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  POLAND בלועזית

 
  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה אקדמי תואר/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

   :או בתנועה חבר בארגון
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       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
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    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                  יערות אוקראינה   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1945:  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  עתלית, קפריסין

  

  :עליה שנת

1947 
  שמה ציין את, במידה ועלית באנייה

  

  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                                                                                                                                         

נולדתי ארבע שנים אחרי אחי הבכור מרדכי וגדלנו במשפחה . באזור אוקראינה נהאני ואחי נולדנו בפולין בעיירה בשם פשמשל

אחי שהיה הבוגר הספיק ללמוד בבית ספר ואני למדתי ציונות בחדר עד . מאושרת ואפשר לומר גם מבוססת יחסית לאותה תקופה

  .יתאבי עבד כפקיד בעיירה ואמי כמו רוב הנשים הייתה עקרת ב. התחלת הלימודים בבית הספר

בו פלשו  1939בספטמבר  1-עד לאותו יום גורלי ב, שבתות למרות הקשיים שהיו בגילהבאמי ניהלה בית יהודי מסורתי בחגים ו

  .הגרמנים לפולין שנתנה את האות לפרוץ מלחמת העולם השניה

  

  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

  

נדרשתי לענוד תלאי צהוב בצורת מגן דוד ובתוך , חומר להבערת תנורים לחימום, ביגוד חם, אני כילד הרגשתי את החוסר במזון



 

ות מחוץ לגטו אז ידענו יחבזכות עבודתו של אבי הצלחנו ל. וזמן קצר הוקם הגטו המרכזי במרכז העיר והבית שלי נכלל בשטחפרק 

ועוד שכנה נוספת , בת דודתנו, ל הבריח אותנו בלילה ביחד עם שינצה"אבי ז. בחלוף הזמן הרגשנו שאנחנו נתונים בסכנה. שזה זמני

הוא הסכים באופן . עם סבי המנוח מצד אמי חרמצאנו מקלט אצל גוי מוכר אשר ניהל קשרי מסלכפר סמוך באזור אוקראינה ושם 

ה לכך הוא קיבל תשלום ולאורך כל התקופה חיינו בפחד שהשכנים רבתמו. זמני להחביא אותנו בעליית הגג עד שנמצא מקום בטוח

יח ליצור קשר עם אחותו ליבקה שהתחבאה ביערות ביחד אבי הצל. כשנגמר לנו הכסף הוא רמז לנו לחפש מקום אחר. ילשינו עלינו

בלילות כמובן כדי שלא , בעזרתה עזבנו את מחבואנו אצל הגוי ובמסע רגלי ארוך ומייגע. עם ידיד במסגרת הפרטיזנים הפולנים

ם ובלילות את התקופה העברנו ביום תחת כיפת השמיי. הגענו למחוז חפצנו ושם מצאנו עוד הרבה משפחות יהודיות, נתגלה

ל נפטר באחד "אבי ז. חוסר בביגוד חם ומחלות קשות, רעב, סבלתי מקור. במחפורות שחלקם קרסו על אנשים שנקברו חיים

הגרמנים שקיבלו מידע מהכפרים תקפו אל . אני הייתי צעיר וכנראה פחות פגיע הצלחתי להתגבר ולשרוד. החורפים ממחלת הטיפוס

באחת ההתקפות שזכורה יל היטב ברחנו ממקום מחבואינו ואני ואמי ותוך כדי . של יהודיםפעם את היערות וגרמו למוות רב 

. ברגע שראו אותנו החלו לירות עלינו אוני באופן אינסטינקטיבי עזבתי את יד אימי ונסתי לאחור. מנוסתנו נתקלנו בסיור גרמני

אני ואחי . אמי נרצחה באותו ערב. רב נגר על כל גופי כשהתעוררתי מטיפות הגשם הקרות התברר לי שנפצעתי קשה ביד ימין ודם

התקיימתי על . ללא טיפול רפואי, לאחר שהתאוששתי קצת חזרתי במאמץ רב למקום ממנו ברחתי. ובת דודתי שניצה נותרנו בחיים

ם כדי לחפש אוכל מים בלבד שגם אותם השגתי בהליכה ארוכה לוואדי ולאחר כמה ימים הגורל החזיר את הדודה ליבקה לאותו מקו

  .שעד לאותו רגע נחשבתי למת, ושם היא מצאה אותי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

עם . כשהכוח הרוסי הגיע הצטרפתי אליהם לפולין שם היה רופא יהודי שנתן יל לראשונה טיפול רפואי לפציעה שלי 1945בשהת 

נסעתי ברכבות עמוסות עם הרבה פליטים באירופה ובסוף הגעתי . הכוח הרוסי הגענו להונגריה שם קיבלנו מזון ומעט כסף מהגוינט

מעט מאוד יהודים נשארו . קלים והעיירה הייתה הרוסה וללא תשתיות לקיום חיים תקינים החיים אל היו. לעיירה שלי פשמשונה

בשלב יותר מאוחר נשלחנו אני ואחי למוסד של ילדים יתומים ומאוחר . בחיים ואנחנו הצלחנו להתקיים בזכות השוק השחור שפרח

  . הספר העבירו לרוסיהאני ברחתי ואת בית . יותר התברר כי הרוסים רצו שנגדל כרוסים לכל דבר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

אני . ישראליצאנו באישון לילה בסודיות גמורה כשפנינו לארץ . איש 4000לארץ הגענו באונייה שהייתה אוניית משא ששהו בה כ

ראיתי את שערי הארץ אך מרחוק האנגלים עלו על הספינה והעבירו אותנו לקפריסין שם שהינו במחנות מוקפים גדרות טיל 



 

הייתי שם בערך שה ועם הזמן האנגלים הרשו לעלות לארץ כל פעם מספר מועט של אנשים ואז נקלטנו לראשונה במוסד . ושמירה

  .בהוד השרון שאז נקרא מגדיאל

 1950בשנת . לפני הגיוס עזבתי את המוסד וכשהגיע המועד התגייסתי ושירתתי בחיל השריון. 1951וסד נשארתי עד שנת במ

 .ל"נישאתי לחנה ז

  

 

  

  תמר ברנע: ראיון

  2013 מאי, פתח תקווה

 

  שגיא ברנע , מצורפים עבודה של הנכד

  ותמונה של יוסף

   



 

  .באזור אוקראינהאני ואחי נולדנו בפולין בעיירה בשם פשמשלנה 
וכך גדלנו שני ילדים במשפחה  11.9.30כילד שני למשפחה אחרי אחי הבכור מרדכי שנולד  13.5.34אני נולדתי 

  .מאושרת
  .אפשר להגיד משפחה מבוססת יחסית לתקופה

  .ס"ס ואני למדתי ציונות בחדר עד התחלת הלימודים בבי"אחי שהיה הבוגר הספיק ללמוד בבי
  .לצורכי הפרנסה הועסק כפקיד בעייריה ופרנס את המשפחה בכבוד, ה טובאבי היה איש משפח

  .אמי כמו רוב נשות העיירה הייתה עקרת בית אשר ניהלה את משק הבית לדוגמא
דאגה שבבית תשרור אווירה יהודית הכינה בעצמה חלות , הבית היה תמיד נקי ומסודר למרות הצפיפות

קה נרות ובירכה כפי שנהוג בבית יהודי דאגה שנחגוג את חגי ישראל הדלי, ט בתנור לפני כניסת השבת'וצולנ
  .כהלכתם וזאת על אף הקשיים שהיו לנו בגולה בין הגויים

  .בתנאים כאלה איש לא יכול היה להעלות אפילו על הדעת מה צופן לנו העתיד
את האות לפרוץ  בו פלשו הגרמנים לפולין שנתנה 1939בספטמבר  1עד לאותו יום גורלי המר שהתחיל ב 

  .מלחמת העולם השנייה
  .מאותו רגע השתנו חיינו וחיי היהודים באירופה בפרט ובעולם כולו בכלל

לפני שאפרט את החוויות הקשות שעברו על . לסבל מתמשך שהמית שואה אכזרית על העם היהודי כולו
ו לשואה והיו גורליים מאוד מן הראוי יהיה לציין מספר תאריכים ואירועים שקדמ, משפחתנו ועל אחי ועלי 

  לעם היהודי כולו
  , מתמנה  לקנצלר גרמניה אדולף היטלר  30.1.1933 
היה בהם כדי לקבוע את , במאי טקס שריפת הספרים 10, במרץ מוקם מחנה הריכוז הראשון בשם דכאו 20  

  . ולההעובדה שחירות האדם והמחשבה על סף חיסול מוחלט וכי חלום בלהות יורד על אירופה כ
בספטמבר  1והפלישה לפולניה  1938ליל הבדולח , האנשלוס, מאוחר יותר הגיע תורם של חוקי הגזע בנירנברג

1939.  
משתתפי הוועידה שנועדה בעיקרה לתאם את הפעולות הבין משרדיות בכל  15ועידת ואנזה  1942בינואר  20

  .הקשור להפעלת תכנית הפתרון הסופי של בעיית היהודים באירופה
  אדולף אייכמןרושם הפרוטוקול היה לא אחר מאשר הצורר 

  .י שריפת גופתו"אשר בסופו נלכד והובא לישראל נשפט ונדון למוות ע
על סיוגה הרשמי של מלחמת העולם הראשונה בחוזה כניעה  28.6.1919יש הטוענים שחתימת חוזה ורסאי 

  .אף שלא הסכימה לאף אחת, ליושאולצה לחתום ע, משפיל של המדינות המובסות ובראשן גרמניה
, שבה אנחנו היהודים היינו הקורבנות העיקריים בה, זרמו למעשה זרמיה של המלחמה העולמית הבאה

  .מליון יהודים 6ובמהלכה נספו  1945ועד  1939 –שנים מ   6שנמשכה לאורך 
תחילת הקרב עם  10.7.40בוצעה הנסיגה מדנקורק  3.6.1940אירועים נוספים שכדאי לציין במהלך המלחמה 

ההכרעה באל  23.10.42במבצע שכינויו היה ברברוסה פלשה גרמניה לברית המועצות  22.6.41בריטניה 
 8.5.45החרבת העיר דרזדן  13.2.45הפלישה לנורמדי  6.6.44היפנים נסוגים מגוונדקנל  15.1.43עלמיין 

  ית נכנעת ללא תנאים לבעלות הבריתגרמניה הנאצ
עלי לציין שהחלטה , הפרטים והסבל הרב והחוויות הקשות שבהם התנסתה משפחתנו בטרם אתמקד על

שנה גמלה בליבי ביתר שאת לאחר מות אחי היא  55לספר על כך למרות הקושי שבדבר אפילו במרחק של 
  .שמא לא יהיה מי שיספר ממקור ראשון להעיד על הזוועות שעברו עלינו

  .בל הרב והחוויות הקשות שבהם התנסתה משפחתנו בשואהועתה אשתדל לספר כמיטב זכרוני על הס
  .עם פלישת הגרמנים לפולניה 1939כפי שציינתי בראשית דברי המלחמה פרצה ב 

. תחילה עד שהגרמנים התארגנו והתבססו במקום לא הרגשנו מידית בשינויים גדולים בעיקר אנחנו הילדים
סולקו , ומשונות תנועתם החופשית של היהודים הוגבלואבל עם הזמן החלו לנחות עלינו גזרות שונות 

  ,ביגוד חם ובכלל, ממקומות עבודה נוצר מחסור חמור במזון
נדרשנו לענוד תלאי , היהודים נרדפו בכל מקום, מחסור בחומר להבערת תנורים לחימום הבית ומים חמים 

על , המשימה היינו כמו מצורעים הפולנים האנטישמים עזרו לא מעט לגרמנים בבצוע, צהוב בצורת מגן דוד
היהודים חל איסור לנוע בתחבורה ציבורית ובתוך פרק זמן קצר הוקם הגטו במרכז העיר והבית שלנו נכלל 

החיים הפכו לגיהינום אנחנו למזלנו הצלחנו בזכות אבי אשר , כל היהודים של העיירה רוכזו בתוכו, בשטחו
כמובן שכל זה . רחק מהעיירה עם עוד מספר משפחות יהודיותה, הועסק בעבודה חיונית לשהות מחוץ לגטו

  .היה ברור לנו שזה זמנית
ל הבריח אותנו "אבי ז, בחלוף הזמן הרגשנו שאנו נתונים בסכנה והקרקע התחילה לבעור מתחת לרגלינו

וי מקלט אצל ג בלילה ביחד עם שינצה בת דודתנו ושכנה נוספת אל כפר סמוך באזור אוקראינה ושם מצאנו
הוא הסכים באופן זמני להחביאנו בעלית הגג עד אשר , מוכר אשר ניהל קשרי מסחר עם סבי המנוח מצד אמי

  .אולי נמצא מקום בטוח יותר
נצה בת דודתנו מצד אימי שהייתה מאוד קשורה אל אימי הסתתרה איתנו עד תום המלחמה ובזכות זה 'ש

אבי חזר לעיירה והמשיך בעבודתו למרות הסיכון ......כנראה נצלו חייה כיוון שכל משפחתה הושמדה בשואה
אצל הגוי שהיינו תקופה . עד אשר גם הוא נאלץ בסופו של דבר להסתלק באישון לילה ולהצטרף אלינו



 

הוא קיבל , יש לציין שהפולני הטוב לא החביא רק משום הכרתו את המשפחה, מסוימת לא זכורני התקופה
ן שסיפק לנו תשלום בכסף טוב עם הזמן הכסף הלך ואזל ובנוסף הפחד כמובן בתמורה עבור המחבוא והמזו

ל יחליט להלשין עלינו ולהסגירנו לידי הנאצים הוא עצמו צפוי "שלנו שמא יוודא הדבר לאחד השכנים והנ
התחיל לרמוז לנו שכדאי שנימצא לנו , לעונש מוות על שהחביא יהודים בביתו בניגוד להוראות הנאצים

  .מקום אחר
, י הצליח ליצור קשר עם אחותו ליבקה שהתחבאה ביערות יחד עם ידיד במסגרת הפרטיזנים הפולניםאב

בעזרתה עזבנו את מחבואנו אצל הגוי ובמסע רגלי ארוך ומייגע בלילות כמובן כדי שלא נתגלה הגענו בלווי גוי 
יהודיות אשר הצליחו שם מצאנו עוד הרבה משפחות , אשר הכיר את הדרכים למחוז חפצנו ולהצטרף אליהם

חשוב לציין שמלאכתם של הנאצים ברדיפת היהודים מצאה קרקע , להימלט כל אחד בדרכו מהנאצים
עם זאת היה הרבה מאוד פולנים אשר לעומת , פורחת אצל רבים מהפולנים אשר אנטישמים עוד הרבה לפני

  .זאת עזרו להרבה יהודים להינצל ואפילו זכו להיות בין חסידי האומות
ביערות נשארו עד תום המלחמה החיים היו מאוד קשים בקיץ ישנו תחת כיפת השמיים בחורף הסתתרנו 

  .בתוך מחפורות אשר לא פעם התמוטטו על יושביהם וכתוצאה מכך חלק מהאנשים נפגעו קשה ואפילו נפטרו
ל נפטר "אבי ז סבלנו מהקור ומרעב בגלל מחסור במזון ובביגוד חם מחלות קשות פקדו את רוב האוכלוסיה

  .באחד החורפים ממחלת הטיפוס
  .אנחנו שהיינו יותר צעירים כנראה פחות פגיעים למחלות הצלחנו להתגבר ולשרוד

הגרמנים שכנראה קיבלו מידע מהכפריים האוקראינים על המצאות יהודים ביערות ערכו מידי פעם התקפות 
  .קשות והצליחו לחסל לא מעט יהודים 

שזכורה לי היטב ברחנו ממקום מחבואנו אני יחד עם אימי ואישה נוספת שכנתינו באחת ההתקפות הללו 
אני באופן , בראותם אותנו ממרחק לא רב החלו לירות עלינו, מהעיירה תוך כדי מנוסתנו נתקלנו בסיור גרמני
  ,אינסטיקטיבי עזבתי את יד אימי ונסתי לאחור

יותר מאוחר , קשה ביד ימין ודם רב נגר על כל גופיכשהתעוררתי מטיפות הגשם הקרות התברר לי שנפצעתי 
ל והשכנה נרצחו "צה אשר לא היו עמנו כיוון שהם ברחו לכיוון אחר כי אימי ז'כשנפגשתי עם אחי ועם שנ

  .בידי הנאצים
לאחר הפציע כאשר התאוששתי מעט התחלתי ללכת , נצה בת דודתנו'נותרנו בחיים רק אחי אנוכי וש

  .ון המקום שזכרתי פחות או יותר שמשם ברחנובצעדים מדודים לכיו
שם שהיתי . עקב איבוד רב של דם הייתי מאוד חלש אבל בכל זאת הצלחתי לאחר מאמצים להגיע למקום

  .מספר ימים ללא מזון או כסות עם פציעה קשה
, אשר כדי להשיגם נאלצתי ללכת באפיסת כוח, ללא שום טיפול רפואי מינימלי התקיימתי על מים בלבד

לא זכור לי כמה ימים שהיתי כך זכור לי רק הרגע הגורלי ביום , מרחק לא מבוטל עד לנחל הזורם בוואדי
ואז תוך , בוהגיעה למקום דודתי ליבקה עם בת דודתי שיפרה שבאו לחפש שמא נותר במקום דבר מה לאכול

הכיסוי גילו לתדהמתם  במושכם בזהירות את, כדי חיפוש הבחינו במשהו שזז מתחת לאיזה כיסוי של סחבה
  .שעד לאותו הרגע נחשבתי למת, אותי

כדי להעבירני למקום המסתור החדש נאלצו לאחוז בי משני צידי גוף כי עד כדי כך חלש שלא הייתי מסוגל 
  .ללכת בכוחות עצמי

  .נצה ששהו כל הזמן במסתור החדש יחד עם הדודה'שם מצאתי את אחי וש
וחצי  3כ מבוגר ממני ב "נטל הטיפול בי נפל על אחי יש לציין שאחי היה סהעתה שנותרנו יתומים כמובן שכל 

  .12שנים כלומר אולי בן 
עקב פציעתי הקשה הייתי די מוגבל ואחי נאלץ לדאוג לי וכל מחסורי וטיפול רפואי חלקי קבלתי מאחד 

הוא קלוש  הרופאים של הפרטיזנים שכנראה לא התאמץ במיוחד מתוך אמונה שגם כך הסיכוי שאשרוד
  .ביותר

  .י משפחות יהודיות"נצה ולעצמו מעט מזון היה גונב בלילות מזון שהושאר על הגחלים ע'כדי לספק לי לש
  .החיים היו גיהינום עלי אדמות אבל למרות הכול הצלחנו לשרוד

 במקום המסתור החדש לא נשארנו הרבה זמן רצוף נאלצנו להמשיך כל הזמן לנדוד ולברוח מהגרמנים אשר
  .לא נואשו ולא ויתרו למצוא אותנו כדי להשמידנו

בדרך הם המשיכו להלחם , עם הגיע הכוח הלוחם של הרוסים הצטרפנו אליהם לכיוון פולין 1945בשנת 
בדרך גם הותקפנו במספר גיחות אויר אשר צלפו . בכוחות גרמניים שנותרו והמשיכו בנחישות בלחימתם

  .בכוח הרוסי שנע בשיירה
  .ות תוך כדי בריחה לתעלה נפגע אחי מכדור ברגלו הימניתבאחד ההתקפ

יש לציין שכאשר נפגשנו עם הכוח הרוסי מחיל השריון היה בניהם רופא יהודי והוא העניק טפול רפואי 
  .ראשוני מקצועי 

נסענו ברכבות עמוסות עם . עם הכוח הרוסי הגענו להונגריה שם קיבלנו מגורים ומזון ומעט כסף מהגוינט
פליטים שנעו לארכה ורוחבה של אירופה הגענו לעיירה שלנו פשמשלנה שם בתחילה התגוררנו יחד עם  הרבה

, הדודה והחבר שלה החיים היו לא קלים מצאנו עיירה הרוסה ללא תשתיות חיוניות לקיום חיים תקינים
חנו איך שהוא אבל למרות הקשיים הצל. מעט מאוד יהודים נותרו בחיים וגם אלה ששרדו לא מיהרו לחזור



 

להתקיים בעיקר מהשוק השחור שפרח בעזרת החיילים של הצבא האדום שמכרו מוצרי מזון וסוכרזית 
  .להמתקה

י צוות הורים רוסיים לימדו אותנו את "יותר מאוחר נשלחנו אני ואחי למוסד של ילדים יתומים שנוהלו ע
ס "נם באיחור שלמדתי במסגרת בירוב המקצועות כמובן הכול ברוסית עבורי זה היה פעם ראשונה אמ

עם הזמן התגברתי על קושיי השפה הרצון שלי ללמוד היה כה גדול שאפילו הפכתי לתלמיד מצטיין . מסודר
  .וחברם של המורים

כנראה גם מתוך רחמים על פציעתי הקשה כעבור זמן מה אחי עזב את המוסד וחזר להתגורר עם דודתנו 
  .המשכתי להתגורר במודה ולבקרם בכל הזדמנותליבקה למרות הצפיפות הקשה ואני 

יותר מאוחר התברר לי כי מטרת כל המוסדות של היתומים שהוקמו בפולין מיד עם תום המלחמה הייתה 
  .להעביר את כל הילדים לרוסיה ולגדלם כרוסים לכל דבר

ל התרחשות אני שכנראה תוך כדי השואה פתחתי חושים חדים להבחין בסכנות קרובת ולהיות ערני לכ
הרגשתי בנעשה במוסד ובהכנות להעברה ובאחד הלילות עשיתי ויברח והסתתרתי אצל דודתי ליבקה עד 

אשר המוסד בו שהיתי אכן הועבר בסופו של דבר לרוסיה ואז גם פסקו החיפושים אחרי בחלוף הזמן בשלה 
  .בליבנו החלטה שהגיע הזמן לעזוב את אדמת פולין

ו דוד מצד אמי בארץ ישראל שעזב את פולין בטרם השואה ידענו גם שהיה שולח אחי ואנוכי ידענו שיש לנ
לאמנו כסף שמצבו הכלכלי היה טוב ולכן באון טבעי כיוון שלא נשארה לנו נפש חיה בעולם מהמשפחה למעט 

גם בת דודתנו שינצה . ב החלטנו שהכיוון שלנו הוא ארץ ישראל "הדודה ליבקה שהכוון שלה היה ארה
  .ב לקרובי משפחה שהיו לה שם"לנסוע לארה החליטה

בדרך לא דרך עם עליית הנוער הגענו לרומניה ושם שהינו במוסד ליד בוקרסט עיר הבירה עם הרבה ילדים 
בינתיים למדנו קצת עברית ומקצועות נוספים וקצת , יתומים ששרדו מהשואה בהמתנה לעלייה לארץ ישראל

' סוף סוף תורנו רכזו מספר ילדים יחד אתנו ונשלחנו בעליה בכשהגיע . על ארץ ישראל כהכנה לעלייה
עם הרבה יהודים שנאספו מכל רחבי אירופה דרך , שכונתה אז עליה בלתי חוקית לפי חוקי המנדט

האוניה עצמה נועדה . בלילה הועלינו על אוניה ענקית שבעיני כילד נראתה בחושך כמפלצת ימית, יוגוסלביה
איש יצאנו  4000 –דחוסים בבטן האוניה כ , רך העניין הפכה לאונית נוסעיםלהובלת מטענים אבל לצו

יחד אתנו הפליגה ספינת דייגים קטנה נוספת עם . באישון לילה מהנמל בסודיות גמורה כשפנינו לארץ ישראל
בחורים ונערות צעירים בדרך עקב ים סוער הם החלו לטבוע ואז מחוסר ברירה הם הועלו על האוניה שלנו 

  .איש 4500אז כבר מנינו בערך כ ו
התנאים באוניה היו קשים מנשוא כפי שכבר ציינתי בראשית האוניה לא הייתה מיועדת להובלת נוסעים אי 
לכך כל התנאים היו ממש מינימלים ומכיוון שעקב החשש שהאנגלים יגלו שהאוניה הובילה מעפילים אסור 

החום והמחנק בבטן האוניה היו , ודדים שיצאו לשירותיםהיה באור יום להסתובב על הסיפון אלא יחידים ב
  . קשים מנשוא רק עם רדת החשיכה הורשינו לעלות לסיפון לנשום קצת אוויר ים צח

למרות כל אמצעי הזהירות בסופו של דבר מטוסי הפילר גילו אותנו ומיד תוך זמן קצר זכינו בכבוד 
שם האוניה בה הפלגנו היה בתחילת הדרך . נו לנמל חיפה המפוקפק ללווי צמוד של בריגדות אנגליות עד הגיע

  .כנס ישראל בטרם הגיענו לחיפה שונה השם לתנועת המרי העברי
נודע לנו כי כאשר עגנו בתוך הנמל שהיה נתון לשליטת האנגלים בארץ נערכו הפגנות ושיחות גישוש עם 

האוניה גילו תחילה התנגדות פיזית גם המעפילים על , האנגלים כדי שנורשה לרדת לחוף ולהישאר בארץ
נחרצת כדי למנוע מהאנגלים להעבירנו לאוניה שלהם במטרה להובילנו מחוץ לגבולות הארץ למחנה 

  .בקפריסין
אבל בסופו של דבר האנגלים הצליחו לעלות על האוניה ולהעבירנו אל אוניה בריטית גדולה מוקפת גדר סביב 

  .והפלגנו לכיוון קפריסין
בקפריסין שהינו במחנות מוקפים גדרות תיל עם . את שערי הארץ מרחוק אבל לא הגענו אליהאכן ראינו 

עם הזמן האנגלים הרשו לעלות כל פעם מספר מועט של , שם שהינו בערך כשנה. שמירה על מגדלים סביב
וסד תחילה עליתי אני עם חברתו של אחי בארץ נקלטנו במוסד ברוד השרון דאז מגדיאל שכונת המ, אנשים

כעבור מספר חודשים הגיע אחי עם שאר הילדים והצטרפו אלינו , החינוכי חקלאי במגדיאל על שם מוסינזון
  .במוסד

  .ומיד קלטו אותי במוסד בצורה הכי חמה שניתן 1947לארץ ישראל הגעתי ביולי 
ניתן לאחר אני התחלתי לקבל טפול רפואי ביד הפצועה והצוות הרפואי עשה מאמץ כדי להציל את מה שעוד 

חלוף תקופה ארוכה מאז הפציעה למרות שבחודשי יולי אוגוסט אין למודים אותנו כינסו במסגרת נפרדת 
והתחלנו ללמוד מגוון מקצועות בעיקר עברית קצת על ישראל כדי שעם תחילת הלימודים הרגילים נוכל 

  .להיקלט במסגרות הרגילות עם כל יתר הילדים ששהו במוסד מזה זמן
אחי כמובן היות והוא היה בקבוצה עם ילדים בוגרים יותר ויחד עם אותם  1951זה נשארתי עד במוסד ה

נערים ונערות שהכרנו באוניה הצטרפו לקיבוץ מסדה בעמק הירדן לצורך הכשרתם להקמת התיישבות 
  .משלהם

ר שנים של מספ, ל אחרי השרות הצבאי אחי נשא לאישה את חברו מזה זמן"במסגרת ז הם גם שרתו יחד בנח
בתחילת דרכם כזוג נשוי לא הייתה קלה מצבם הכלכלי היה בכי רע לא , היכרות והתיישבו בעיר הרצליה



 

אבל ביחד עם מאמצים קשים ותוך ויתור על , מגורים נאותים ללא עבודה סדירה שהיה מאוד קשה למצוא
ן להכות שורשים בעיר למצוא הרבה דברים אפילו הנחוצים ביותר נחלצו בסופו של דבר ויחד הצליח עם הזמ

  .תעסוקה מתאימה ולהתבסס ולהקים משפחה יפה לתפארת
אני בטרם הגיעי לגיל הגיוס עזבתי את המוסד עם תום הלימודים ושהיתי מספר חודשים אצל הבנות דודות 

  .שלי מצד אבי כיוון שלא יכולתי להיות עם אחי עקב המצב שבו הם היו
סוף כל סוף מצאתי לי מסגרת כמו בית אפילו , ומר לצבא בשמחה גדולהכשהגיע המועד התגייסתי אפשר ל
מלחמת ששת הימים , במסגרת שרותי הצבאי השתתפתי במלחמת סיני. חתמתי לשרות קבע של שנה אחת

  .ובמלחמת יום הכפורים הידועה לשמצה
חיים האזרחיים במלחמת השחרור עדיין הייתי נער ושהיתי במוסד עם שחרורי מהצבא היה לי מאוד קשה ב

לא היה קל למצוא עבודה עברנו תקופת צנע קשה אבל עם הרצון החזק שלי וכושר ההישרדות הצלחתי 
  .להתגבר גם על זה

יותר מאוחר הכרתי את חנה ממשפחת סגל אשר עד אז לא היה ידוע לי שאחיה הבכור אברהם נשוי עם בת 
  .ין ידעתי זאת המיועדת לי וחבל על הזמןכעבור זמן קצר כחצי שנה הצעתי לה נישוא, דודתי פנינה

הוריה זיכרונם לברכה , בנובמבר ויש לציין שבכיסי לא הייתה מצויה אפילו פרוטה 1959נישאנו בשנת 
שמשון ורחל סגל שגם הם לא נחשבו לאמידים לקחו הלוואות וערכו לנו חתונה מפוארת רבת משתתפים כדת 

  .וכדין
אחי עזר לי להתקבל לעבודה  1960מיד אחרי הנשואים ב , ורים ברמת גןבתחילת דרכנו התגוררנו יחד עם ה

  .בתחילה כעצמאי ויותר מאוחר כשכיר לכל דבר, בתנובה עם משאית משלי 
בתנובה אפשר לומר מצאתי בית שני נקלטתי היטב הצלחתי כמעט בכל מעשי ידי כנראה בגלל היותי ניצול 

  .ל הזמן כאילו להוכיח לעצמי שאני מסוגלשואה רציתי להצטיין יותר מכל אחד אחר וכ
הייתה מוטיבציה אדירה בסופו של דבר זה כמובן השתלם לי היות וכל מעשי לא נעלמו כמובן מעיני 

  .הממונים עלי
בנוסף לעבודתי בשוטפת עם הזמן הפכתי להיות גם פעיל בקרב העובדים ויותר מאוחר נבחרתי לוועד 

במסגרת זו פעלתי רבות מול הנהלה להשגת תנאים טובים יותר , התוצרתהעובדים כנציגם של משווקי 
  .לעובדים

השתתפתי במכרז לתפקיד מנהל השיווק של סניף פתח תקווה אשר בסופו זכיתי מול יתר  1976בשנת 
  .המועמדים

גם בתפקידי זה המנהלתי והסבוך שהיה כרוך מצד אחד לשמור על מערכת גדולה עם הרבה עובדים ומצד 
הצלחתי ואפילו הצעדתי את המערכת קדימה ועל כך זכיתי , י לנהל מסחר מול הלקוחות של הסניףשנ

  .הוענקו לי סמכויות שקודמי לא זכו אפילו לחלום עליהם, להערכה רבה מצד ההנהלה הבכירה
, הקמתי ביחד עם אשתי חנה משפחה נולדו לנו שתי בנות , בחיים הפרטיים אני יכול להתגאות לא פחות

לא נבדלנו ממשפחות אחרות אפילו ותיקות יותר לא היה במה להתבייש הבנות מיכל , תבססנו היטבה
השנייה תמי , הבכורה נשואה וגם לה יש שתי בנות מתוקות שני ועינב שאנחנו מאוד אוהבים ומאוד קשורים

אפשר , יהםילדים בן ושתי בנות ילדים שאנחנו משתגעים על 3התחתנה מיד עם תום השרות הצבאי ולה 
לומר שתי הבנות הצליחו בנישואיהם והקימו גם הם משפחות חמות שאנו כהורים מאוד גאים ויש לנו הרבה 

  .נחת
ובכן כפי שאתם רואים משארית הפליטה של השואה הצלחנו על אף הכול להכות כאן שורשים חזקים 

רעייתו סידי להתבסס היטב אחי הבכור מרדכי הצליח כמובן גם הוא ביחד עם , ולבנות את חיינו מחדש
להקים משפחה לתפארת יש להם שני ילדים הבכורה אורה כיום נשואה עם שני ילדים כולם מוצלחים 

ל וכמובן שגם העתיד שלהם "ילדים משרת כאלוף משנה בצה 3לומדים ועתידם מובטח הבן עופר נשוי עם 
  .איננו מוטל בספק

ת כל מה שעברנו בשואה ואחר כך לא מעט קשיים גם כאן ובכן בקיצור אפשר לומר בלא מעט גאווה שלמרו
בארץ חדשה ללא עזרה מאף אחד שני יתומים אחי ואנוכי לא נשברנו לא נפלה רוחנו לא יצאנו לתרבות רעה 

  .והצלחנו בכלל לא רע ואפילו אולי יותר מרבים מילידי הארץ הזאת
 6כעבור  1945והסתיימה בשנת  1939ת לסיום על המלחמה הנוראה שאותה חזינו על בשרינו שהחלה בשנ

מליון קורבנות שנרצחו בגטאות ובמחנאות ההשמדה בצורה  6, שנים גבתה מחיר איום ונורא מהעם היהודי
  .האכזרית ביותר שניתן להעלות על הדעת

ב והדודה "אצלנו במשפחה בתום המלחמה הנוראה הזאת נותרו בחיים אחי אנוכי הבת דודה שינצה בארה
  .תבדה לחיים ארוכים המתגוררת בנתניהליבקה ש

  .מאוד חבל ומצער אותי 68בגיל  1998אחי שעבר את כל התלאות נפטר ממחלה קצרה במרץ 
הילדים והנכדים למען יזכרו , סיפור זה שאני החלטתי לערוך נועד להעביר את המסר לדורות הבאים שלנו

  ! לעולםתרחש שוב ולא ישכחו לעולם את ארע לעמנו במאה הזאת למען שזה לא י

 



 

  


