחמה, אחותי מלכה התגוררה אצל גוי.של אחי שמחה

  .שמחה התחיל לעבוד בחייטות על מנת להתקיים.אותה ולקחנו אותה הביתה
קמה בהלה בקרב  .יהודיואחרי כמה ימים הרגו עוד יד פתח הדלת  יום אחד בבוקר התבשרנו שבליל אמש הרגו את אריה על

שני אנשים עומדים כשחזרתי ראיתי ערב אחד אני .מידי פעם אותןהייתי הולך לבקר  על ידנו גרו שתי אחיות ששרדו. היהודים
שלי אחרת כבר לא הייתי זה היה המזל .במקום לבוא ברחתי, "בוא הנה"הם ענו לי , שאלתי מי שם בפולנית. על יד הבית שלנו

על , שמחה שכב על הארץ כולו מכוסה רסיסים, ריח של אבק שריפההיה ,נכנסתי לחדר .לאחר כמה ימים חזרתי, בערב. בחיים

הם זרקו רימון דרך החלון אשר היה מכוסה הסתבר ש.במצב של הלםמלכה היתה  אחותי.חלקי גוף היו חלק מהקירות
יודע אם ינני עד היום א. הייתה לידו ולא נפגעהשאחותי .שמחה נשכב עליו,לרצפהונפל ל השמיכה חליק עהרימון ה,שמיכה

  . אבן או שרצה להציל את אחותי מלכה אתחשב שז
חיים - אחי הרש .כל אחד למקום אחראחיי ואני נפרדנו , כל היהודים ברחו מהעיר .ארמיה קריובה A.Kלנו שהרוצחים היו נודע 

טוויצה ועברתי מלובלין לק. התחלתי את מסעי ארצה .שנתיים כעבורמצאתי כאן בארץ  מלכה  תיאת אחוו נעלם עד היום הזה
 ,ולץ,שהיתי במחנות לינץ.משם עברתי לוינה  .כיה ומשם לבית מלון בברטיסלבה'אחר כך למחנה בפראג שבצ

ו עברתי הכשרה לעלייה למשך קומו ובאודינה שהיתי בכפר ב,מילאנו , הייתי בורונה, משם לאיטליה. סברוקאינ,זלצבורג,
לאחר שנים . היא עגנה רחוק מהחוף והגענו אליה באמצעות סירות , כשהגעתי לונציה עליתי לאונייה וינגייט . כארבעה חודשים

אותנו במשך כל  הובילוהם . סגרו עלינו שתי משחתות בריטיות, קצת לפני החוף, פתאום. אביב-עשר ימים הגענו לחופי תל

 .את בני הנוער שיחררו כעבור יומיים. מל חיפה ובבוקר העבירו אותנו למחנה מעצר בעתליתהלילה עד לנ
  



 

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

  .והועברתי להר הכרמל בחיפהממחנה המעצר בעתלית  כששוחררתי,  1946במרץ  23 - היה זה ב
החליפו לנו את כל הבגדים ואחרי כמה ימים של הבראה העבירו אותנו למשק הפועל בשכונת , טי על כל הגוף.די.עשו לנו די

במסגרת . ע והתחלנו באימונים"אחרי כמה זמן ארגנו אותנו ליחידות גדנ, שם למדנו חצי יום ועבדנו חצי יום בחקלאות.ובוכבור
  .התחלנו לצאת לפעולות סיור ושמירההאימונים 

ממשק הפועל העבירו אותנו לקיבוץ עין המפרץ שם המשכנו .קיבוץ יגורבית הילדים בבבמקרה  את אחותי מלכה מצאתי
  .ח והתחלנו באימונים קשים ביום ובלילה"גייסו אותנו ליחידות פלמ. אני עבדתי ברפת. בלימודים ובעבודה

  ההכשרה שלנו והשתתפנו בכל הקרבות הקשים בנגב ובמרכז הארץ כולל כיבוש קבוצת ל כ הגויסבפרוץ מלחמת העצמאות 
  .אילת- אום רש רש

על ידי הרב הראשי של ' תיבת נוח'התחתנו ב ,צבאיתנישאנו בחתונה  1950הכרתי אותה בצבא ובשנת , חיה היתה חיילת

  .אחר חודש ואני בתום השירות מהצבא לשוחררה  חיה. הרב גורן ,ל"צה
בריאותי כתוצאה ממה  השתי לא עבדה בגלל מצבא. הכלכלי היה קשה בהמצ .התחלתי לעבוד בבניןעברתי קורס טפסנות ו

  .לאה כורה ויחידה ששמה נולדה לנו בת ב. שעברה בשואה
שנה  34הייתי . יום כיפור, מלחמת ההתשה, מלחמת ששת הימים, מלחמות סיני, עצמאותה, ישראל בכל מלחמות תיתשיר

  .לואיםבמי
  . מנהל עבודה בכירבתפקידי האחרון הייתי  שנה 45 בבניין למשך  עבדתי

  .ך"שנים התנדבתי במשמר האזרחי והייתי חבר ופעיל בעמותות ילדי השואה ועמ 25במשך כ 

  .יש לנו שלוש נכדות וארבעה נינים, יום אני בפנסיהכ
  

  
  

  2009נובמבר . אשקלון

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


