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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  ראשון נא לכתוב בגוף

  . שבפוליןSYRRYב 1924בפברואר נולדתי  

  .שם היתה משפחתנו, שוב'מאוד ובהיותי בת שלוש עברנו להתגורר בז אמי היתה חולה
  .עיר קיט בפולין, ה'זאבזבפעם בקרתי עם אבי ואחותי , נסענו לחופשה במקום אחרכל קיץ ב

ובהמשך חיי עברתי להתגורר אצלו ואחר כך אצל דודתי  לסבי היו אחוזות, אחים ואחיות 12לאמי היתה משפחה גדולה בת 

  רוב בני המשפחה נספו במלחמהץ.בעקבות מחלת אמי
  .שוב'בז" בית עם"הקימו בית ספר יהודי שנקרא עד שהציונים שנים  אחותי ואני הלכנו לבית הספר הנוצרי במשך שש 

הוכר בית הספר על ידי משרד  1937ת ורק בשנת בית הספר פעל ללא רישיון ובמשך כמה שנים התווספו תלמידים וכיתו
  .בחני בגרותניתן היה לערוך בו מהחינוך ו

  

  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/פות בבריחההשתת, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
הילדים , הכין כרכרות ואוטובוסים ולקח את הנשים יסב. העירחלו ההפצצות על בלילה ה.פרצה המלחמה 1939בספטמבר  1- ב

  .היו לו משרדים גדוליםו הוא היה בעל רישיון למכירת אלכוהול.סבירכוש אוג לדעל מנת להגברים נשארו . שוב'וברחנו מז
בר סבי ע. לבסוף כל הגברים במשפחתי עזבו את העיר והצטרפו אלינו.יצטרףי והמתנו שאבי ה של אמתמשפחל, בובענו ללנס

  .חמהמלבמשך כל תקופת הושם נשאר  'צנרוביץביתו באת הגבול ל

  .תיכון בסרילבית הספר ההספקתי ללכת .לסרי שם הייתה משפחתוכשפגשנו את אבי נסענו איתו 
חוקקו חוקים ו הרוסים בסרי יועשרה חודשים הכבמשך .רוסיםלין חולקה לשניים הגיעו הוכאשר פבהתחלה היו בעיר גרמנים ו

יום אחד הייתה שמועה שכל הפליטים לא יקבלו . בבית ספר התיכון התחילו ללמוד על פי התוכנית הקומוניסטית. חדשים
וזה היה סימן שהם יתחילו להגלות אותנו  58היה סעיף . תעודות והם חשודים כגורם עוין מכיוון שהם היו פולנים מהצד הגרמני

לביתם  הגיעהבאמצע הלילה .אבי עבר למקום אחר,עברנו לדודתי השנייה אחותי ואני , השמועה פרצה בעיר. לדובים הלבנים

  .ה את דודי ואשתו לתחנת הרכבת בסריחשאית ולקחהטרה המש
 יהגענו אבכש. אצל הקרובים יהתלבשנו והלכנו לחפש את אב .משאיות ברחובותיש בבוקר אחותי ואני עמדנו בחלון וכשראינו ש

. נוסעים לאמריקה הוא חזר משם עם בכרכרה עם שוטרים שאמרו לנו שעכשיו אנחנו. למשטרה לקבל דרכוןאמר שהוא הולך 
בכל קרון .קרון של בהמות, אותנו הכניסו לקרון אחר.בקרון ברכבתהוא היה ,הגענו לתחנת רכבת וחיפשנו את אח של אבי 

במשך שלושה ימים אף .נסענו הדלתות נסגרו ו. היה חור ובו היו עושים צרכיםהיו בו דרגשים ובאמצע . הכניסו כשישים איש

בקרון . דייסה-"תביאו שני אנשים אנחנו נחלק להם מן": אמצע הלילה שמענו צעקה ברוסיתד שבע. א ידע לאן נוסעיםלאחד 
  .באמת הביאו דייסה בשני דלייםאך התחילו לצחוק שמשה רבנו הגיע 

את הלחם שלנו זרקנו דרך החלון כי הוא  ,דלי של ריבהאמה הביאה  דודה. וכלולם היה אימים ראשונים לכת המשך שלושל
זו ,האנשים אספו את הלחם עם העובש,רוסיה- זה היה אחרי גבול פולין, אינו אלפי אנשים מתקרביםפתאום ר. ובשהתמלא בע

  .היתה הפעם הראשונה בחיי שנתקלתי ברעב
והיה זה מעמד מוזר בו  15הייתי רק בת . נסענו בכיוון של רוסיה ובתחנות מסוימות נתנו לנו לצאת מהקרון לעשות מקלחות

נכנסו משרתים גברים ולקחו מאיתנו את הבגדים לחיטוי נגד .גוף אל גוף,בצפיפות ,להתקלח יחד עם אנשים זרים הייתי צריכה 

המשכנו בנסיעה עד לתחנה שם אמרו לנו .יצאנו מהמקלחות וחזרנו לרכבת. הבגדים היו נגועים, זה לא באמת עזר.כינים
אני לקחתי סיר גדול ומילאתי מים ושמתי בפנים . יצאו מהקרונות ועשו את הצרכים על פסי הרכבת כולם. הרבה זמןשנחכה 

לא ידעתי מה קורה ולא רציתי ,פתאום הרכבת זזה.כמה אנשים נוספים בישלו גם . אטריות שהיו לי והתחלתי לבשל על לבנים
. קשה כי לא היו מדרגות רק ברזל קרס שעליו טיפסורצתי עם הסיר לקרון אבל זה היה קצת . להשאיר את הסיר עם האטריות

  .אוכלצלחתי להביא את ההייתי מאושרת שה ,בקרון האחרון מישהו לקח את הסיר נתן לי יד וקפצתי

  . רוסיהמחוז אומסק שבמ הגענו ל"ק 10,000הנסיעה נמשכה כ
  .גם דודי לאון ואחותי פולה, ירדו שם עי הרכבתסחלק מנו. רוסיםאיכרים שם היה מחנה של , התחנה האחרונה היתה אסינו

כשהגענו חיכה . שם גנבו לנו את המזוודות, את הדרך לשם עשינו עם מכוניות וסירה.משם מ"כמה ק, נסענו לסוחיווקאבי ואני 
הרתיח מים ולחלק לאסירים הרוסים העבודה שלי הייתה ל. מ ממחנה העבודה"גרנו כמה ק. לנו אחראי המשלוח והכפוף לו

  .דו בניקיון החצרחלק מנוסעי הרכבת עב.אות שימוריםבקופס
 ואין לו מה ללבוש כי חלק מהבגדים שלו היו אצלנו במזוודהסיפרתי לאחד הבחורים שאח של אבי נשאר באסינו יום אחד 

ו יתן אותביקשתי ממנו שאכתוב לו פתק והוא י. נוסע כל פעם לאסינו להביא לחם ומצרכים לאסיריםהיה הבחור . שנגנבה



 

קשה לנו אבל אתם לא , תתביישי"הוא אמר לי . לו את המנה היומית של הלחם שליובתמורה לכך אתן  למנהל שם ויסביר לו
שליח  הזה הי, מישהו דפק בדלת בשעת לילהאחרי שלושה ימים . "אם אני אוכל אני אביא את הבגדים ,תוכלו לסבול ככה

  .שבא לקחת את הבגדיםאסינו מ
וככה הם את הגזעים זרקנו למי הנהר . בחיתוך גזעי עציםעבדתי , עברו שנתיים. נפטרודודי ודודתי ודשים אחרי כמה ח ,לצערי

  . אחותי עבדה בחיתוך קוביות עץ לארובות קיטור של המשאיות. הגיעו לתחנה הבאה
ון הלא נכון והעץ נפל אישה אחת חתכה את העץ לכיו. היה צריך לדעת באיזה כיוון לנסר את העץ,לא היינו מיומנים בעבודה

שלושה ארבעה ימים הגענו כעבור .החלטנו שאנו חוזרים הביתה, אמרנו שאנחנו לא רוצים להיות פה ועשינו מרד. והרג אותה
לא ,עוד בהתחלה זה היה " אם אתה לא תתרגל אתה תמות"קבוצה עם סוסים ועיכבו אותנו ואמרו לנו  ההגיעואז לגדת הנהר 

  .חזרנו בחזרהבסוף . עדיין בגדים והחלפנו אותם תמורת אוכלהיינו חולים היו לנו 

לא הסכים שהיא תיסע  יאב. כוח אדםהיה  לעבוד במקום אחר כי שם צריךאמרו לאבי שאחותי נוסעת לגבול על מנת יום אחד 
  .סוס ושניהם הגיעו למחנהאבי רכב על ה,בלילה הם נסעו עם עגלה .בלעדיו 

יבלת היתה לו , הוא חלה. הוא היה מגיע בשעות הלילה וחוזר גם בשעות הלילה,לבקר אותיהיה אבי מגיע  כל יום ראשוןב
אבנים היו לו גם ,בית החולים כבר מצאו אצלו משהו אחרכשהגיע להתפוצצה ובאחת הנסיעות חזרה היא שחורה על כף היד 

  .בכליות
  .חזר עם אחותי ושוב היינו יחד ילילה אחד אב

  . שלמחרת בבוקרהחלטנו לעזוב .להישאר לנו והציעו  שאנו חופשייםלנו הודיעו  1941ביוני 

הדרך . ממשלת צללים פולנית והיינו בטוחים שהם ידאגו לנו הבאנגליה היית,פגוש את הנציג הפולני ונסענו ל לקחנו עגלה 
  .עד שהגענו לנובוסיבירסקהלכנו גם ברגל ,עברנו הרבה הרפתקאות , היתה קשה

כי היינו , זה היה קרון של בהמות. לנו מקום בקרון שלו פנה אלינו איש שהציע.שכל התחנה מלאה פליטים נובוסיבירסק ראינוב

שהיה , היה לי שעון על הידיים והרוסים בדיוק שאלו בתחנה למי יש שעון. רובל 300 יתהעלות הנסיעה ה. בלי כינים,חדשים
רובל  300לאישה אמרתי שהיא תצטרך לתת לי . כור את השעוןשאני הולכת עם אישה אוקראינית למ יאמרתי לאב. מוצר נדיר

היינו מורגלים להשפלות  ,גם אוקראיניים וזה היה לא נעים  בו נכנסנו לקרון היו.היא הסכימהלשמחתי הרבה כיכרות לחם ו 2ו
, פראזה לא נתנו לנו לרדתכשהגענו ל. ורצינו לעבור לגבול סיןגרוזיה הגענו ל, ארוכה ההנסיעה היית. מהם ודיבורים לא נעימים

  .לביאובוסק המשכנו 

על מנת כולם היו צריכים לעבוד .בעל בית- י 'חאגאצל איכר שקראנו לו ,דרך הברזל- הלהזנודורוזנה 'גרתי ברחוב זבביאובוסק 
י קיבלתבאחת , אני עבדתי בשתי עבודות. כשומר פחם בתחנת רכבת יאבו אחותי עבדה כעוזרת במרפאה. אוכללקבל תלושי 

שם היה בור עם יציקת ,ישבתי בכוך . ובשנייה עבדתי בחיטוי, סיד והייתי הולכת מבית לבית ושופכת סיד לשירותים שני דליי 
רק לאחר קבלת אישור על החיטוי יכלו לעלות , לאנשים שרצו לנסוע ברכבת חיטויוהייתי מעבירה ,ברזל שמתחתיה בערה אש

  .לרכבת
ביום ראשון היה  .מעט יותר טוברק  אדמה היו חיים פיסתעז או , יכרים שהייתה פרהלא. הרעב באותה תקופה היה גדול

גם אנחנו החלפנו . מי שהחליף חזר לעיירה ושוב החליף מוצרים. שוק שם החליפו מוצרים תמורת מזון, פראזה, בבירת המחוז

ופעם אחרת גנבו לי את השמלה וחזרתי  פעם אחת החלפתי ציפה לבנה עבור כוס גרעינים. כי נשארו לנו מעט בגדים ולבנים
  .בלי כלום

, 13בבית הספר היו ילדים מגיל שנה ועד שיל .במשרדים במחוז בית ספרהחליטו להקים  כעבור כמה זמן הממשלה באנגליה
ה בבוקר הייתי עוש. פליטה מרומניהיחד עם  רול 20גרתי אצל איכרה עבור  .קבלתי עבודה בבית הספר והייתי טבחית וגננת

לפעמים הייתי עוזרת לאיכרה בעבודה שלה עבור . קצת מרק עם מעט אוכל ולעיתים הייתי חוזרת ומגלה שנשאר בעיקר מרק

  .דלי תפוחי אדמה
היבול היה . פתחנו מים שהגיעו ממפל והצפנו את השטח במים. אחר כך נתנו לאחותי ולי חלקת אדמה ועיבדנו תירס עם טוריה

  .הכנו מטעמיםל עשינו קמח ואוכלנו טוב וכבר לא  חסר 
  .התכוננו בשמחה לחזור הביתה.בדרכי לטחון את התירס שמעתי צעקות שהמלחמה נגמרה ושנוכל לחזור למולדת,יום אחד 

  

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

גרנו כמה שבועות . שאותה קיבלו הפולנים מגרמניה אחרי המלחמה ה התחתונהישלזנו לעהג. חזרנו לפוליןעם תום המלחמה 
  .מקום קטן מאודב

דיעה שאפשר שם התגוררנו למשך כשנה וחצי עד שקיבלנו את הי.ברסלבלאחר כך נודע לנו ששארית המשפחה ניצלה ועברנו 
  .לנסוע לישראל

שם חיכינו לתחבורה  איטליהומשם ל הלוויננסענו . סידרנו מסמכים והתבקשנו לוותר על אזרחות פולנית, ניהיה מאוד ציואבי 
  .לארץ

  



 

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

  .למעברת שער עלייהנו העבירו אותנו חיטוי ונסע הגענו ארצהכש
  .סיימתי ועבדתי במקצוע 1949בשנת ו אורט עיצוב ארנקיםבית הספר למדתי ב

  .נישאנו 1951תי סרי ובדצמבר דבחור יפה תואר מעיר הול במקרה  אצל חברים פגשתי
  .שנה 50הקמנו בית בקרית ביאליק שם אני גרה כ

  
  

  
  ערבה אלבז: ראיון

  2009אוגוסט . קרית ביאליק

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


