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                                                   סוקולוב פודלסקי:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Sokolow Podlaski 

  פולין  :המגוריםארץ 

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  ישיבה " בית יעקב"

    1944קרינקי , סמיאטיץ , ין  'דרוהיצ , רחוב פיקצקגו בסוקולוב בפולין :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
גטו סוקולוב פודלסקי :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

    ין 'גטו דרוהיצ, 1942
   בלועזית

            Sokolow Podlaski 1942 Ghetto, Ghetto 
Drohitz'in                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                              ברחה מהגטו   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1945 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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                                                                                                                                         

, להורי בתיה ומשה פרלשטיין, בעיר סוקולוב פודלסקי שבפולין 1921לנובמבר  -2נולדתי ב HAYA KREMERשמי חיה קרמר  

, קומות 3היו בבית ) כמו מפעל הפיס(לאחר שזכינו בלוטריה הרוסית , כשנולדתי משפחתי כבר התגוררה בבית הגדול שאבי קנה

והוא ניהל את בית , אבי משה היה חסיד גור .דה שלנוובין העסקים שאבי השכיר הייתה גם מסע. והשכרנו חנות בשר וקונדיטוריה

והיה מאוד חכם והמון , קרא עיתונים למד שפות, הוא ידע עברית מהתפילות, סידור הספרים, שמר על סדר התפילות, הכנסת

  .ודיברו על ארץ ישראל, בבית הכנסת היו המון אספות פוליטיות, אנשים היו באים להתייעץ איתו

  

הרביעית , השלישי חיים, נקלעי - השני אברום, הראשון גדליה, אחיות 4אחים ו 6הייתי חמישית היינו , גדולה היינו משפחה די

. ה'ברלהתשיעי היה אריה והקטן ביותר העשירי , ה השמינית'חנצ, סימה השביעית, שמעון השישי, אני חמישית חיה, פייגה

ל היה אדם "אבי ז, חת מן הדירות לגן הילדים ולכן קיבלו אותי לגןאנחנו השכרנו א, לה הרבה כסףהגן ע, הילדותי הלכתי לגן

אבי . רק בחנויות פרנסו אותנו ואת המשפחה, מאוד רחמן והאחת הדירות שלנו גרה אלמנה והוא נתן לה לגור שם ללא תשלום

נשארה לי כאן , גן היה יהודיילדים ה 30-בגן היו כ, בגן הייתה לנו גננת יהודיה. לא ידע לקחת כסף מאנשים וחמל עליהם מאוד

  .היא יצאה מפולין לפני המלחמה והגיעה לארץ. בארץ חברה מהעיר שלי שהייתה איתי בגן שושנה שפרן

ואחר כך הספקתי , בסוקולוב פודולסקי' ועד ח' למדתי מכיתה א) פופשכנה שקולה(לאחר שהתבגרתי עליתי להית הספר העממי 

הייתי  1039בשנה , לפני שהתחלתי את השנה השלישית שם פרצה המלחמה, ין'דרוהיצללמוד שנתיים בתיכון בעיירה ששמה 

, מתמטיקה, ספרות פולנית, פולנית, אנגלית: מבית הספר אני זוכרת שלמדנו מגוון רחב של מקצועות כמו, 17עד כמעט בת 

בית הספר העממי , זלמן שאגב חי בארץ בתיכון היה לי חבר בשם , בבית הספר היו לי הרבה חברים וחברות. גיאוגרפיה, פיסיקה

פ פסוקים "אני זוכרת בע, ישעיהו, שם למדנו חומש, בית הספר היהודי" בית יעקב"ובערב הייתי הולכת ל, היה פולני ממלכתי

. הבנות הכי טובות בעיר, בנות יחד 20כל אחר הצהריים היינו הולכות לשם , ך שעלו לי בזיכרוני לפני מספר שבועות "מהתנ

בתקופת . זה היה לי מאוד קל בקליטה בארץ, שהגעתי לישראל כבר ידעתי עברית מספרי התורה ומכך שאבי לימד אותנוכ

היינו רוקדים , הבנות כל פעם מישהי אחרת הייתי מביאה אוכל, החופשות בפולין אני זוכרת שהיינו נפגשות בבית של אחת

  .  וריקודי זוגות, טנגו, ולס, ריקודים מודרניים

  

  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 ,או בהתנגדות בריחהב

הגרמנים נכנסו עם המגפיים שלהם אני זוכרת את הצעידה  19כמעט בת , בוגרתבתקופה שפרצה המלחמה אני הייתי כבר 

אבי סיפר שבמלחמת העולם הראשונה הגרמנים היו טובים ליהודים . פחדנו נורא לא ידענו מה מחכה לנו, שלהם על אבני הכביש

ה לשלטון יהודים רבים ברחו מגרמניה ועל שנאתו ליהודים שמענו שכאשר על, כ נורא ידענו על היטלר"אך לא חשבנו שזה יהיה כ

, אבל אנשים חשבו שהחיים ממשיכים כרגיל תחת השלטון הגרמני, 1938והגיעו לעיירות בפולין וסיפרו על ליל הבדולח בנובמבר 

  .קההגרמנים ירו באנשים ברחוב או תפסו יהודים ושלחו אותם לטרבלינקה עוד לפני שידעו על טרבלינ, גברים נעלמו לא נודע לאן

הוא שמע , יום אחד שמענו על עדות של יהודי שאמר שראה אנשים שיורדים מרכבות ומובלים אל המקלחות עירומים בטרבלינקה

אנשים לא רצו להאמין ודיברו , כשנודע לנו על טרבלינקה היינו צריכים להבין שמחכה לנו את אותו הגורל, צעקות ואז היה שקט

אבל " העבודה משחררת"היה כתוב , תם יוצרים בהלה הם חשבו שנסעו למחנה עבודהושס, על גרמניה הנאורה והמתורבתת

  .אנחנו ידענו

כשהקימו את הגטו אנשים , הגטו היה קיים כמעט שנה וחצי, החלו לחסל את הגטו הפתוח בסוקולוב פודלאסקי 1942בספטמבר 

ות של אנשים רהיו המון מחלות כל יום נפטרו עש איש 15-בכל חדר גרו כ, ולעבור לאזור נידח בעיר בתיהםנאלצו לעזוב את 

בנובמבר עוד היו יהודים שלא חוסלו אני , אצלנו החיסול לקח חודשיים, ממחלת הטיפוס 1942אבי נפטר ב, מהרעב ומהמחלות

) יםשוטרים פולנ(נדרמנים 'הג, בערה ראש השנה שמענו שחיסלו עיירה שלמה, אחי החליט שנתפצל כל המשפחה, הםיהייתי בינ



 

  .ולמחרת בבוקר החלו לחסל את כולם?? פנו ליודנראט ושאלו איפה היהודים

אני שמעתי שיש מחבוא אצל , כך עברתי ממחבוא למחבוא, לא ידעתי איפה שאר המשפחה, אני ברחתי מספר פעמים ונתפסתי

שם נתפסנו . תנו יפה ושמרו עלייקיבלו או, ה'הגעתי לשם יחד עם אחי ברל, זלמן החבר שלי שהתחבא עוד לפני אצל גויים בכפר

אותנו  ושייקחי היודנראט חיכינו "איש ברחבת השוק בעיר ע 30- י הגרמנים הוציאו אותנו מהבית ישבנו על האבנים כ"כולנו ע

 אני הצעתי לברוח לא היה לי מה להפסיד קמתי ואמרתי עדיף לברוח אולי יירו בי וזה, מסביב היו גרמנים ואוקראינים. לטרבלינקה

והוציאו את , נדרמריה'יום אחד הגיעו שוטרים מהג, ברחתי לתוך בית שם אנשים שהכירו אותו הם הכניסו אותו וכך ברחתי, ייגמר

לקחו אותנו לעבודות ניקיון , אותי לקחו ליודנראט, אותי שמו בצד שמאל עם עוד כמה בנות וכל השאר בצד ימין, האנשים מהבתים

אחי הציע לי לברוח לצד השני של נהר , לי היה תפקיד ללכת לקניות הייתי הולכת לצד הפולני. געובי לא נ, עבדנו במטבח בישלנו

היא שאלה את הוריה והם הסכימו , קה היא שמחה לפגוש אותו ביקשתי ממנה אם תוכל לסייע לי לברוח'הבוג שם פגשתי את יצ

  . להציל אותי ושלחה את אחיה שיחלץ אותי משם

קה הסבירה לי 'יצ, חה לבשתי המון בגדים ויצאתי מהפתח של האזור הפולני השער של הגטו היה פתוחבאותו היום של הברי

לא יכולתי לשאול אף אחד , בחושך כל הבתים היו נראים לי אותו הדבר, כ ידעתי איך להגיע לשם"איפה הם גרים אבל אני לא כ

קה לקח אותי אל 'יה עד שבא אח של יצינתנו לי אוכל ושתשם הם , הלכתי בחושך עד שאלוקים הביא אותי לבית שלהם, כמובן

שם שאלתי מישהו , יער, בדרך שאלתי מישהו איך מגיעים לעיר שם עברתי בית קברות. ן'הנהר הבוג והעביר אותי לכיוון דרוהצי

ניסה אותי דרך הגדר ראיתי את הגטו מגודר בגדר טיל אישה שראתה אותי הכ. על גולדשטיין הוא אמר לי שגולדשטיין נמצא בגטו

עגלות  50-ימים הגיעו כ' בעלה היה קצה כעבור מס, מ מהנהר"ק 5ונתנה לי מים לשתות הייתי עייפה מאוד אחרי הליכה של 

האיש שגרתי אלו הביא אותי לגויה להסתתר בבית . לגטו אני כבר ידעתי שזה בשבילנו הגרמנים אמרו לנו שזה לתפוחי אדמה

אנשים החלו לברוח רובם " יהודים כולם החוצה: "שמענו קריאות של הגרמנים 5בשעה , ל להימלטבבוקר כדי שאוכ 2שלה ב

בסקי כנראה שאלוקים שמר עליי שם 'סקיוי מלה למשפחת קרצ: מהדירה שהייתי בה ברחתי והגעתי למקום שנקרא. נתפסו

אני חושבת שריחמו , ד ויכולתי להתחבא שםהבית היה במקום יחסית מבוד, 22במשפחה הכרתי את זנייק שהיה בערך בגילי בן 

התחלתי לחיות איתם כל בוקר התפללתי לישו באתי מבית . עליי וסיפרו לי שאין עוד יהודים בעיירה ושהכירו את הוריי בסוקולוב

  .דתי ובליבי בכיתי על גורלי

דחפו אותי לתנור , תנור שהיה עדיין חםופעם בתוך , כשהיה מגיע מישהו תמיד היו אומרים לי פעם התחברתי בתוך לול של תינוק

מא פתחה את השיבר ותנה לי אוויר ניצלתי שם יואז הא, חשבתי שאני לא אצא משם לא היה לי אוויר, מכיוון שהגיעו הגרמנים

שנה , כל פעם שהגרמנים היו מגיעים זנייק היה אומר לי והייתי בורחת אל היער וחוזרת רק כשהם היו עוזבים. ברגע האחרון

החלטתי שהגיע הזמן לברוח "  ההיהודייתנו לנו את "לאחר שהגיעו יום אחד פרטיזנים רוסיים ואמרו , 1944שלמה הייתי שם עד 

הגעתי לישוב בשם קרינקי שם הכרתי את בעלי צבי התחבאנו יחד אצל משפחת קופייץ משפחה מורחבת שקיבלו אותנו יפה 

  .1944שם הסתתרנו עד יולי . מאוד

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

שעוזר להעלות יהודיים ' החלטנו לצאת לארץ ישראל שמענו על ארגון שנקרא עלייה ב 1945לפני תום המלחמה כבר בינואר 

ברחנו בחשאי בלילה במשך שנה היינו רק בדרכים מלובלין לאיטליה , כמו שהיהיצאנו לכיוון לובלין השארנו הכול , לארץ ישראל

נתנו לנו תעודות של אזרחי . עד שהמשכנו הלאה, עברנו מספר מדינות בכל מקום שהינו זמן מסוים, עם תעודות מזויפות

ומשם עלינו לישראל ' עלייה בפלסטינה שחוזרים לישראל הגענו למקום באיטליה ומשם שלחו קבוצות לישראל בעלי היה פעיל ב

  .באוניה
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