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  שרגורוט וקופיסטרנה 
                                                                                       

  בלועזית
 

                                                            קופיסטרנה      : 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(

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

  :שנת עליה
  
 

  ציין את שמה, ה ועלית באנייהבמיד
 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

הוריי ניהלו . אח קטןאחות גדולה והייתה לי  ,ואני האמצעית היינו שלושה ילדים בבית .בדורכוי ברומניה 28.12.1928נולדתי ב

בבית הספר  התיכוןלימודי התחלתי את לאחר מכן ו ארבע כיתותלמדתי . לכפרים את הסחורה תמספק תהייחנות מכולת שה

בכל מוצאי שבת אחרי ההבדלה אבא היה משמיע בגרמופון את התקליטים . הבית היה מלא שמחה ומלא כל טוב. ינה מריה'רג
  .היינו רוקדים כולם יחדו, חזן גדולשהיה , רוזנבלטשל 

 
  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
 

 שבו ניתנה וגרום מאוד גדולהיה פ בדורכוי. הרדיפה אחר היהודיםאיתם ברומניה ו הפוגרומיםהתחילו  1940בשנת כבר 

יום אחד הגיעה  .ידענו שאנחנו כבר מיועדים לטבח -מאז השתנו פני הדבריםונפלו קורבנות . םיהודיההוראה לירות בכל 
על מספר רחובות באזור מסוים והיהודים היו צריכים לפנות בכל יום היו מכריזים . הפקודה בה חילקו את העיר לשלושה אזורים

יצאנו מהבית כשכל אחד עם תרמיל . בתורינו הכאב היה גדול. להגיע לתחנת הרכבת ולנסוע ליעד שאותו לא ידעו, את הבית

  .אבא נישק את המזוזה ויצאנו, הגבעל 
בעיר היינו  רולפני שהגענו לניסט.ה לאוקראינהין רומנישמפריד ב דנייסטר- וניסטרהנסענו במשך שלושה ימים עד שהגענו לנהר 

היה . את הצרכים הםפרוץ עם ספרי תורה שעשו עליושם היה בית כנסת גדול  ,אוקראינההקרובה ביותר לגבול העיר  ,הטאקי

  . והיינו שם שלושה ימים עד שהביאו אותנו בשיירה לניסטר. אוקטובר והיה קר נורא
מי שהגיע , עמדנו בשיירה וזרקו אותנו אל תוך הסירות. נו צריכים לעלות על סירות ולחצות את הנהרכדי להגיע לאוקראינה היי

בעלי היה וזאת אף ש, עצם היום הזה אני לא נכנסת למים עד. לסירה הגיע גם לצד השני ומי שטבע ולא הגיע לסירה נשאר שם

ת את הצעקות ומרגישה מים הייתי שומעלתוך ההרגל  אתמכניסה שהייתי ברגע . אותי מהטראומה ארפשחיין גדול ורצה ל

  .שאני טובעת

אנחנו  .קר בחוץו סוף אוקטוברהיה כבר . לפנינוהגיעו ש האת אלפגשנו שם  ,למחנה הריכוז במוגילבהגענו חצינו את הנהר ו

היינו . טובים מאכלים אחרי החגים אמא לקחה כל מינימייד היות וזה היה . עם התרמיל על הגב ,שיצאנו מהביתפי כ נשארנו

היה איסוף גדול של במוגילב . ולא היה לנו מה לאכול ה האספקהנגמר מהר מאודאבל , עושים עוגות דבש וריבות למיניהן
  .נסענו לשרגורוטשם כמה ימים ומשם בשיירה גדולה  נשארנו, יהודים

היינו בו המקום שו, 30הקור היה מינוס , הבטןהייתה מגפה של טיפוס . ובשרגו רוט העברנו את כל החורף, 1942השנה הייתה 

מכל צד הייתה משפחה . ילדיםיניהם הוב בצד שניאבא , בצד אחדאמא ה נקבעה לפי הטריטוריה של כל אחד .היה אולם גדול
אבא היה . נמלים כאילו היו ואוספת את הגופותמשאית שלג  ובכל יום הייתה עוברת, אל מותם כל יום נפלו אנשיםב .אחרת

 ורידלא היה מי שיבאותם ימים . אותםכדי שהמשלגה תוכל לאסוף  הגופות ולרכז במקום אחדכל את  לאסוף שרצהיש צדיק א

בעצמו אבא היה מוריד את הגופות עם זאת  .על העבודהלשלם כדי רובל אחד אף לאף אחד לא היה ו למקום מרוכז את הגופות

  . מהכבוד לחי תרחשוב יושהכבוד למת  באומרו ,ללא תמורה, על הגב

בסביבה היה נחל . שייכת לאזור של התפתחות החסידותהייתה וון שהעיר כי, היה בית כנסת של הבעל שם טובגם בשרגורוט 

לא ש של כל המתים, אחד על גבי השני, כמה מטרים משם היה אוסף של גופות. בבוקר לעשות את הצרכים מגיעיםשם היינו לו
. אפילו לא על קש, והיינו שוכבים על האדמה, כמו כולם, אבל אני הייתי חולה, מחנות עבודה בעירהיינו עובדים ב .הספקו לקבור

היינו , הייתי מכוסה בתוך המעיל כי לא הייתה לנו שמיכה. הקור עמד על מינוס שלושים והכריע אף את הקרב על סטלינגרד

לצאת פקודה ה הגיעהאחרי כמה זמן ו ,התגברנו ונשארנו בחייםכולנו אבל היינו חולים . ם הכינים ואלה היו ישנות איתנוישנים ע
  .אף פעם לא ידענו לאן אנחנו יוצאים .לדרך

שיירות האנשים לראות את כל האנשים יצאו מהכנסייה ו הגענו ביום ראשון .קופסיטרנהכפר יצאנו לדרך והגענו ל 1943 - ב

להעסיק  שתאפשר לה ימאמ ביקשההיא וה שמצאתי חן בעיניה וטקאזינ'אוקראינית בשם צאישה ביניהם הייתה . שהביאו לכפר
וכל והיא ת ,להחזיק שלושה ילדים במחנה עבודה קשהשהסבירה לה האישה . אמא התחילה לצרוח ולבכות. בביתה אותי

  . שמור עלייל

ייתה תקופת הזוהר ה וזלמעשה . כדי שיהיה לי היכן לישון שמה לי קצת קש על הרצפהוהיא לקחה אותי אליה  בסופו של דבר

ים הייתי קרבב. ושני בניה לחמו במלחמה ללא בעל היתה לבדיהוון שמאוד אהבה אותי כיהייתה פליטה מבלארוס והיא  .שלי

גם והייתה מלמדת אותי לשיר באוקראינית היא  .כל בוקרבי שותה כוס חלב עיזים והייתשלה  לרעות את העיזהאיתה  הולכת

 ,הורים שלי עבדו במחנה עבודה בטבקה. כדי שאיש לא יידע שאני יהודיה ותי בלבוש אוקראינימלבישה או ,ראיניתלדבר אוק

   .1943עד דצמבר  ,אצלהאיתם אלא רק לא הייתי ואני  ,מחנות עבודהבבקולחוזים 

טקאזינה צו .לא ידענו לאןושוב כי אמרו שמעבירים אותנו  לקחת אותי הגיעהאמא ו ,אותו חודש כבר היה לקראת סוף המלחמה



 

הסכימה בסוף אישה א שלי צעקה והתחילה להתפרע עד שהאמ. כי לדבריה היא זאת שגדלה אותי לא רצתה לתת לי ללכת

כיוון שרצתה לייעד אותי לאחד מהם , היום נשואה לאחד הבנים שלההייתי  אם הייתי נשארת שםש קרוב לוודאי .לשחרר אותי

שרפו  ,עם נסיגתם חזרה ,י רציתי ליצור איתה קשר אבל שמעתי שהגרמניםכשחזרנו לדורוכ. ולהשאיר אותי בתוך משפחתה

  . ביניהם קופיסטרנהו את כל הכפרים

לפני המלחמה הייתה . לרומניההתברר לנו שחזרנו  ורק מאוחר יותר, לאן מבלי לדעת שמעבירים אותנונאמר , 1943דצמבר 

 .כל הרכושולקחה לעצמה את  הביתהיא השתלטה על רוש בעת הגי. שהייתה גרה בחצר הבית, לנו עובדת בית בשם סבטה

תחילה להיות אווירה ה .שוחררה רומניה ואז נכנסו הרוסיםכבר  1944 לאוגוסט 23ב. ו היא נתנה לנו חדר בדירה שלנוכשחזרנ

מאוחר יותר  .הכלהשתלטו על  גוייםסגרנו את הבית עם כל הטוב שהיה לנו וההיהודים אנחנו . להםרק חיכינו שכאילו  ,אחרת
זרה את ליהודים את הסמכות לדרוש בח נהנתואכן כניסתם , הם פחדו שעם כניסת הרוסים היהודים ירצו לסגור איתם חשבון

  .והגויים ברחו מה שהיה שלהם

 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
 
 ללמודחזרתי אני  .נטבחו בקמיניץ פדוצק ,כל האחים והאחיות ,המשפחה של אמא .לרומניההקרובה חזרה יחד ל המשפחה כ

עם . דורכויבן קהייתי מדריכה של ה, הייתי חברה בשומר הצעיר .תעודת בגרות עםכיתות השמונה את  סיימתי 1950ובשנת 
אחריי הגיע . אך האישור לא ניתן להם ועליתי לבדי, גם הוריי ביקשו לעלות. ונרשמתי לעלייה לארץ 20סיום לימודיי הייתי בת 

  .שנים אחריי 11ואחותי שכבר הייתה נשואה עלתה לארץ רק , אחי עם הוריי

 
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

 
היות  .גשמות חלוםהת הייתי ציונית והעלייה סימלה, הייתי המאושרת בעולם .געתי עם אוניית טרניסליבניה לארץה 1950ביוני 

ה ישער העליגעתי אל ה. בפועל לא היו כך פני הדבריםמגן אך הייתי מיועדת להגיע לקיבוץ  ,שומר הצעירתנועת הוהייתי ב

כבר תל אביב ועלתה לארץ צפון הגעתי לאחת הדודות שלי שגרה ב ,קום לנסוע לקיבוץ מגןבמ ,ומשם בזבולון ליד חיפה

  . נשארתי אצלה ושכחתי מקיבוץ מגן. 1941ב
 תעודת בגרות ושלטתי בשלוש שפות ה לייתהיות והי .במעברה בכפר חסידים מגוריםקיבלנו ו, וריי ואחיהגיעו ה זמן הזהב

הייתי שייכת . קהיו מוציאים סרט ועליו כתוב המברשהיו טלפרינטרים . בטלגרף ,יפהבדואר מרכזי בחטובה קיבלתי עבודה 

, הייתי נוסעת כל יום מכפר חסידים לחיפה. על המברקשכתוב על הסרט ההתפקיד שלי היה להוציא את ו ללשכת הפקידים
  .יםהיה נוסע לכפר חסיד הצהריים בתל אביב וביום שלישי אחר שעבד עד שהכרתי את בעלי זאת

 הוא גםבמקרה  .עד לאוטובוס הבא והייתי צריכה לחכות שעה היוצא מהתחנה המרכזית בחיפה יום אחד איחרתי לאוטובוס

, מאנשי בגיןהיה הוא . בן כפר חסידים ואני ילדת מעברהשהוא והתברר  נסענו ביחד לכפר חסידים. התחלנו לדברו ,איחר
 מאוד מענייןלנו היה  .אני הייתי חניכת השומר הצעירש ווןכיים אידיאולוגים על נושאותמיד היינו מתווכחים , ל"בתנועת האצ

סוכות התארסנו כבר ב. צריךידע לשים את הדגש איפה שו כי הוא לא היה אדם טיפש ,ילהעקרונות שחן בעיניו  וכנראה שמצאו

. הייתה לבעלי חלקה שכבר רכשל ו"גן ושם בנו את שיכון חירות שיועד לחברי אצהגענו לרמת . התחתנו 1953ובפורים 

במשך עשר שנים גידלתי את . ואחריה נולדו עוד שני בנים משה ויחיאל ,הבכורה ששמה מלכהבתי נולדה  1953בדצמבר 

 .ומאז אני אלמנה 1988- בעלי נפטר ב. הייתי מוכרת מאוחר יותרו בילדים הייתי מטפלת .לאחר מכן התחלתי לעבודו, הילדים

  . ומרחיבה את הידע הכלליבבר אילן  של פעם בשבועהייתי לוקחת קורסים  ,להשכלתי במהלך החיים הוספתי

אפשר עליו  .בסיס לכל טוב הואאושר האני מאמינה באמונה שלמה ש. שיהיו מאושרים ובריאים ,לדורות הבאים שלי המסר

    .ועם הבריאות רואים את החיים בצורה שונה, חיים טובים, לבנות זוגיות
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