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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  יקיר
  :שם פרטי

  אברהם

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  יקיר

  בלועזית
Yakir 

  :שם נעורים
Avrasha  

  :המלחמה או בתקופתהשם פרטי לפני
  

  בלועזית
 

:                     מין
 ז    

  :תאריךלידה
7.7.1933 

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  )פולין(אוקראינה  –לוצק

  בלועזית
Lutsk  

  :ארץ לידה
ukrine 

  :של האב שם פרטי
  אל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אידה

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה(הבעל/שם פרטי של האישה
 

  :  של האישהשם נעורים
 

  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  לוצק אוקראינה

  בלועזית
Lutsk 

  :ארץ המגורים
Ukrine 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 KOKAND UZBEKISTANקוקנד אוזבקיסטן

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?אילו ומתי? האם היית במחנות

  :  תאריך השחרור KOKAND UZBEKISTAN:              מקום  השחרור
1945 

  מחנהשם ה? האם שהית במחנה עקורים
  קפריסין, 65מחנה נוער 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  :שנתעליה  :בדרך לארץ מחנות/מקומות
1947 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  תאודור הרצל

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

שנים נולד לי  3למרות שלאחר , הייתי בן ראשון ויחיד להוריי, אידה בעיר לוצק שבפולין לאבא יחיאל ואמא 7.7.1933נולדתי ב

חיי משפחתי היו , העיר לוצק הייתה עיר גדולה מאוד ובה יהודים רבים .אח נוסף אך הוא נפטר כשלושה ימים לאחר לידתו

הייתה עקרת בית נפלאה  ואמא, ועל כן הייתה לנו פרנסה סבירה , אבא עבד כמנהל חשבונות עבור כמה חברות, סבירים

המחוז שלנו היה  , התחלתי כיתה א, התחלתי כבר ללכת לבית הספר המקומי 3בגיל , שמרה על משפחתנו ודאגה לכל צורכנו

וכך כבר בכיתה א קיבלתי בבית , מתוקף הסכם בים סטלין לגרמנים שחבל ארץ זו תשאר בשליטתו, בשליטת סטלין רוסיה

  .שהנוק, הספר חינוך רוסי טהור

  

  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/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; תךלהצל באופן משמעותיסייע 

  

באותו יום בו פרצו , והחלו בכיבוש העיר, הגרמנים כמובן לא עמדו בהסכם עם סטאלין, פרצה המלחמה באזורנו 22.6.41ב

ובאותו , אבא לא היה בבית הוא היה בנופש בעיר מרוחקת לשם נשלח מטעם עבודתו כמנהל חשבונות, הרוסים לעיר לוצק

, היא נסעה כמה ימים קודם לכן לעיר לבוב הרחוקה לבקר את דודתה שלמדה שם רפואה, היום בדיוק אמא גם לא הייתה בבית

יצאתי לרחוב וראיתי , של שהיה היה סכנת נפשות וכל רגע, העיר הופצצה קשות, ואני הייתי באותו יום בביית של סבתא 

סבתא אמרה שהיא רוצה , חזרתי מיד לבית של סבתא וביקשתי ממנה לבוא איתי, שהרוסים מכינים את עצמם לנסיגה מהעיר

הרגשתי לפי התכונות של הרוסים שאין , לארוז איתה כמה מהדברים החיוניים של הבית אך אני לא נתתי לה ולא הרשיתי לה

ביקשתי , שנשאו חביות של סולר  תה החוצה וביקשתי מאחד המשאיות של הרוסיםיצאתי אי, לשום דבר וחייבים לברוחמן ז

  .מהם להעמיס אותנו על אחד המשאיות ושייקחו אותנו לכל מקום העיקר לצאת מהעיר הבוערת

  

, אך כל כולי היה במחשבה אחת, ע עם הסולרוגופי בער ונכווה מהמג, אני ישבתי על חביות הסולר, נסענו זמן רב עם המשאיות

לקייב היגיע אבי הוא , המשאיות הביאו אותנו לקייב הגדולה שם הלכנו לביתו של אח של סבתא .זה לברוח מהעיר הבוערת

כשראיתי את אבא שמחתי היתה עצומה , היגיע לשם יחד עם נסיגת הצבא הרוסי וביודעו כי יש סיכוי כי אנחנו גם נהיה שם

שהיא שמעה על , באותו יום קיבלנו גלוי מאימא מלבוב ובה היא כתבה לאח של הסבתא שלי, תי ששוב אני לא לבדהרגש

לפי הידוע לנו היא , מי יותרומאז לא שמענו מא, שלומם משפחתה ולכן היא נוסעת לעיר כדי לברר את, כניסת הגרמנים ללוצק

הרוסים העבירו העבירו , ת כל הזמן והרגשנו שהזמן שלנו הוא זמן שאולהיו הפגזו בקייב גם , י הגרמנים בעיר לוצק"נהרגה ע

כשבוע לאחר השהות , וכך עשינו גם אנחנו, להרחיק את התושבים מהאש, כל הזמן אנשים לכיוון דרום מזרח  לכיוון אוזבקיסטן

עלינו על רכבות ונסענו גם ובהמשך , עלינו על סירה בנהר הדנייפר אשר הובילה תושבים רבים ממקום למקום, בבית הדוד

בזמן הנסיעה היה מחסור , הנסיעה ארכה כשלושה חודשים, מ"ק 4000המרחק היה רב מרחק של כ, אנחנו לכיוון אוזבקיסטן

וכך בכל תחנה היה לי לאכול קצת , נת רכבת היה ברז של מים חמיםחתבכל , זוכר את הרעב והצמא הנורא אני, גדול באוכל

ומשם האוזבקים שלחו אותנו למחוז סופכוז שם נתנו לאבא עבודה בהנהלת , ו לקוקנד שבאוזבקיסטןכך הגענ, מרק או תה

זכור לי הימים בהם הסתגרתי במרפסת הקטנה והשקפתי שעות על גבי שעות על , חשבונותוכן נתנו לנו דירה קטנה למגורים

  .ממני ועל אימא שאני לא שומע ממנה יותר חשבתי על ילדותי שנגזלה, הנהר מרחוק ועל בעלי המלאכה שעוברים ושבים

זה היה מקומו האחרון , לקחו אותו למוסקבה ומשם הצטרף למלחמה בסטלינגרד, גייסו הרוסים את אבא למלחמה  1942ב

  .ומשם לא שב יותר

  

שם  סבתא חזרה איתי חזרה לקוקנד העמסנו חלק מהדברים שלנו על עגלה ושוורים וכך עשינו את דרכינו חזרה לקוקנד

בתחילה לבית ילדים רוסי ואחר כך לבית , הכניסו אותי לבית ילדים, אך מכיוון ואין לי אבא ואימא, הצטרפנו למשפחה שלנו

בבית הילדים היה מלחמת קיום , לבית ילדים זה הצטרף גם בן הדוד שלי שהיה בן גילי זה הפיח בי רוח חיים חדש, ילדים פולני

אני ובן דודי , ינו צריכים לצאת החוצה ולגנוב מהשדות הסמוכים או מבתים של איכרים סמוכיםלא היה אוכל לאכול הי, יומיומית



 

במרעה נהגנו לקשור את הפרות שלא יברחו , ובתמורה לכך נתנו לנו לצאת למרעה עם הפרות, התנדבנו לנקות את השירותים

, יביא רגליים של צפרדע יקבל כף שמן לטגן אותםיום אחד אמרו לנו בבית היתומים כי מי ש, ובנתיים אספנו תירס ואבטיחים

כך שכל ערב היינו מביאים ערימה , חברי האוקראיני היה מומחה לתפוס צפרדעים ואני הייתי מומחה לפשוט את העור שלהם

  .הטעם של החיה אותנו, ובתמורה קיבלנו כף שמן לטיגון, של צפרדעים

  

ושוב פעם עשינו את דרכינו עם , משפחתי החליטה לחזור ללוצק, שנה שנגמרה המלחמה 1945כך גדלתי בבית היתומים עד 

העיר היפה , ללוצק גענוכך ה, בנו כשבועיים להמתנה לרכבתבתחנת הרכבת במוסקבה יש, דרך מוסקבה , מ"ק 4000רכבות 

דוד שלי החל , נכנסתי לבית הספר המקומי ללימודים 12כבר הייתי בן  אני, אך הבית שלנו עמד על תילו, בה לגמריוהייתה חר

בתחילה , לאחר מכן החליטה משפחתי להתקדם לכיוון פולין, לעבוד במפעל ליצור בירה כך התגוררנו במקום כחצי שנה

וככזה רצו , גיבור מאחר ואבי נפל בהגנה על סטלינגרד הייתי אני בעל כורחי בן של, הרוסים לא רצו לאשר לי לצאת מלוצק

אז קיבלתי , אך בשלב מסוים אימץ אותי דודי כבנו ואף רשם אותי במרשם האוכלוסין כבנו, הרוסים להשאיר אותי תחת חסותם

  .את האישור יציאה מהעיר

  

של " קורדינציה"בעיר זו התקיים פעילות של ה, עיר יהודית גדולה שגם סבלה מפגעי המלחמה , משם עברנו לעיר לודז שבפולין

והיא בת  13אני הייתי בן , בארגון זה פגשתי את אשתי לעתיד איריקה , השומר הצעיר שהכינו ילדים לקראת עליתם לישראל

ומשם עברנו לדורמשטט שם , יחד כל הקבוצה היינו גונבים גבולות וכך עברנו לזלצהיים שבגרמניה שם שהינו כמה חודשים, 12

ולאחר כמה חודשים , היה חדר אוכל גדול ומסודר וכן בית הספר שהתקיימו שם לימודים ,היה מחנה גדול ומסודר עבור הילדים

  .לחיפה" תאודור הרצל"עברנו לסט בצרפת ומשם הפלגנו באנייה 

  

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

  

שם שהינו , ומשם שלחו אותנו חזרה לקפריסין, כשהגענו לחיפה תפסו אותנו הבריטים ניקו אותנו עם חומרים כימיים רבים

כך נוצר , ציה רבו ביניהם אבמשך תקופה זו המדריכים של הקורדינ, חודשים 4שם שהינו כ, מחנה חורף 69במחנה הנוער 

איתה עלינו על , הצעיר לקחה כמה ילדים ואני ואיריקה ביניהם תחת חסותהמדריכה אחת של השומר , התפצלות בין המדריכים

אותה הכניסו למוסד , בקיבוץ הפרידו ביני לבין איריקה , ומשם לקיבוץ גן שמואל, הפלגה נוספת והגענו למחנה בעתלית

  .שם רגליים של כסאותשייפתי , אני עבדתי בנגריה הסמוכה. תה קשה עליייהפרידה הי, לימודים המשלב לימודים ועבודה

  

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

  

שם כשלוש שנים ולאחר מכן חזרתי לקיבוץ גן  גויסתי לנחל שירתתי, לאחר כמה שנים הגעתי לגיל צבא והתגייסתי אליה

, פתאום ראיתי לנגד עיני בחורה יפה מדהימה , שם ראיתי שוב את איריקה לאחר שנים שכבר לא ראיתי אותה , שמואל 

בנים  2כיום יש לנו , עברנו לגור בעיר אשדוד, עבדתי רוב חיי בעבודות בניה , התחתנו  1954ובשנת , התאהבתי בה שוב

  .ה נכדיםוארבע

  

  2014יוני , אשדוד, דור פבר : ראיון

 


