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  :  תאריך השחרור

 
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

  )גרמניה ואיטליה, המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר (

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

ספור חיי הוא ספור של שואה ותקומה ממש כפי שמתארים את . השם לא עוברת זהו שם משפחתי עוד מפולין, שמי שמואל צין

את היכולת הבלתי נגמרת של האדם שעבר תהפוכות קשות בחייו ולמרות  זהאני רוצה להדגיש בספור . סטוריה של עמנויהה

  . ולמען ארצו במלואו ולתרום מיכולותיו למען הזולת ומצלהגשים את ע, הכל הצליח להתאושש להקים משפחה
המהווה גבול לא מוגדר אבל טבעי בין פולין  ,ה עירה יהודית טיפוסית במחוז לובלין שעל יד נהר הבוקוובוולד 1935נולדתי ב

פנו  יהותשחלונתחת גג משופע בדירה קטנה גרנו , יתה בו הרבה פשטותישה, של מעמד הפועליםגדלתי בבית . לרוסיה

  . לשמיים

מוקסם מיופיים , יושב על המיטה מביט בכוכבים דרך פתח בחלון, ילד חכם ומלא פליאה ליופי, אני זוכר את עצמי ילד כבן ארבע

באה מבית דתי מאד מבריסק  מלכה אמי. הם גידלו אותנו באהבה רבה יתמו בגיל צעיריהורי התלמרות ש. מנסה לספור אותםו

אמי עברה מבריסק . בעזרת שידוך מקומיומנסיעות העסקים של אבי  באחתהם הכירו . הווחילוני בוולדגדל בבית  יצחק ואבי

אמי  .ואחר כך נולד אחי הקטן יוסף, אני , אחי צבי שהיה הבכורהם חיו חיים צנועים ונולדו להם שלושה ילדים ה ושם וולוולד

והחיים היו . לא חסר לנו דבר, חורות לחנויות ולבתים באזורבהובלה ואספקת סוהייתה עקרת בית ואבי עסק במסחר זעיר 

  . טובים למדי

  
  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, במסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או  ,או בהתנגדות בריחהב
  

תוך ריכזו אותנו בבית הכנסת ולקחו את כל מי שהיה בה  ,לעיירההנאצים נכנסו  1939בספטמבר  . אבל הגורל קבע אחרת

כילד . ויר ומפחידים את כולנוובעוד הם צועדים בפסיעות גסות וקולניות יורים בא ,הושיבו אותנו על הרצפהצעקות ודחיפות הם 

  . ראיתי אותם בלבושם השחור כענקים מפחידים

לימים ספרה לי אמי ששאלתי . התחבאתי מאחורי גבה של אמי בכיתי בשקט. לעולם לא אשכח את הפחד והאימה שאחזו בי

  .אותה אם עוד מעט נמות

להם מה קורה בבית  כאשר נודע. היו מחוץ לעיירה כאשר הגרמנים הגיעו ולכן לא תפסו אותם שמואל לשמחתי אבי ואחיו

הכנסת הם חיכו לחשכה והצליחו להציל את אמי ואת שלושת הילדים כשהם נושאים אותנו בתוך שקי תפוחי אדמה לעבר נהר 
והעבירו אותנו יחד עם יהודים רבים נוספים אותנו הרוסים  עצרושם חשבנו שניצלנו ושהכל ישוב על מקומו בשלום אבל . הבוק

   . שיכנו אותנו במחנה עבודה בתנאים נוראיםושם רבים לעבר סיביר  לרכבות משא שנסעו ימים 

אחד בקור  בצריף קטןהיינו כחמישים איש הצפיפות היתה רבה . מהנסיעה איני זוכר דבר אבל זכור לי המקום שבו שיכנו אותנו
וכך הצלחנו לשרוד בימים . איםלחפור בשלג ולחפש תפוחי אדמה קפולשדות אני זוכר שהיינו יוצאים בקור . מקפיא וללא מזון

  . הראשונים לאחר מכן חילקו לנו תלושי לחם ומעט פריטים בסיסיים

הצטיין בעבודתו וקיבל טובות הנאה בצורת מזון  הוא גם ידע  ,והשטתם בנהרות ס לעבודה בכריתת עציםאבי שגוי ,לשמחתנו

בנינו , אני זוכר שהיו שם הרבה ילדים ויחד שחקנו. להסתדר עם הגויים דבר שעזר לנו לשרוד את התקופה הקשה בסיביר

הורי אימצו אם ובנה שגרו איתנו באותו הצריף ולאחר שעלינו לארץ גרנו . מגלשות מאולתרות ועזרנו למצוא תפוחי אדמה בשלג

. נמשכה חמש שנים השהייה בסיביר. הם בהחלט היו השראה בשבילי לעזרה לזולת בהתחשבות ובחמלה. באותו שיכון עולים
   .בתום התקופה הייתי כבן תשע

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
ישראלים שליחים ועל ידי וינט 'על ידי הג והועבר, שלי עם עוד משפחות יהודיות ששרדוהסתיימה המלחמה והמשפחה  1945ב

שיכנו אותנו בחדר בביתם של  .יתה מעורבת בגרמנים ופולניםייה שלה הישהאוכלוס ךי'מהארץ לאזור הסודטים לעיר וולבז

אמיתי עם מיטה גדולה במרכז ועם מנורה בית . חשבתי שהגעתי לגן עדן ממש. מרתף הביתואותם הורידו לגרמנים זקנים 

אור נדלק ובית ,משיכת חוט . מבחינתי זה היה נס ממש. שך בחוט היה נידלק האורשחוט משתלשל ממנה ובכל פעם שהייתי מו

אני משוכנע שהשהייה בבית היפה  .לרגעים הייתי ממש מאושר. ונהניתי מכל רגע הייתי מוקסם מהיופי סביב. עם מיטה וחום
  . האהבה ליופי ולדברים מיוחדים מלווה אותי עד היום.  עתיקות ודברי אמנות, הזה השפיעה על האהבה שלי לחפצי נוי

וגם ילדים כמונו ששרדו היתומים  את כל הילדים, בתנאי פנימייה, לבתי ילדיםוינט והשליחים הישראלים אספו  'באותו זמן הג

היינו יתומים אך הורינו היו טרודים בלמצוא דרכים לשרוד את  התקופה הקשה והם שמחו שאנחנו נמצאים עם שאמנם לא 



 

לנו קב, שחקנו, על ארץ ישראל היו שיחותלמדנו לראשונה קרוא וכתוב  בבית הילדים. אחרים במסגרת תרבותית וכלכלית ילדים

 ,נשארנו שם, שעליו שמרתי היטבב ולחזור  להורים ואני ואחי הקטן אחי הגדול החליט לעזו. אוכל חם ויחס טוב מהמדריכים

אלא שמה  אמריקהבאותו זמן ההורים תכננו להצטרף לקרובי משפחה ב .הביתההתגעגענו זכור לי ש ובכלל לאנהנו מאד 

  . שקרה אחר כך שינה את כל התוכניות

היתה , כולנו פחדנו .והתרגשות רבה בבית הילדים והמדריכים ארגנו אותנו לעזיבת המקום חוסר שקטבאחד הימים הרגשנו 

והחליטו להעביר  מתקריות אלימות המדריכים חששו . מקבלים את בתי הגרמניםכועסים על כך שהיהודים  פולניםשמועה שה

   !שלנו על כך לידע את ההורים" שכחו"הם רק . אותנו לצרפת ומשם להבריח אותנו לארץ ישראל

זה היה ארמון נטוש בעל חיצוניות . "ארמון לשו"כי ומשם לצרפת לכוון 'לכוון הגבול הצכלי רכב באישון לילה על  העלו אותנו
שמענו הרצאות על , למדנו קרוא וכתוב , הרגשתי מצוין במקום, מרשימה שעבר שינויים רבים בחלל הפנימי ובו שיכנו אותנו

הייתי , שר המנהיגות שליושם גיליתי את כ. אפילו עלינו על מגדל אייפל, לקחו אותנו לימי כיף בפריס, טבאכלנו הי, ישראל

  . לא זכור לי שהרגשתי בחסרונם של הורי. אחראי על הדואר והייתי מאושר

להיפרד מאחי אבל הייתי צריך , להעפיל לארץ במסגרת עליית הנוער" אקסודוס"ניה וזמן רצו להעלות אותי על הא באותו

מאז ומתמיד גיליתי אחריות ודאגה לבני . שאר איתו ולשמור עליויהיה חשוב לי לה. רבתייוס. שעדיין היה צעיר מדי לעליה

   .משפחתי האהובים

הם . שגם ילדיהם נעלמו ותנו עם עוד משפחייצאו לחפש אחרהן ים גמודא. ההורים נדהמו לגלות שהילדים שלהם נעלמו בלילה

רק , ועם עוד אנשים נוספים הם  נסעו לגרמניה שם ערכו חיפושים רבים אך לא מצאו אותנולגרמניה ים הועברו שמעו שהילד

  .החיפוש ארך כמעט שנתיים. בצרפתאחרי תלאות רבות נודע להם שאנחנו 
מרגשת מאין  הפגישה הייתה. לארמון לישו ומצא אותנו שם, הגיע אבי יחד עם הורה נוסף בשם אביגדור הק 1947בשנת 

. כינו מאושרהתרגשנו מאד וב. בליווי מדריכה שהתכוונה להחזיר אותנו לארמון לישו, הם לקחו אותנו לראות את אמא, כמוה

המשפחה חזרה להיות שוב מאוחדת . החלטנו לא לחזור לבית הילדים, נולד לנו אח קטן בשם אברהם ותנהיעדרוגילינו שבזמן 
  .ומאושרת

  

  י על חייך  בארץ/ספרנא 
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

תחילה שהינו במעברה בפרדס . מצרפת" פאן יורק"עלינו לארץ באנייה  1948הורי ויתרו על הרעיון להגר לאמריקה וביוני שנת 

  . אני זוכר שהיו שם הרבה ילדים ובילינו את זמננו במשחקי כדורגל עשוי מסמרטוטים, חנה במחנה אוהלים

זהו צבא פולני שהנאצים ארגנו והתכוונו לשלוח את החיילים שבו " .צבא אנדרס"עם חיילי  1942דודי שמואל הגיע לארץ ב

יה לקח אותנו יהיה כבר תושב וותיק בהרצלדודי ש. התארגנו וברחו לארץ ישראל, בניהם דודי, לצפון אפריקה אלא שהיהודים
מאד רציתי . סנדלים תנכיות וכובע טמבל, מכנסיים קצרים שכיסים מציצים מהם שיקנו לי אני התעקשתי. אליו וקנה לנו בגדים

  . להראות צבר ולהשתלב בחיים בארץ
ר ולרגליו כרמי ענבים שמהם קטפנו הבית היה על ראש הה. ליד נשר" בלאדי שיח"חנה עברנו לכפר ערבי נטוש בשם  מפרדס

הייתי תלמיד . 'בתקופה הזו הכניסו אותי לכיתה ד. בכפר הנטוש שהינו כשנה בלבד. הרבה ואבי קיבל רישיון לפתוח חנות דגים

שחקתי בגולות כמו שאר הילדים . שיפרתי את למודי העברית ושמחתי ללמוד דברים חדשים ומעניינים, אהבתי ללמוד, טוב

  .לי גולות חדשות בכל פעם שהפסדתיזכורה לי ילדה בשם מאשה שאמצה אותי והביאה . קשרים חברתיים טובים ויצרתי
. היינו שבע נפשות בחדר אחד. הצפיפות בה הייתה ללא נשוא. יהישנה לאחר מכן קנינו בתשלומים מעמידר דירת חדר בהרצל

אני . מחסן מעץ צמוד לבית ושם שיכנו אותי ואת שלושת אחיאבי שהיה איש חזק ורב פעלים כרת עצים ואסף קרשים ובנה 

  .זוכר גשם שחודר דרך הגג ונהרות של מים מתחת למיטות אבל היה לנו חדר משלנו ומקום לישון בו

 .15בגיל ' הקפיצו אותי כיתה וסיימתי כיתה ח' בכתה ו. בבית ספר ויצמן וסיימתי כתלמיד מצטיין' באותו זמן נכנסתי לכתה ה

 וקבל את אבי לעבודה וקים ורעפיםקואופרטיב של חומרי בניה ליצירת בלשעסקו ב של חיילים משוחרריםקבוצה י ארגן דוד

  .הצטרפתי גם אני ' וכאשר סיימתי כיתה ח

כשהגענו לארץ . בגלל המלחמה הוא לא למד ולא ידע קרא וכתוב. כשהגענו לארץ 15חשוב לי לספר שאחי הבכור צבי היה בן 

אבל הוא לא ויתר ובכוחות עצמו הוא . מודית והוא החל לעבוד כשוליה במוסךיכנס למסגרת ליהוא היה כבר מבוגר מכדי לה

  . גם להקים מוסך ולנהל אותולהוציא תעודת אומן ו, לעבוד על מחשב, למד לקרא
היה חשוב לי ולאחי להקל על הורי את קשיי הפרנסה שלהם ומאד רצינו שתהיה להם דירה . עבדתי ביום ולמדתי בלילה

שם . ל"רותים לדירה הקטנה בגן רשיאספנו פרוטה לפרוטה והצלחנו לעזור להורי להוסיף חדרים וש, אחי ואני, וכך. מרווחת

  .חותי הקטנה חגית הצברית של המשפחההצטרפה למשפחתנו א
 ,קומזיצים, י זוכר מפגשים חברתייםאנ. אהבתי את הפעילות" הנוער העובד"בנוסף לעבודה וללמודים הייתי פעיל בתנועת 

  . שיחות אקטואליה וכמובן טיולים ומסיבות

יצאנו להכשרה בקיבוץ ". מיתרים"תי בשם לאחר שנתיים התאחדנו עם קבוצה מירושלים ומגבעתיים ויחד הקמנו גרעין התיישבו



 

לאחר ההבראה . לצערי בגלל שחליתי לא התגייסתי עם הקבוצה שלי ".כפר עזה" ל ולהקמת הקבוץ "בהמשכו לנח, "תל יוסף"

 לרפואה צבאית ולבסוף פרסת דאות ונשק קל בבי הייתי מדריך, ונים הדרכת טיר, םכי"קורס מ, גויסתי לגולני ועשיתי טירונות

  . השתלבתי בקורס חובשים

בתוקף תפקידי הייתי אמור לפקח על . יצאתי לעבוד תקופה קצרה כמנהל עבודה בחווה חקלאית. לאחר תום השרות הצבאי

עד מהרה  עזבתי והתגייסתי ,הספק העבודה של נשים הרות ונערים קשיי יום דבר שהיה בניגוד גמור לרצון שלי לעזור לאנשים

  .לצבא קבע

שרונותיי ויכולותיי בדרך ילמצות את כ: קריותישמתי לנגד עיני שתי מטרות ע, ל שנות חיי בכל המסגרות שהייתי בהןבמהלך כ

  . הטובה ביותר ותמיד תמיד להטיב ולעזור לאחרים
. ועסקתי בתפקידי ניהול שונים בתחום מינהל רפואי, השתתפתי בפעולות צבאיות רבות, תי כקצין בתפקידים שוניםריש

. ל האגף הגריאטריהצבאי עבדתי במשרד הבריאות כאמרכבתום השרות . שנה בדרגת אלוף משנה 25ררתי לאחר השתח

במסגרת תפקידי זה  הייתי אחראי על תקציב גדול . חייהם של החוסים במוסדות סיעודעסקתי בפיתוח שירותים ושיפור איכות 

  . המאושפזים בכל המוסדותוהובלתי צוות רב מקצועי שפיקח על קיום הנהלים לרווחת 

לאחר . 65בגיל  מלאותבתפקיד דומה ופרשתי לג" ותמכבי שרותי בריא"לאחר מכן עבדתי שש שנים כמנהל פרויקטים ב

פרשתי  68ורק בגיל , ל עמותה ציבורית לתעסוקת קשישים במועדונים חברתיים"פרישתי המשכתי לעבוד בהתנדבות כמנכ

  . תי את זמני למשפחתי היקרה ועד היום אני עוזר לילדי בגידול הנכדיםמפעילות אינטנסיבית זו והקדש

לבתי אורנית ולנכדיי על שנות חיים נפלאות שביליתי במחיצתם ושבזכותם אני , לבני תומר, אני רוצה להודות לאשתי יפה

  .מלא חדווה ואופטימי , מרגיש בר מזל
  

  :ויביטו בהם כממעוף הציפור,  שמונים שנההמסר שלי לאלה שיקראו את תולדות חיי על פני כמעט 

, ההשכלתית, אני יודע בוודאות שמתוך המצוקה שעברתי בחיי צמחה בי הידיעה שעלי לעשות כל מאמץ להתפתחותי האישית
למדתי לקחת אחריות על חיי ועל חיי בני משפחתי ועל חיי . והאנושית וזאת עלי לעשות  בעצמי בלי לצפות לעזרה מאחרים

  . האנשים שהייתי אחראי לגורלם

רוצה אני לומר לכל אלה שמתקשים היום בחייהם ובעקר לכל העולים . ני משוכנע יותר מכל שאכן זו הדרךהיום בערוב ימי א
אל תצפו שאחרים יעשו עבורכם את מה שאתם , מכו רק על עצמכםס: ה במקום חדש אינה פשוטה עבורםהחדשים שהקליט

  . עצמכם ותעזרו לאחרים להגשים את עצמם תמצאו את כוחות הנפש והגוף שבתוככם וכך תגשימו את. רוצים להגשים

  
  

  תמר שחר: ראיון

  

  2013נובמבר , רעננה
  

  

  
  

  


