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                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
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  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  

 ברגן בלזן מחנה נוער לפניי העלייה ארצה

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  שווידניץ, פולין

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  לא

  :עליה שנת
  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  קדימה

  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                                                                                                                                         

 
 משפחתה הייתה  עשירה ו אביה היה רב, אישה מאוד מודרנית והייתההיא למדה באוניברסיטה  ,נולדה באוסטרומוזבצקימי א

הגיע מבית לא  אבי,זיווג הוריה  לא היו מרוצים מה. כשהיא התבגרה היא הכירה את אבי והם התאהבו .מפורסמת בעיירה ו

גבר רבה מעריצות והוא היה היו לו ה, אמי סיפרה שאבי היה מאוד יפה ורקדן טוב .הוא לא למד באוניברסיטהו, ברמה של אימי

הוריה שלחו אותה ו, את המיין קאמף הם ואימי קראורי שלארגנטינה אח 1933ב ושעזב ו שני אחיםלאימי הי .בעל קסם רב

  .כדי להרחיק אותה מאבי חיות אצלו בארגנטינהל
 

בערה לאבי ה תואהב אך היא חזרה תוך שנה לפולין, בארגנטינה והסתדרה שם מצוין תפסה את השפה הספרדית היטב אימי 

להוריי היה מחסן של סחורות והם היו מספקים אוכל בגדים .הורי התחתנו 1934בשנת  דבר ולבסוףהורי אימי לא יכלו לעשות . 

אימי סיפרה שכשהיו שולחים את , סוחריםשהייתה משפחה של , הכל היה שייך למשפחה של אימי ,שרק היה צורך בו וכל דבר

והצד שלה  המסחר לא היה הצד החזק שלו  כמו של אימי, אבי עם כסף לקנות מוצרים  הוא היה חוזר בלי הכסף ובלי מוצרים

  .במשפחה

  

  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
  
 
יצאנו  .לגויים בתמורה לעגלה וסוסים  רכושהאימי מכרה את כל , אז אני הייתי תינוקת,  לפולין הגרמניםנכנסו , 1939 שנתב

גר והתכוונו לשלוח במוסקבה שמו אותנו בהס, למוסקבה הגענובתחילה  . ו של אביואחי , רחל, אחותי, אני ,הורי : מפולין 

גוי והסתיר את  אמר שהוא הואבצבא  ,הוא ברח והצטרף לצבא הפולניאבי לא היה מוכן  ליסוע לסיביר ולכן , אותנו לסיביר  

והדרגות הגבוהות העיטורים את כל האותות מהמלחמה אפשר לראות  יובתמונות,  ובברליןאבי לחם בסטלינגרד , היהדות שלו

  .ממוסקבההחליטה לברוח שהאמינה שלא נשרוד בסיביר אימי . קצין בכירלדם מאוד והיה הוא התק, שלו
  

  .התושבים לא הסכימו לקבל אותנו, בדרכינו למצוא מקום לחיות בו עברנו הרבה תלאות ובכל מקום שהגענו אליו

אחותי סיפרה לי שבזמן   .כי אוכל לא היה, ינקתי מחזה אימי ומקוביית סוכר שהיא הייתה נותנת לי למצוץשרדתי  על ידי כך ש

נדדנו מספר שנים עד שמצאנו  .עומדות ומקצבות נדבות בדרכים ואני הייתי שרה לאנשים בשביל פרוטות ואוכל היינו   הבריחה

ולא רצתה שאחותי תספר לי מה  כךפעם לא רצתה לדבר על  ףאימי א, אני לא זוכרת פרטים מהבריחה הזאת. מקום לחיות בו

 .להדחיק את זה העדיפההיא , עבר עלינו  בדרכים
  

חפש מעט לאכול או יורדים ליער לנוסעים היו ה, לאנשים לרדת ניםתוונ ותהפסק היו עושים  מדי פעם , נסענו ברכבותבדרך 



 

אימי  הייתה תמיד נשארת , ירד מהרכבת בכדי להביא לנו אוכל, דודי שגם ברח איתנו מפולין ,באחת ההפסקות האלו .יהhשת

, במקוםהפצצה של הגרמנים  חלה הלאחר שירד מהרכבת פתאום ו, לרגעאיתנו ברכבת היא לא הייתה מוכנה להיפרד מאיתנו 

אימי אמרה שהיא בחיים לא תשכח את המחזה הזה שאנשים רצים  .והרכבת התחילה לברוח והשאירה את כל  אלו שהיו בחוץ

יותר לא . זה היה מראה נוראי, משפחות שהתפצלו, הורים שילדיהם נשארו על הקרון, אחרי הרכבת ולא יכולים להשיג אותה

 .את הדוד שלי נוראי
  

אחותי אמרה  , ני ואימי סחבנו כל חיינואכעס ש .ו והשאיר את אימי ואותנו לשרוד לבדנבי שעזב אותאתמיד היה לי כעס כלפי 

 בדרכים  .כי מישהו היה צריך לעשות את זה, ח במלחמה ושאין לי מה לכעוס עליולי שאבי היה צריך ללכת להילחם בשביל לנצ

ם אחותי ואימי היו מחכות מחוץ לבית חולים ורואות איך מוציאי. בבתי חולים בדרךפעמים ואושפזתי הרבה  מאוד חולה  הייתי

לבסוף הגענו לאוזבקיסטן  .בסוף חיה ושלמהתמיד הייתי יוצאת ,  פחדות ומקוות שאני לא אצא מתהגופות של ילדים קטנים ומ

אותי ואת אחותי שיכנו במן בית יתומים ואימי , באוזבקיסטן נשארנו עד סוף המלחמה. לקבל אותנוסוף סוף ורק שם הסכימו 

בכדי להגיע לביתה של אימי  הייתי צריכה לעבור מעל מאין בול עץ ששכב מעל . לאימי בורחת  כל הזמן הייתי אך , גרה בנפרד

אז נכנסתי לשכנה ונשארתי , באחד הפעמים הגעתי לביתה של אימי והיא לא הייתה בבית. מן תחליף לגשר רעוע ומסוכן, לנהר

היא הייתה , אינני היא מאוד נבהלה כאשר אימי חזרה לביתה היא ציפתה לראות אותי שם  וכשראתה שאני. אצלה לישון

היא הייתה בטוחה שאני כבר , אימי  נכנסה לפאניקה ורצה לחפש אותי עם עוד אנשים בנהר, בטוחה שנפלתי מהבול עץ לנהר

אני , במפעל לסבון אזאימי עבדה . כמה שמחה היא הייתה לראות אותי כמה שעות אחר כך בביתה של השכנה. לא בחיים

ולתת לגנבים לקחת מה , ואימי אמרה לי להיות בשקט ולא להוציא מילה, פרצו גנבים לדירת אימי, ילותזוכרת שבאחד הל

 .זה היה מצרך יקר באותם ימים, הם לקחו את הסבון שאימי הביאה מעבודתה, שירצו
  

מי רצתה לחזור בסוף המלחמה אי. היא לא שמעה מאבי דבר וחשבה שהוא לא  בחיים, באוזבקיסטן אימי הכירה בן זוג חדש 

אימי , איתנו לנסועאחותי הגדולה התנגדה לכך שהבן זוג של אימי יצטרף אלינו ולא הסכימה ,  חזרה עם הבן זוג חזרה לפולין

חוץ על אימי לול)  שמה של אחותי" (רחל רחל"בדרך לפולין התחלתי לבכות ולקרוא , נאלצה להשאיר את אחותי באוזבקיסטן

זה . אימי חזרה ולקחה את אחותי וויתרה על אותו בן זוג שהכירה, א הייתי מוכנה להמשיך בלעדיהל, לחזור ולקחת את אחותי

    .ן לשווידניץחזרנו לפולי. היה מזעזע שאימי הייתה מוכנה להשאיר את אחותי

  

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

  
 

בכדי למצוא מודעה בעיתונים   פרסמהאימי  .לה כסף לא היה חסר ,הסתדרה שם מבחינה כספית ופתחה חנותימי אבשווידניץ 

  דרגות בכירותבמראה מפואר מאוד ו, אחד הוא הופיע במדי הקצין שלו  עד שיום. את אבי וקיוותה שאולי  הוא עדיין בחיים

 אבי הדרגות הגבוהות של .למרות כל מה שקרה, נו ה למשפחתאותו חזרקיבלה אהבה אותו מאוד ושאימי  .ת מדיומעטרות א

באותה תקופה היו פוגרומים קשים ,  1950הם חיו בפולין עד שנת  .להתקדם גם בעסקיה ופתחו לה דלתות אימי עזרו ל

  .לישראלהחליטו לעזוב אז הוריי , ביהודים בפולין 
 

באותו זמן הייתי  .עזובכי למבוגרים באותו  זמן לא נתנו ל, ימי שלחה אותי ואת אחותי בעליית הנוער לעלות לישראלבתחילה א

אני לא  .וראינו אותה מתרחקת  אני זוכרת את הפרידה הזאת כאשר  אני ואחותי נסענו ברכבת ואימי רצה אחרי הרכבת, 8בת 

הייתה בכל התקופה הזאת הייתי קרובה לאימי אבל היא תמיד עבדה ומי שגידלה אותי , כי הייתי עם אחותיולא פחדתי בכיתי 

   . הייתי מוכנה ללכת איתה לכל מקום, הרגשתי מוגנת לידה ,אחותי
  

 ,דרורהיינו בתנועת אני ואחותי ,, באותה תקופה זה היה מחנה לנוער עם תנועת נוער שונות,  הגענו  ברכבת לברגן בלזן

הייתי , תימשפחות רצו לאמץ או בדרכי לישראל  בכל מקום, מספר משפחות שהציעו לאמץ אותי ולעזור ליבאותה תקופה היו ו



 

אך כמובן שאחותי לא הסכימה שיפרידו , אחותי לא קיבלה תשומת לב כזאת, הייתי מאוד מוכשרתידעתי לשיר ו, ילדה יפה

היינו אמורים לעלות על אוניית אקסודוס  .יחה לאימי שתשמור עליי בכל מחירהיא הבט, בינינו ולא נתנה אותי לאף אחד

מאוד כאב לאחותי שבגללי היא לא . אבל אני חליתי ואושפזתי בבית חולים ולא עלינו עם חברינו, ולהפליג עם חברינו לישראל

 .יכלה לעלות עם חברותיה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, ארצהתחושותיך בעת עלייתך (

  ):לדורות הבאים
  

 
אך אחותי לא , שרצתה לאמץ אותינוספת וד הייתה משפחה חרעין בקיבוץ , ושוכנו בקיבוץ עין חרוד, עלינו יותר מאוחר לישראל

היה אשר פעיל ומנהיג ציוני היה אישיות מוכרת בזמנו  בישראל יצחק טבנקין ש. הסכימה בשום פנים ואופן שיפרידו בינינו

אחותי שהבינה ששתינו ,  וץ ואותי יאמץ בנו משה טבנקיןסידר כך שאחותי תישאר בבית הנוער בקיביצחק ,  אחראי על העלייה

, ת שבהתחלה היה לי קשהאני זוכר ,הוא אימץ אותי וגרתי בביתו עם שני ילדיו, משה היה מורה. הסכימה, נישאר באותו קיבוץ

וביחס שקיבלתי  קינאו ביילדיו  בנוסף לכך , שילדים מתרחצים ביחד בקיבוץ מקובל כך היה , הייתי צריכה להתרחץ עם בנים

 .באותה תקופה הייתי בוכה בלילותאני זוכרת איך , עים והורסים את חפציי וצעצועי הם היו קור, ממשה
 
וזה היה מעורר עוד יותר את היו שולחים לי הרבה מתנות חבילות ומכתבים  לישראל   ל שרצו לאמץ אותי"אותן משפחות מחו 

ולימד אותי לנגן בחליל ובפסנתר ואפילו התעליתי  המוזיקלי שלי  ןמשה טבנקין זיהה  את הכישרו.  קנאתם של ילדים אחרים

הייתי יושבת שעות ומקשיבה לה ואחרי , באולםבחדר אוכל בקיבוץ היה פסנתר והייתה גברת שהייתה מנגנת  .עליו בנגינה

, הייתי  קולטת את  המנגינה משמיעה בלבד, הייתי מתיישבת ומנגנת את אותם הקטעים שהיא ניגנה, שהיא הייתה מסיימת 

ארצה  לוובדיוק באותו זמן הורי ע, שנה אחרי הייתי אמורה להתחיל ללמוד לימודי מוזיקה .שיש לי כישרון ראו אנשים מסביב

אך , אסור היה לצאת עם רכוש מפוליןבאותו זמן   .הם היו מאוד עשירים בפולין, הורי הביאו עימם המון חפצים. לקיבוץ יעוהגו

עובדה  .הוא עוזב  לא היה אף בעל דרגה מספיק בכיר כדי לבדוק את אבי ועם איזה רכושואבי  שם את דרגותיו ביציאה מהנמל 

 את אימי התרגשתי לראותאני זוכרת ש .בזמנו כי העולים היו מגיעים חסרי כלאל להוריי התחלה טובה בישר זאת איפשרה 

לאבי הוצע ללכת לצבא , להישאר בעין חרוד הסכימוהורי לא  .או אהדה אבל לאבי הרגשתי שאין לי רגש, אחרי שנה  בנפרד

ללמוד  בקיבוץאימי שתשאיר אותי משה ניסע לשכנע את , נתניההחליטו להשתכן  בהורי  .אבל אימי לא הסכימה שיעזוב שוב

וכך נגנז החלום שלי  ,היא אמרה שתשלח אותי ללמוד מוזיקה בנתניה אבל זה לא קרה,נגינה אבל כמובן שהיא לא הסכימה

 . ללמוד מוזיקה
 
בכל , תלינו שמיכות כדי להפריד בין החדרים, ןולאחר מכן קיבלנו ביתן קטן לגור בבנתניה בהתחלה גרנו כמה לילות באוהל  

, אבי עבד בשדה ואימי במושב, גרנו כך כחצי שנה ולאחר מכן עברנו לגור בבית רגיל .משפחות בביתן קטן 15, חדר משפחה

ובאותו זמן , אני התחלתי ללכת לבית ספר בנתניה .זאת הייתה תקופת צנע ומחסור ואימי ידעה שבמושב תוכל  להשיג מזון

בחבורה היינו מסתובבים , שנים 4.5חיים היה מבוגר ממני ב, כרתי את בעלי חייםה 15בגיל ,  הסיפור של אימי חזר גם אצלי

החליטה  אמי. היא גם לא הייתה מרוצה ממשפחתו של חיים וממעמדם, אמי שמעה על כך ובדומה לסיפור שקרה לה , ביחד

 .ואימי תתקדם בעסקיה  אתרחק מחיים, בכדי שאני אהיה בסביבת אנשים מתורבתים, עבור לתל אביבנו תמשפחתש
 
היא הייתה לוקחת עופות וביצים מהמושבים ומוכרת , הםבאותה תקופת צנע אסור היה למכור עופות וביצים ואימי סחרה ב 

באותו , אני זוכרת שהיו פקחים באוטובוסים שמחרימים  את הסחורה. כך שהיו לה קשרי מסחר בתל אביב,  אותם בתל אביב

לי הפקחים לא היו כמובן שהעופות והביצים וכשמתחתיי  ואימי הייתה שולחת אותי באוטובוסרה ונאה בחורה צעי זמן אני הייתי

, הרבה עופות ושמה מתחת לבגדיםעם גם חגורה מיוחדת  שהייתה קושרת מסביבה  אימיהייתה ל .ולא מטרידים אותי, מציקים

אני המשכתי ללמוד הנהלת , פתחו חנות סחורות לתל אביב והוריי עברנו  . היו לה הרבה דרכים להעביר את הסחורות



 

יצאה מהצבא מאוד חולה ושכנעה את אימי שזאת  היא,סיימה באותה תקופה את שירותה הצבאי  אחותי .חשבונות בתל אביב

י אימולכן ,  בן זוג חוץ מחייםלא הסכמתי לאף  ךא, אימי ניסתה למצוא לי שידוך כדי להתחתן  ולכן, טעות לשלוח אותי לצבא

וכמו שהוריה של אימי בסוף ויתרו , לנתניה לחיים ולחברותימאושרת אני חזרתי . השתכנעה ונתנה לנו את רשותה להתחתן

אך כל פעם אימי הייתה שואלת אותי כשהיינו נפגשות אם לא טוב לי ותמיד . כך גם אימי ויתרה לי, לאימי להתחתן עם אבי

 . כבר נולד לי הילד הראשון מתוך שלושת ילדיי 18בגיל . ביבחזרה לתל א חזורשאני תמיד יכולה ל רמזה לי
 

גידול  ו אצלהמצא, בערך 47שנים לאחר מכן כשאימי הייתה בת .אחותי התחתנה גם כן וילדה ילדים וגרה עד היום בתל אביב

מון לחצים אך היא סבלה מה, אומנם אימי הייתה אישה שהצליחה בחייה. מצבה הידרדר מאוד. והיא אושפזה בבית חולים

היא אף פעם לא השתחררה , והייתה לה סלידה קשה מכך שאבי עזב אותה לבד  במלחמה והשאיר אותה להתמודד לבד

אני מאמינה שזה השפיע קשות על מצבה הנפשי של אימי ואולי זה אחד , מהמחשבה על כך וזה היה גורם להמון ריבים 

שנה לאחר מכן הייתי חולמת כל לילה על אימי ועצוב לי שאימי לא  חצי. 49אמי נפטרה בגיל  .הסיבות לגידול ממנו סבלה

הבכור שלי צביקה מתעסק עם יהלומים היום  .אימי מאוד חסרה לי ועד היום אני חושבת עליה המון, ראתה שהיה לי טוב בחיים

ואני מאוד מאושרת מהקשר , לבתי יש ילדים מקסימים והיא הסתדרה היטב בחיים,  ן”עוסק בנדלבני השני  , ונוסע המון לסין

  .שלי עם בתי אנחנו מאוד קרובות והיא פיצוי גדול על כל מה שעברתי

  

  

  



 

  
  

  

  

   
  

  

  



 

  1946אביה של שושנה לאון גולדפבר  : שורה ראשונה מימין: בתמונות
  1947אמא של שושנה רבק  גולדפבר : שורה ראשונה משמאל

  משמאל אמא של שושנה ואביה במרכז 1950משמאל בנתניה בית עולים  , 17שורה שנייה מימין  אמא של שונה בגיל 

  משמאל שושנה כיום. פולין 1947שורה שלישית שושנה מימין ואחותה רחל משמאך  

  .הדרגות הכי גבוהות שיהודי קיבל בצבא הפולני. אביה של שושנה  בפולין עם דרגותיו, בתמונה האחרונה למטה

  

  

  

  2014יוני , נתניה: ראיון

  

  

  

 

  


