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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ                                        
  קלרמן :שם משפחה

  
  פנינה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                 

   בלועזית  כץ: שם משפחה איתו נולדתי
Katz  

 
   בלועזית  פולה :שם פרטי איתו נולדתי

Pola 
:  מין

 נקבה
  : שנת לידה

1938 
  ורשה : העיר ליד

  

   בלועזית
Warszawa 

  פולין :ארץ לידה

 חיה ביאלה- שרה :שם פרטי ושם נעורים של האם  משה כץ :שם פרטי ושם משפחה של האב

   בלועזית  ורשה :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
Warszawa 

  פולין :ארץ המגורים

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  השומר הצעיר

   טשקנט, סיביר, ורשה :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
  בלועזית

  

  ציין את שמו, והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז במידה
  

 בלועזית
  

  :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  רור  לאחר השחציין מקום אליו חזרת 
  פולין, לגניצה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
1950 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  גלילה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

לו תה יהיואבא היה סנדלר אמן . חיה לבית ביאלה-לאבי משה ולאמי שרה 1938פולה כץ בוורשה בנובמבר בשם נולדתי 

) Radom(אבא הגיע מראדום . שה מאד משכילה שלמדה באוניברסיטהיאו עקרת ביתהייתה אמא  .גרנו מעליהשיה יסנדלר
, העיר הגדולה, י היו יותר מודרניים ועברו לוורשהיהור, אד דתיתלמרות שסבא היה ממשפחה מ). Poltusk(מפולטוסק  ואמא

  . הוקם בו הגטו שמאוחר יותר, בוורשה גרנו באזור היהודי. שם גם הכירו והתחתנו

. היות וקראו לו לשרת בצבא, אח אחד ברח לצרפת. דודים רבים- היו לו שני אחים ובני. לאבא הייתה בראדום משפחה ענפה
. אח שני חי בוורשה ושמו שמואל כץ. ניסה לחפש אותו אך לא הצליח לאתרו או לגלות מה עלה בגורלואחרי המלחמה אבא 

אך לא מצאנו כל , אחרי המלחמה חיפשנו אותו ואת בתו. 1936-7היתה לו בת אשר נקראה גם היא פולה ונולדה בערך בשנת 
  .לא ביד ושם וגם, אזכור לשמם

לבעלה ו היהתאלמנה והתחתנה פעם שני היא. יתה חנות תכשיטיםיה, כה עם פאהה שהלישה מאד דתייא, לסבתי מצד אמי
  .ב"כאשר המצב התחיל להתדרדר ילדיו של בעלה העבירו אותה לארה. ב"השני היו ילדים שחיו בארה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתעילות ותפקידים פ, 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
  

, ית המועצותאבא החליט לעבור לבר. היהודים כאשר פרצה המלחמה והגרמנים נכנסו לפולין התחילו להטיל הגבלות על
הוא חצה את . ית המועצותבר-ןשעל גבול פולי) Bug(הוא חצה את הנהר בוג . תילבדוק האם כדאי להעביר לשם את אמא ואוו

אמא , כאשר אבא לא חזר, כעבור מספר חודשים. כאשר הנהר קפא לחלוטין וניתן היה לחצות אותו ברגל, 1940הנהר בחורף 

דודי שמואל בטח . עה לו לברוח יחדוהצי, שמואל כץ, אחיו של אבי, גשה לדודייהיא נ. חשבה שהרגו אותו והוא לא יחזור יותר
אשר עבד כשומר בשערים של , גרמני- אמא סירבה לחכות וניגשה לחברו של אבי שהיה פולני. טען" הם יגנו עלינו", בפולנים

  ". משה לא חזר ואני רוצה לברוח עם הילדה. אתה חייב לעזור לי: "וביקשה ממנו, הגטו
יני צידה תכ. יבוא כפרי עם עגלה ויוציא אותך. חכי ליד השער עם הילדה, בלילה...ביום: "ם אחד הפולני בא לאמא ואמר להיו

בדרך הכפרי סחט . הגיע כפרי עם עגלה מלאה בקש ולקח אותנו לנהר, אמא חיכתה בשער. וכך היה "לדרך ותיקחי מה שתוכלי

אמא . ענו לנהר שהיה עדין קפואבסופו של דבר הג. הוא ראה שהיא עונדת עגילים ולקח אותם וגם דרש עוד כסף –אותה 
" ?מה יש לך פה: "בדרך תפס אותה גרמני ושאל אותה. עטופה בשמיכה, כאשר אני בזרועותיה, החלה לחצות את הנהר ברגל

היהודים נהגו לעטוף כלי כסף בשמיכה ולשאת אותם כאילו ...". כמו כל היהודים, בטח: "הגרמני הגיב". תינוקת: "אמא אמרה
השנאה  באותה תקופה, הגרמני התנצל. ייהיא הסירה את השמיכה וגילתה את פנו תה תינוקתיל לאמא באמת היאב. הם תינוק

וצעד לצידה על פני  התמך ב, "אני אעזור לך עד כמה שאני יכול: "הוא הוציא שוקולד ואמר לה. כך מושרשת-יתה כליעדיין לא ה

  .משם המשיכה לבדה, הנהר הקפוא עד שהגיעו אל הגבול
הוא אמנם ניסה . סיפר שאמא חצתה את הנהרש הלך לאחיו שמואלהוא . אבא חזר לגטו ולא מצא את המשפחה, בינתיים

. אך הוא סירב בתוקף, גם אבא ניסה לשכנע את אחיו שיבוא אתו לרוסיה. לעצור בעדה אך היא לא הסכימה להישאר בפולין
  . וחזר לרוסיה אבא נפרד מאחיו. הוא היה משוכנע שהפולנים יגנו עליהם

בתחנה עברו רכבות ארוכות אשר . אחרי שאמא חצתה את הנהר היא הגיעה לתחנת הרכבת בעיר שבעברו השני של הגבול
עלה על , שחזר, גם אבא. היא החליטה שהיא עולה על אחת הרכבות הללו. המועצות נשאו חיילים רוסים פצועים אל תוך ברית

בכל פעם שהרכבת נעצרה . טרי פחם והיו זקוקים לאספקה שוטפת של פחם ומיםק ל ידיהרכבות הובלו ע. אחת הרכבות

, פולה: "לחידוש האספקה אבא ירד מהקרון והחל צועד לאורך הרציף לצדי הרכבות תוך שהוא קורא בקול גדול בשמותינו
ת סנדלרות בתמורה בהפסקות נוספות אבא הלך לבתים באזור המסילה והציע לאנשים עבוד. כך הוא מצא אותנו..." שרה

  .לה על רכבת אחרת והסיפור חזר על עצמוועהיה הוא . עד שחזר הרכבת כבר יצאה, לעיתים. למזון
כך הם רצו במשך מספר . הורי ירדו מהרכבת והתחילו לרוץ ביערות. בשלב מסוים הגרמנים התחילו להפציץ את הרכבות

  .כולנו הגענו לסיביר, ברגל, דרך היערות, בסופו של דבר. ליעזרבינתיים נולד אחי א. חודשים ממקום למקום עם הפרטיזנים

גם . אני זוכרת את עצמי כילדה הולכת לאורך מסילת הברזל ומחפשת פחם שנפל מהרכבת. בסיביר החיים היו מאד קשים
ה בקטיף אמא עבד. ייבשנו אותה והסקנו בה את התנור, אספנו את הצואה של הפרות. קטפתי חמציץ שגדל לאורך המסילה

  .אמא קברה אותו לבד. בסיביר אחי חלה בטיפוס ונפטר בגיל שנה לערך. בשבילה אדמה בתמורה למספר תפוחי אדמה-תפוחי
סמוך , הגענו עד אוזבקיסטן. התחלנו לנדוד ברגל לכיוון אסיה. עזבו את סיביר, בעצת יהודים נוספים, כעבור תקופה הורי

אנשים מתו מעקיצות  ,האזור היה מלא עקרביםו כל פליט בנה את ביתו מבוץ ,וץמב עשוי הכל היה). Tashkent(לטשקנט 
השיג פטיש והחל הוא , אבא פתח דוכן בשוק. היה יותר חם, מאשר בסיביריותר התנאים היו טובים , למרות זאת. עקרבים

  .לעבוד כסנדלר



 

. לאכול דבריםאנשים ריחמו עלי ונתנו לי  .בדואני נותרתי ל, חולים אחר-כל אחד מהם אושפז בבית. אבא ואמא חלו במלריה
וי מזין כמו רצ - ובכל רובל הוא קנה אוכל, עבד, הוא טיפל בי. אבא התאושש ראשון. רגלי היו תמיד פצועות, הסתובבתי יחפה

היא עשתה לי קרחת כדי שלא  וליםחית הכאשר אמא חזרה מב. כך אמא יכלה להתאוששו ת החוליםוהביא לאמא לבי, בשר
  .כינים מביאים מחלות. יו לי כיניםיה

כאשר , 7-8לא ראיתי בובה עד גיל . לא היו צעצועים, בית ספרלא , לא היה גן .ללא מסגרת גדלתיהייתי מסתובבת ברחובות ו
  .בכדור סמרטוטים עם הבניםהייתי משחקת . חזרנו לפולין

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךחזרהשחרור ו(
  

ים חזרנו לפולין היות והיינו פולנ. ית המועצותכל הנתינים הזרים עוזבים את בר: סטלין נתן הוראה, 1946- ב ,בסוף המלחמה
ן בעיר גרמנים שחיו לפני כהאת ). Wroclaw(ליד ורוצלב , )Legnica(בעיר לגניצה , בשלזיה תחתית, והתיישבנו במערב

מצאנו שם תמונות של היטלר וראשי הנאצים . נכנסנו לבתים הנטושים של הגרמנים, הפליטים, העבירו למזרח גרמניה ואנחנו
  .אמא שרפה את הכל. מתחת ללינולאום על הרצפה

 ת ספרבישומר הצעיר ולתנועת הבורוצלב הלכתי ל. הרגו יהודיםוגם הם הרוסים השתוללו בלילות . היה פחדבפולין עדיין 

לאבא הייתה משפחה . אמא ואני היינו ציוניות ורצינו לעלות ארצה. עברי ועברתי ללמוד שם ת ספרפתחו בי מאוחר יותר. יהודי
ה למצרים אך הגיע ברח בזמן המלחמ, מיקי, דוד אחר- בן. יפו- ל אביבוגר בת 1934דוד שלו הגיע ארצה בשנת - בן כי,בארץ

הוא הכיר בורסקאים שהביאו לו סחורה ופתח עסק . רץ ישראללא רצה לבוא לאבא למרות זאת א. 1957ארצה רק בשנת 
 אך אמא ,נולדה אחותי רבקה והמצב הכלכלי היה מצוין 1947שנת ב. הפרנסה הייתה טובה. ספר אנשיםאף העסיק מומצליח 

היות , ריתבצות הנסוע לארתה ליהייכולה היא . היא לא הסכימה להישאר בפולין בגלל האנטישמיות. יתה נחושה בדעתהיה

  . רץ ישראלאך רצתה רק את א, ואמה חיה שם

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  
הגענו למעברת פרדס חנה ונתנו לנו . יית משא לבהמותאנ הייתה במקורהש, "גלילה"הגענו לארץ על האוניה  1950באוקטובר 

אנשים הגיעו . עפו ברוחשבו והאוהל וכל החפצים , ירד שלג, היה חורף קשה מאוד. אבא לא ידע להקים אוהל. להקים אוהל
לו מום  היה ,מבעיות לבאבא סבל . הגיע החום הגדול רי החורףאח. להקים שוב את האוהלכדי לעזור לנו מהקיבוצים בסביבה 

  . ל אביבהוא החל לעבוד כסנדלר בת מיד עם הגיעו לארץ .שלא ידעו עליו והוסיף על סבלו
חשבו . היה לו מאוד קשה בגלל הלב אבל לעבודה ל אביבלת המשיך לנסועאבא . עזבנו את המעברה ועברנו ללוד 1952שנת ב

  .2001בשנת , 80אמא נפטרה בגיל . הוא נפטר 1967בשנת , 56בגיל . שיש לו אולקוס והוא קיבל תרופות לא מתאימות
  .נישאתי ונולדו לי שני ילדים ושלושה נכדים, למדתי. אני בניתי את חיי

  
  
  
  

  ברוריה אריאלי: ראיון

  2013אוגוסט , רחובות


