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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

יהודים רבים , מכיוון שבזמן מלחמת האזרחים פרצו בעיירה פרעות, מעט יהודיםהיו בה , נולדתי בעיירה קטנה בשם טטיאב

לכן לא היה בית כנסת בעיירה ובהמשך השלטון . בין השאר נשרפו בבית הכנסת, נמלטו ורבים מאלו שנשארו נספו בפוגרום

אבי לחם בצבא האדום במלחמת . רהרוב היהודים גרו במרכז העיי. הקומוניסטי הרס גם את הכנסיות הקתוליות והאורתודוקסיות
אמי הייתה עקרת . רבים בעיירה ובסביבה הכירו אותו. מקצוע מבוקש אז, הוא עסק בטוויית חבלים. האזרחים ונפצע במהלכה

  .גדול ממני בשלוש שנים, יוסף, היה לי אח. בית

אני זוכר שלעיתים היו מתאספים יהודים  ,אפינו מצה בפסח, אבל חגגנו את חגי ישראל, משפחה לא דתית מאד, גרנו בבית פרטי

  .היחסים בין היהודים לגויים היו בדרך כלל טובים. בבית היו מדברים אידיש ורוסית. עם טליתות אצלנו בבית

אני , רעיה הייתה אישה קשה. יוליה ומרינה: אבי נישא בשנית לאישה בשם רעיה ונולדו להם שתי בנות, אמי נפטרה כשהייתי קטן

זה מה שהציל , בדיעבד. שנות לימוד בבית ספר ונסע לדודתנו באודסה 8הוא סיים . אבל אחי לא סבל אותה, רתי אתהעוד הסתד

  .הם הצליחו להימלט ולאחר מכן יוסף התגייס לצבא הסובייטי ושירת בצנחנים, כשהנאצים התקרבו –אותו בזמן המלחמה 

  

  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

  
הסרט מתאר התנכלויות של השלטון ". וקפרופסור ממל", ראיתי סרט על כך לפני המלחמה. ידענו שהנאצים פוגעים ביהודים

אספנו את המעט . ניסינו להימלט על גבי עגלה רתומה לסוס, כשהגרמנים התחילו להתקרב לעיירה, 1941בשנת . הנאצי ליהודים

: אבא אמר. והתברר כי לא הצלחנו לברוח, בדרך ראינו שיירות גרמניות עוקפות אותנו. שהיה לנו ופשוט התחלנו לנוע מזרחה

  . וחזרנו לביתנו" אז עדיף בבית, אם למות"

כעבור כמה ימים שוב הגיעו . מאז לא ראיתי אותו יותר. בשירות הגרמנים ולקחו את אבי, כעבור יומיים באו שוטרים אוקראינים

שני ילדים ריכזו אותנו בבית אחד יחד עם עוד אישה יהודייה בודדה ויהודייה נוספת עם . השוטרים והורו לנו לעזוב את הבית

אבא היה חבר של משפחה פולנית . את כל הרכוש שנשאר החלפנו באוכל, היינו רעבים כל התקופה הזאת,היה מעט אוכל. קטנים

  .הייתי מגיע אליהם והם היו מציידים אותי באוכל ומצרכים, הם עזרו לנו מאד בתקופה הזאת. שגרו באחד הכפרים בסביבה

שם ריכזו , במקום היה מועדון לאנשי הכפר. ו גרמנים ולקחו אותי לכפר בשם אנטונובקהאז הגיע, 1942כך גרנו עד תחילת  

המבנה הינו חלל . רבים מהם נשים ונערים כאשר מסביב למבנה שומרים אוקראינים חמושים בקרבינים, כמאה ועשרים יהודים
היהודים מהמחנה היו כורים אבנים . במיםשהייתה מלאה , עבדנו במחצבה הסמוכה למקום. עליהם ישנו, מרובע ובו מיטות עץ

שם האיכרים האוקראינים שבאו מכפרים סמוכים היו מעמיסים אותן , ובעזרת מריצות ואלונקות מוציאים אותן מחוץ למחצבה

בזמן העבודה . העבודה נמשכה מסביבות שעה שמונה בבוקר ועד שש בערב כל יום. האבנים נועדו לבניית כביש. לעגלות
לא כל השוטרים היו . גרמנים היו מגיעים מדי פעם להשגיח, ליכה למחצבה וחזרה שמרו עלינו שוטרים אוקראיניםובמהלך הה

נורא מכולם היה . אבל היו גם שממש התעללו ביהודים. אכזריים וחלקם פשוט ניסו להציל את עצמם ולשרוד את הכיבוש הנאצי

לאחר . הוא גם השתתף בכל ההוצאות להורג שבוצעו ביער. רביץ ומתעללהייתה חסרה לו יד ועין והוא היה מ. אחד בשם בוריאק

  . זיהיתי אותו בתמונה שהחוקר הציג לי, בקייב. ב.ג.גם אותי חקרו בק. המלחמה הוא נשפט על הסיוע לנאצים ונכלא

חלק . צת תפוח אדמהבנוסף בישלו מדי פעם ק. לחם הכי גרוע שהיה, גרם לחם ביום 50היינו מקבלים . במחנה שרר רעב וחולי

היו אנשים שלא הצליחו . לא כולם יכלו לעמוד ברעב ובעבודת פרך. מהאיכרים שעבדו אתנו חלקו עם היהודים את האוכל שלהם

בהמשך גם היו . כולנו ידענו שירו בהם למוות ביער הסמוך. הם כבר לא היו שם, כשהיינו חוזרים מהעבודה. לקום בבוקר מהמיטה
  .די הלילה ובבוקר היינו מתעוררים ליד גופותמתים אנשים תוך כ

. בערך עשר דקות לשעת עבודה, הוא היה נותן לנו הפסקות בעבודה. לעתים היה מגיע למחצבה גרמני עם מדים בצבע חום כהה

ם נפוצה שמועה שעומדי. הם שאלו שאלות מספר ילדים וזקנים ורשמו משהו במחברת. אס. יום אחד הגיעו למחנה שני אנשי אס
לאישה . למחרת הקיפו את המחנה חיילים גרמנים ושוטרים אוקראינים והתחילו להקריא רשימה של שמות. לשחרר זקנים וילדים

שתיהן יצאו החוצה וזאת שלא ברשימה רצתה לחזור לאימה ורצה לכיוון . אחת הייתה ברשימה והשנייה לא, אחת היו שתי בנות

  .הגרמנים אקדח וירה בילדה למוותהוציא אחד , המבנה וכשאימה צעקה לעברה

הוצא להורג והיו צריכים חבלים לרתמות , כנראה שזה שהיה עושה זאת באזור. יום אחר בא שוטר ושאל מי יודע לטוות חבלים

אמרתי שאני יודע לטוות חבלים ושוטר הוביל אותי . אחי ואני עזרנו מדי פעם לאבא ואני ידעתי להפעיל את מכונת הטוויה. סוסים

שקודם כל האכילה אותי , אוקסנה קיסלנסקיה, באותו הבית גרה אישה אוקראינית. בו הייתה מכונת הטוויה, אחד הבתים בכפרל

כשחזרתי . גם הם הביאו לי קצת אוכל, בהמשך הגיעו כפריים נוספים. ואז הראתה לי את מכונת הטוויה שעמדה אצלה במחסן

במשך כמה חודשים הייתי . יוויתי שגם למחרת ייקחו אותי לטוות וכך אכן קרהק. למחנה חילקתי את האוכל שקיבלתי ליהודים

פעם אחת בחורף יצאתי אל השומר והוא ראה . טווה חבלים במכונה ומביא למחנה מעט אוכל, יוצא כל יום בליווי שומר אל הכפר



 

היא הייתה . עה למחנה והביאה לי אוכלאוקסנה הגי. הוא אמר לי לחזור פנימה ואותו יום לא יצאתי לעבוד. שאני חיוור וחלש

  .מצליחה מדי פעם להכניס מעט אוכל לתוך המחנה

, את הבריחה ארגנו כמה נשים שעבדו במטבח. בשלב זה נשארו במקום כשישים יהודים. הצלחנו להימלט מהמחנה 1942בסוף 
. ם המקומיים והכניסו וודקה אל המחנההן יצרו קשר עם הפרטיזני. שנישאה לאחי לאחר המלחמה ואחותה, )גלה(ביניהן חנה 

הפרטיזנים לקחו מהם את כלי הנשק ויחד עם כמה יהודים שיכלו עוד , עובדי המטבח השקו את השומרים בוודקה וכשאלו נרדמו

  .כל שאר היהודים נמלטו מיד מהמחנה והתפזרו בסביבה. להילחם ברחו ליער

ללא ידיעת , לאוקסנה היו שני ילדים והיא הסתירה אותי. תי טווה חבליםאיפה שהיי, אני ברחתי לביתה של אוקסנה קיסלבסקיה

הייתי מתחבא בהתחלה בעליית גג ופעם . אבל אוקסנה אמרה שאני צריך להתחזק מעט, אני רציתי לעזוב את המקום. משפחתה

כמעט תפס אותי קרוב שם . עברתי לגור בערימת שחט בשדה הסמוך. אחת באו גרמנים לביתה של אוקסנה וכמעט תפסו אותי

כך זה נמשך כשלושה . הוא פספס אותי במילימטרים ספורים. שבא להעמיס שחט לעגלה בעזרת קלשון, משפחתה של אוקסנה

אחרי שנפרדתי , רציתי לחזור לביתי ולדעת מה עלה בגורלה של אמי החורגת ובנותיה והתחלתי לנוע לכיוון טטיאב. חודשים

  . אוכל וביגודשציידה אותי במעט , מאוקסנה
הוא . לאחר שאחד האנשים שפגשתי בדרך אמר לי לעקוף כפר שהיה בדרכי אל הבית, במהלך ההליכה אני מגיע לכפר מריקה

לה עזרתי קצת , במריקה אני מבלה כשבועיים בביתה של זקנה אחת. ככל הנראה הבין מי אני וידע שבכפר ישנם כוחות גרמניים

  .שם פגשתי אנשים שהכרתי והם אמרו כי רעיה ובנותיה כבר אינן בחיים, ני המשכתי לטטיאבהחורף הקר אתחיל וא. במשק בית
אני חוזר לביתי . עד שמגיע הצבא הסובייטי ומשחרר את האזור, אני עוזב את העיירה ומתחיל להסתובב בכפרים הסמוכים

אני עובר  17כשאני בן , 1944- ב. מגרשאותם אני , שבטטיאב ומוצא שם משפחה של אוקראינים ששיתפו פעולה עם הגרמנים

  .לפני שמגייסים אותי לצבא הסובייטי, קורס צבאי לנטרול מוקשים ומספיק לנטרל כמה מוקשים בסביבת טטיאב
עד , תחילה כמקלען ולאחר מכן מפקד כתה בחיל הקשר, אני משרת תקופה בחזית היפנית, בצבא לא הספקתי להילחם בגרמנים

  .סוף המלחמה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, הביתההשחרור וחזרתך (
  

שהספיק להתחתן , לאחר השחרור מגיע לקייב לאחי יוסף. כמפקד טנק 1951-אני עובר לחיל השריון ומשתחרר ב 1945בשנת 
אך בסוף אני מצליח להתקבל למפעל , וקשה ליהודי למצוא עבודה" םתיק הרופאי"התקופה היא תקופת . ולמצוא עבודה

עבדתי כמתקן חביות . אבל הצלחתי לא רע, בחיים לא למדתי שום מקצוע, החלפתי מספר מקומות עבודה 1992עד ". בולשביק"

  .לאכה אותו בניתי בעצמיבבית מ, עבדתי כסנדלר, 1990-כשיצאתי לפנסיה ב. וכטכנאי מעליות ועוד עבודות טכניות כאלו ואחרות

  . למעט הקושי להתקבל לעבודה בתקופות מסוימות, לא הרגשתי אנטישמיות גלויה, היחסים בין הגויים ליהודים היו תקינים 

בשנת . אשתי הייתה כלכלנית ועבדה בכמה מפעלים בקייב. טטיאב, אימה במקור מהעיירה שלי. נישאתי לפולינה שפיקל 1952- ב

  .ממנה יש לי נכדה, אירינה, בת יחידהנולדה לנו  1959

  

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

 ):לדורות הבאים
  

אחרי שפרשתי התנדבתי , עבדתי כמה שנים בניקיון. מאז אני גר בראשון לציון. יחד עם יהודים רבים אחרים, 1992-בעלינו לארץ 

סיימה , 25נכדתי בת . בתי גרה לא רחוק ממני. הלכה לעלמה לפני שבע שנים, פולינה, אשתי. צ"כחמש שנים בעיריית ראשל

  .תואר בכלכלה ועומדת להתחתן
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