
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

  .הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור 

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  *8840פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית ledorot@pmo.gov.il: ל"את השאלון המלא נא לשלוח לדוא      

  .נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר      

  02-5605034: או בפקס5112401ויטה בני ברק  מגדלי 2512. ד.ת: יש לשלוח את הנספח בדואר   

  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  יקיר
  :שם פרטי

  איריקה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

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

  :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני 
  

  בלועזית
 

  :שם נעורים
 

  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני
  

  בלועזית
IRIKA 

:                     מין
 נ   

  :לידה תאריך
24/9/1934 

  ):מחוז, ישוב(מקום לידה
  ביאלסקו פולין

  בלועזית
Bielskopoland 

  :ארץ לידה
POLAND 

  :של האב שם פרטי
  יוסף

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 הילנה

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

  :  של האישהשם נעורים
 

  :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע
  ביאלסקו פולין

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים
POLAND  

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

  ):  ארץ, מחוז, ישוב(מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 

 ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?אילו ומתי? היית במחנותהאם 

  :              מקום  השחרור
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים
 קפריסין 69מחנה חורף 

  ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  

  :שנתעליה  :מחנותבדרך לארץ/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(

  
הייתה  העיר ביאלסקו, הייתי בת ראשונה ויחידה להוריי, לאבא יוסף ואימא הלנה בעיר ביאלסקו פולין 1934נולדתי בספטמבר 

היינו אחת המשפחות , והייתה לנו חנות גדולה למוצרי חשמל , אבי היה מהנדס חשמל במקצועו, עיר גדולה ומלאה ביהודים

דאגה לכל צורכי , לאהאמא הייתה עקרת בית במשרה מ, ניתאבי היו מהיחידים שהייתה לו מכו, האמידות והחשובות בעיר

  .הבית 

  

  מה י על קורותיך בזמן המלח/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
  ):ועצותמאציה למרכז ברית האווקו/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
זה , נהניתי לצאת ולראות את הפגזים נופלים 5ואני שהייתי בת , היו הפצצות בכל חלקי העיר, התחילה המלחמה 1939בשנת 

, אבא כבר לא היה בבית הוא גויס על ידי הצבא הפולני למאמץ המלחמתי , ראיתי בזה משהו מעניין, היה בשבילי אטרקציה

עלינו , החליטו אימא וסבתא לברוח כמה שיותר רחוק מהעיר, חזקו והגרמנים החלו להיכנס ולכבוש את העירוכשההפצצות הת

הנסיעה ברכבת ארכה זמן רב משום שהגרמנים הפציצו כל הזמן סביבה ופגזים רבים , על רכבת שנסעה לכיוון העיר לובלין

ירדנו מיד , אינו שגם שם התופת נמצא ואין מקום להתחבאות בו אך שם ר, אבא גם היגיע לעיר, כשהגענו ללובלין, נפלו סביבה 

לכפרים הסמוכים ללובלין ושם אימא ואבא התחבאו אצל משפחה מקומית ואותי השאירו אצל משפחה אחרת שאותה שיחדו 

שלחו  והגרמנים, אך תוך כמה ימים אחד השכנים הלשין על מקום מחבואם של הוריי, עם הרבה מאוד כסף שיתנו לי מחסה

   .משם כבר לא חזרו יותר, ת מידאניקאותם למחנה המוו

  

הוא זרק אותי מביתו ואני כילדה בת , כשראה הגוי ששמר עליי כי הוריי איננם עוד וכי לא יקבל יותר תמורה על השמירה עליי

סתתרת בלילות וביום הייתי מ, שלג כבד ירד והקור היה בלתי נסבל, זה היה חורף וחורף קשה, שש מצאתי את עצמי לבד ביער

וכך העברתי את , אכלתי גרגירי יער בלילות הייתי אוספת לעצמי קצת קש שיהיה לי על מה לישון, לא היה לי ממש מה לאכול

עד שיום אחד חליתי היה לי חום גבוה והיה לי פצע בגרון שניפח לי את הגרון עד שלא , הזמן במלחמת הישרדות יום יומית 

סיפרתי לאיכרים שאני גויה שמשפחתי נהרגה בעיר , לכפר הסמוך דפקתי על דלת ביתו של אחד האיכריםהלכתי , יכולתי לדבר

, אך מאחר וראה שאני לא יכולה לדבר בגלל הפצע בגרון, אחד האיכרים ניסה לחקור אותי, הסמוכה מההפצצות של הגרמנים

חלב , אני הלכתי לביתה והיא נתנה לי אוכל מזין, דהחיה לב, הוא שלח אותי לאשה שחיה לבדה שהייתה לה פרה וכמה אווזים

אחת , אך במשך הזמן התגלגלתי שם בין משפחות, התחלתי לעזור לה בעבודות הבית ובמרעה, חם עד שלאט לאט הבראתי

המשפחות היה להם בבית בית יצור מלאכה לייצור מטאטאים ואני הייתי עוזרת להם במפעל שלהם על מנת שיתמכו בי וישמרו 

  .עליי

  

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

  
של השומר הצעיר מישראל וחיפשו ילדים יהודים " קורדינציה"הסתובבו בכפרים אנשי ה, 11בסוף המלחמה אני הייתי כבר בת 

, שה זו אספה אותי למחנה בה היו הרבה ילדים נוספים עזוביםיא, כך הגיעו גם אליי, שנותרו אחרי המלחמה ללא אב ואם 

היה חדר אוכל גדול ומסודר וכן בית הספר שהתקיימו שם , עברנו לדורמשטט שם היה מחנה גדול ומסודר עבור הילדים

 12ושם גם פגשתי בחור נחמד שהיה בן , התחלתי ללמוד בבית ספר ולהשלים פערים, התחלתי להכיר חיים יהודיים, דיםלימו

הפלגנו  ממרסיי לאחר כמה חודשים עברנו לסט בצרפת ומשם, אברהם שמאוחר יותר גם היה בעלי –באותו זמן ושמו אברשה

  .לחיפה" תאודור הרצל"באנייה 

  



 

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

  
כדי להוציא את הכינים והלכלוך  ניקו אותנו עם חומרים כימיים רבים בראש ובראשונה כשהגענו לחיפה תפסו אותנו הבריטים

במשך תקופה זו , חודשים 4כ מחנה חורף 69חנה הנוער ינו במשם שה, ומשם שלחו אותנו חזרה לקפריסין, שתפס אותנו

מדריכה אחת של השומר הצעיר לקחה כמה ילדים , כך נוצר התפצלות בין המדריכים, המדריכים של הקורדינציה רבו ביניהם 

בקיבוץ , גן שמואלומשם לקיבוץ , והגענו למחנה בעתלית לישראל תה עלינו על הפלגה נוספתא, ביניהם תחת חסותהואני 

 ,הכניסו למוסד לימודים המשלב לימודים ועבודה יאות,  בעלי לעתיד וחברי היקר לאורך כל הדרך אברהםהפרידו ביני לבין 

  . תה קשה עלייהפרידה הי ,והוא החל לעבוד בנגריה מקומית בשיוף רגליים של כסאות

  

 פגשנו שוב לאחר נתק וגעגועים של כל כך הרבה שניםנואז  חזר אברהם מהצבא שם שירת בנחל לקיבוץ לאחר כמה שנים

  .בנים וארבעה נכדים 2כיום יש לנו , התחתנו עברנו  להתגורר בעיר אשדוד 1954התאהבנו מחדש ובשנת 

  

  2014יוני , אשדוד, הילה פבר: ראיון 

 


