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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: ני דרךציו(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבא שלי נולד בעיר קטנה . מקום מגוריה של המשפחה של אמא שלי אשר גם היא נולדה שםב 1933 - ב יןפולב 'בלודגנולדתי 

זכורים לי סבא וסבתא מהצד של אמא שלי וגם סבא וסבתא . 5אני זוכר את עצמי בערך מגיל . ליד ורשה ושמה בלוניה

  .והמשפחה של אבא שלי
לא היו לי חברים . בערך חצי שעה לבית של סבא וסבתא מצד אמאנסענו עם כרכרה . רמשפחה בעיאת הבילדותי היינו מבקרים 

מתקני , בחצר שלהם היה באר מיםו חצר אחת גדולה בין הבנייניםהייתה . דירות בו הם גרוהזוכר את המבנה של עוד אני . שם

חצי מדיירי הבניין היו . הכל - שמחות, מריבותהיו . והמבוגרים ישבו ודברו, בחצר גם שיחקו הילדים .כביסה וכולם היו שותפים

ואבא עבד בבתי , אמא לא עבדה. בינייםההיינו במעמד אנחנו  .הם היו עשירים. כל הבלוק של הבניינים היה של הסבים. יהודים

  .הוא הרוויח מספיק כדי לפרנס את המשפחהו רנו התמחו בייצור גרבי משי לנשיםבעיר שג. חרושת לגרבי משי

  .על שיכורים שהרביצו לובין היתר גם , לו המון סיפורים מהחנות והי. מתחת לבית ה חנות של משקאותיתהי אמא שלי לאבא של

 מא שלה הייתה שוכרת כובסותא. כבס אותםונוסעת לאמא שלה ל בגדים המלוכלכיםבחורף אמא שלי הייתה אוספת את כל ה

בשו יבה י ,מכונת ייבוש -עגלהמה גם יתהיו ,מרתיחים את הכביסה היושבהם  סירים ענקייםהיו . גגההיו מכבסות בעליית  ןהו

  .את הבגדים
כשהיינו נוסעים בחגים להורים הוא היה שומר מצוות ביחד עם כל . סריגיםלחרושת ההיה מזכיר של איגוד בתי אבא שלי 

שני , בדירה שכורה 69סקיה במרכז העיר ברחוב גדנצ ביתנו היה .עבד בשבת אך כשהיה לבדו היה מתבולל ואף, המשפחה

ברחוב היו . בבניין היו מעט יהודים. משאבה של מים שהעלתה את המים לגג ומשם לדירות עםחצר גם יתה יה. חדרים ומטבח

  .וגם החשמלית עברה שםחנויות 

הלכנו לגן בהם ם שתמונה מאחד הטיוליאפילו יש לי  ,אמא שלי הייתה לוקחת אותי לעתים קרובות לטיילו לא הלכתי לגןבילדותי 

  . תמונה עם יען -חיות

  

  

  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
  

  
היה להם אטליז במרכז , הורים שלו עסקו בבקרה. לעיירה יותר קטנה, בשבוע הראשון של המלחמה אבא ברח ונסע להורים שלו

  . העיר
אמרו שיהיה לדבריו ואבל ההורים שלו לא הקשיבו , לקרותהוא ידע שמשהו הולך , אבא רצה לברוח שוב 1939בספטמבר 

. ברח לבד לכפר ברוסיהו הקשיב לו ,18שהיה בן  ,פולק רק אחיו הצעיר. את ישרדוהם עברו כבר שתי מלחמות וגם את ז, בסדר

 בל אזרחות רוסית או להתגייס לצבאלק: ותיתנו שתי אופצינ למי שנתפס. שברחו מפולין לרוסיה חיפשו את כל הצעירים

לא שעבר את הגבול הוא החליט  כשפולק. האופציות נשלח למחנה עבודה של הרוסיםאחת מי שלא קיבלת את  .להילחם בפוליןו

ואחת , לכפר רוסיפולק ברח מהמחנה והגיע . לשנות את האזרחות ולכן נשלח למחנה עבודה של מכרות פחם בהרי אורל

  .מילה - של המשפחה המאמצתלבסוף הוא התחתן עם אחת הבנות . האותו אצל האותו והסתיר ההמשפחות שם אימצ
עבר את , ברח לרוסיה הוא. אבי רצה להזהיר את הוריו אך הם לא הסכימו לברוח .נו בביתח אל הוריו אמי ואני נשארכשאבי בר

ארזנו מה שניתן . קרא לנו לבוא לגור איתוובו לאחר כחודש הוא שלח מכתב . הגבול ליד העיר מבלסטוייק ושם הוא שכר דירה

ולכן  ו להשאיר לגויים את כל הרכושהם לא רצ, דולברוח מפולין אך הם התנג אמי ניסתה לשכנע את הוריה. רוסיהובאנו אליו ל
הם מצאו וה לי בכיס רוגטקה יתהי. באחד מהם בדקו את כולנו וגם אותיובדרכים היו מחסומים גרמניים . רק איתי נסעההיא 

  .וצחקו האות

י שלח את העגלון שלו סבא של. עגלה עם סוס, אבי ביקש מהם שיסדרו לנו תחבורהלפני שעזבנו נסענו להורים של אבא שלי כי 
ה יתהיואותה תקופה , כדי לחצות את הגבול היינו צריכים לעבור שדות. הגענו איתו עד קילומטר לפני הגבולו וסוסעם כרכרה 

פרקנו את הציוד וכל אחד . ברגלאי אפשר היה לעבור מכרים ששילמנו להם העבירו אותנו את השדות כי . בוץואיתו הרבה חורף 

 המכרים הכירו את השבילים שאפשרו אחרתהולכים עד שמגיעים למדינה היו פשוט  ,לא היה גבול ברור. ריםלקח תיק עם הדב

  .לעבור דרכם היה

הגענו לבית שאבא שלי שכר והתחלנו . מקור וממחלות והיא בסופו של דבר הצילה אותנו, לקחנו איתנו שמיכת פוך ארוזה בשק

בבית שגרנו בו ו, מאוד קשההיה חורף ה. היו צמאים למידע, מה לעשות, אן ללכתל ,אנשים רצו מאוד להבין מה קורה. לחיות

  .לא בדיוק ידענו למהו, חיכינו למשהו כחודש

כאשר התחלנו להתכונן  .לא מתקלקלשומן אווזים מבושל בצנצנות ו, היה אוכל של ענייםש ברוסיה אמא שלי הייתה מכינה שמלצ



 

הוא היה , אבי לא הסכים לקחת דרכון רוסי .לחם ומים, נקניק ותו עםיינו לוקחים אאת השמלצ וה לבריחה אמי הייתה מכינה

  . נאמן לפולין

ם שהם הסיבה לכך הייתה משו .רכבתהלהתייצב בתחנת שעליהם לפליטים היהודים מפולין הרוסים יום חורפי אחד הודיעו ב

 ,בגדים חמים, לקחת את כל הדבריםנאמר לנו . ריםקטשני , קרונות 50הם ארגנו רכבות עם  .חשבו שאנחנו מרגלים פולנים

  .נוסעים לסיבירבתחנה הודיעו לנו שו

בעזרת  הקרונות היו מחולקים. חלונות והיול בלי גדר תי, יו קרונות מסע נקייםהקרונות ה. בקרונות לפי משפחותחילקו אותנו 

לא היה כלום . אחת בכל חלל, משפחות 4ל קרון חיו בכ. חילקו לשתי קומותעצמם את הקרונות . דלת הזזה לצד ימין וצד שמאל

 וז. היה חלון, המשפחה שלי הייתה בקומה עליונה. לא היה צפוף בקרון. את הצרכים שלנו היינו עושים בחוץ. רק חלל, בקרון
בת עם תנים לרכבכל תחנה שעצרנו היו נו. נסענו לאט מאוד. שחיכתה לנו בהמשך מייגעתהו ארוכהההייתה התחלת הנדידה 

. אצל האיכריםמצרכים לקנות  היינו יכוליםבעיירות קטנות שעצרנו . גם כמה ימים בכל תחנה ולפעמים חיכינו חיילים לעבור קודם

את  אבשביל למל, בשפע בכל תחנה שעצרנו ומים חמים הי. קנות דברים בסיסייםאל הרכבות להציע לנו להים היו באים 

הם פעמים רבות , כאשר הם ירדו בעיירות לשוק. שים והילדים נשארו ברכבותנרדים והכאשר עצרנו הגברים היו יו. הקיטור

  .ובתחנה הבאה השתלבו ברכבת שלהם פספסו את הרכבת ואחר כך עלו על הרכבת הבאה

שם פרקנו את כל הדברים מהרכבת וסידרו לנו לעבור את האגם , הגענו לאגם ענקעד ש ,שלושה חודשים ארךהמסע הזה 

אני ואמי . קח המון זמןלהמעבר הסירות היו קטנות מאוד ולכן  יתרהייתה סירה אחת גדולה שלקחה הרבה אנשים אך . בסירות

הסירה שבה היינו אמי  ,שסירה אחת התהפכה התפשטה השמועהבשלב מסוים . ה הגדולהסירואבי על הקטנה סירה עלינו על 

היינו על , כי בעצם לא טבענו ,ים עם כל הבגדים ולא מצא אותנוכאשר אבי שמע זאת הוא נלחץ וקפץ למ. ואני ושכולם טבעו
  . הסירה שלנו

היה מין בולי עץ ששימשו כפסי . כשסוף סוף עברנו את האגם והגענו לסיביר העמיסו אותנו על רכבת שלא בדיוק הייתה רכבת

גם בקרוניות האלה היו . בתוך היערות של סיביר. נטים של הגלגל וכך היא נסעה'הקרוניות היו בלי גלגל רק עם הג. רכבת
הזהירו אותנו לא להתרחק . כמו בהישרדות בעצירות היינו צריכים למצוא אוכל. לפעמים גם ביערות, מיד בעיירותעצירות שלא ת

כדי . זרדיםאנשים התפזרו ביערות ומצאו . בעצירות היינו צריכים קודם כל להדליק אש. דובים וזאבים, די כי יש חיותר מיות

 הנשים הסתובבו. ירים את האשבעמממנו היינו  ,עשב יבשמסביב לגזע ולמטה היה הרבה היה צריך לחפור , להדליק את האש
בקרוניות האלה נסענו במשך . קור וצפיפות, מבחינת אוכל, ך הייתה מאוד קשהדרה. פטריותביער ומצאו כל מיני פירות יער ו

  .קבר את האנשים שמתוו יוזמהאבא שלי לקח . תו בדרךאנשים מ, תשושים מהמסע אנשים היו מאוד. שלושה שבועותכ

בכל צריף היה מעבר  ,צריפים ארוכיםחילקו את המשפחות ל. ראינו צריפים לצד הנחל. נהר היה מחנה עבודההכשהגענו לגדות 

, תנקו את התאים. עתיד שלכםאתם תבנו את ה כאן"אמרו לנו . מספר מיטות ושולחן יובכל תא ה. באמצע ותאים בצדדים

ראש כל קבוצה היה מוביל את . הרוסים ארגנו קבוצות עבודה, כמה ימים אחרי שהתארגנו שם". זקו אותם ותחיו בהםתתח

אבל העיקר היה שנתנו להם  ,רוב האנשים לא ידעו מה זה גרזן או מסור. עשות בעבודההקבוצה ליער ומסביר להם מה ואיך ל

  .אורך מסויםלידו ממנו את הענפים וניסרו אותו כל עץ שהפילו הור. ביחד עצים ניסרושים כל שלושה אנ .עבודה

כאשר . היה גם מאוד קר. המסור והגרזן, אנשים רבים נפצעו כיוון שלא הכירו את היער ,תאהיו הרבה תאונות בעבודה הז

כל הגברים היו חייבים להתגייס או  .וב צמאהיו כאלה שנפצעו מללקק את הגרזן מר. היו מעיפים גרזן על הרגל ,אנשים טעו
 ית ספרה התארגנות של הקהילה והקימו בהיית. רק במקרים של מחלה קשה היה אפשר לא להגיע לעבודהו ,ללכת לעבודה

ינו יה .על שתי השפותבסוף הוחלט , היה ויכוח האם השפה שילמדו בה תהיה רוסית או פולנית .כל הגילאיםבלכל הילדים 

כריכים ובגלל המחסור בלחם אמי הייתה אומרת לי לאכול את הכריך היינו לוקחים לבית הספר . לוקת מזוןקציבים לחמקבלים ת
  .שמלץ ללכרך בד, ך כדי שלא יראו שמרוח עליו משהוהפו

ברוח אבל לא היה טעם לבתוך גדרות ינו כלואים ילא ה אמנם. תחמק מהמחנה בגלל הזאבים והדוביםמזהירים אותנו לא לההיו 

הגענו  בסופו של דבר .ינו שוחטים את הסוסים החוליםיאז ה, פות שלא קיבלנו מספיק אוכלהיו תקו .כי לא היה לאן ולא היה איך

  .בשפע ולא היה אוכל אבל מים הי .ולא היה מי שיעביר את בולי העץ לנהר למצב שנגמרו הסוסים

ינו יושבים מעל בור יהואז  הקרח העבה בעזרת גרזנים ומכשיריםאת  ינו צריכים לקדוחיתחילה ה ,לדוגהולכים ו יינהואני  אבי

דג  .לא אכל פשוט -אנשי המחנה יתר -מי שלא הצליח לדוגו ,ינו תופסים אותםילהקה של דגים ה הכאשר הגיע. המים ומחכים

סוג של דגים טורפים שהיה , היו בעיקר דגי פייק, בקיץ הנהר היה מפשיר והיינו הולכים לדוג. אחד היה מספיק לשלוש נפשות

  .מסוכן להוציא אותם מהמים משום שהם היו משתוללים ונושכים

 והי. כפפותו נעליים ,מעיל ,מכנסיים -התחבר עם האפסנאית ובזכות זה קיבלתי את הבגדים הכי טובים לחורףאבא  1941בסוף 

, יום אחד הלכתי ביער וראיתי עקבות של דוב. יתהבשים ומביא הביהייתי הולך ביער מוריד ענפים , לי מזחלת גרזן ומסור קשת
, ליד השיח ראיתי גללים חמים של דוב. מהםמלקטים היו הדובים  ללכרך רות יער שבדהמשכתי ללכת וראיתי שיח של פי

. כשהגעתי למתחם היה קר עד כדי שקפאתי בתוך הבגדים ולא הרגשתי את הידיים. הסתובבתי מהר וברחתי לכיוון הבית

הייתה  באותה שנה .מעלות - 40וזה היה המפגש שלי עם  -שלג ושפשפתי בידיים עד שחזרה לי התחושה באצבעות שפשפתי

אה ולא ניתן בעיה נוספת הייתה שהאדמה הייתה קפו .ורוב הילדים מתו כמובן שלא היה לנו תרופות ,קת ריאותמגפה של דל

 לים את הגופותואוכ חופרים, מריחיםוק מספיק והזאבים היו אך זה לא היה עמ שיכל מהאבי חפר כ. היה לקבור את הילדים

   .שמצאו

מצע של הלידה התרחשה באורווה על . נולד אחי הצעיר שמעון 1942בשנת  כךו, ו ילד ברוסיה כמחווה לסטליןאבי רצה שיוולד ל



 

, חייםלזה היה בשבילי שיעור  .ין הרפתקהעמ ,כל עניין המחנה נראתה בעיני כחוויה טובה. קש באחד הכפרים הקרובים למחנה

  .ית מחנה נוראיתילא כחוו

  

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

  
יעד שנבחר  לכלם ויכולים לעזוב את הבסיס ילנו שאנחנו חופשי והודיע, אחרי שנה וחצי במחנה העבודה בסיביר, 42בשנת 

מדינה מוסלמית בתוך ברית  ,קיסטן'אנחנו בחרנו ללכת לנינהבאד שהייתה עיר הבירה של טג. לשם והשלטון יספק לנו תחבורה

 .נסיעה של כשבועיים, נסענו בקרוניות עד לתחנת הרכבת הקרובה. כיוון שרצינו להתרחק מהחזית בהבחרנו  .המועצות
הרים , נופיםעברנו הרבה מאוד  .ה הייתה דומה לנסיעה הלוך לסיבירת והנסיעה חזרכשהגענו לרכבות חילקו אותנו לקרונו

 כיוון שהיו המון רכבות שנסעו לכיוון ההפוךהעצירות היו יותר ארוכות . לקור ויר היה משתנה מחוםומזג הא, גבעות מישורים

, המון חיילים עם המון שלל שנלקח מגרמניהרכבות עם קרונות פתוחים שבהם גם ראינו . ינו צריכים לפנות להם את הדרךיהו
  .היה יותר קל להסתדר עם האוכל משום שהאזור היה יותר מיושב .ועוד כלים של בתי חרושת ,פסי רכבת, כלי נגינהכמו 

 .שחיכו לסדר לנו דירות" מכרים"שהגענו כבר היו  ברגע .קיסטן דבר ראשון הלכנו לשוק כדי לברר מה הולך בעולם'כשהגענו לטג

הגענו לדירה שהייתה עלובה . ה התפרנסה מחקלאותירוב האוכלוסי .בתי קרקע בנויים מחמר ,הדירות היו מאוד פרימיטיביות

בעלת הבית גרה כששלושה חדרים עם הדירה הייתה  .מאוד ולאחר זמן קצר עברנו לבית אחר מסודר יותר באיזשהו רחוב צדדי

הבית היה ליד נהר  .הייתה מרפסת מקורה לאורחיםו חצר עם באר ושירותים גם הייתה לנו. בחדר אחד ואנחנו בשניים האחרים

  .היה מאוד קר והזרם היה מאוד חזקהנהר . שם למדתי לשחות ,ששמו היה סירדרייה

. העיר הייתה רחוב אחד ראשי וכל אדם בנה לעצמו את ביתו מחימר, מדינה שמאוד מזכירה כפר ערבי למעשהקיסטן היא 'טג
זורקים עלינו אבנים  ,והילדים בבית הספר היו מציקים לנו, לו אותנו יפה אך עם הזמן המקומיים הבינו שאנחנו יהודיםתחילה קיב

גם , מסמרטוטים ין שמלהעמ, המקומיים היו לבושים בצורה מאוד פרימיטיבית אפילו יותר מהבדואים של היום. ומכים אותנו

יום אחד חליתי והביאו רופא . כללאמצעי רפואה לא היו ב. טן היה סיבה לדקירהכל ריב קו, עם חגורה וחרב ,בנותגם לבנים ול

, זה היה נורא .שניתנו לי בזריקה לכת לשוק השחור כדי להשיג תרופותאבי נאלץ ל .אמר שאני זקוק לברזלו, שהיה גם הוא פליט

  .זה נורא כאב - התרופה הייתה סמיכהוהמזרק היה מאוד עבה 

הוא , אז הוא החליט שהמקום צריך תחבורה. לא היה צורך בהםשאז מכרנו את בגדי החורף שלנו , ודהתחילה אבא לא מצא עב

הוא היה מסיע סחורות שונות מהעיר , לבסוף הוא מצא עבודה. קנה משאית גרוטאה ובמשך שבועיים הוא השיג לה חלפי חילוף

כל פעם שהיה נוסע הייתי מחכה לו עד מאוחר ב. ףובאותו זמן היה מסיע אנשים לעיר האחרת וגובה מהם כס. לעיר אחרת

  .אבא התפרנס בכבודכשהזמנים נהיו טובים יותר . בלילה משום שאבא היה מוציא את הכסף מהכיסים ונותן לי לספור אותו
בעלה של בעלת הבית גויס למלחמה ולא חזר ואף , את בני המקום היו מגייסים -קיסטן'על המלחמה היינו שומעים גם מטג

יום אחד אבא שלי נסע  .שמשיםם על חמורים לפרדס וקוטפים את המינו רוכבייהואנחנו לבעלת הבית היה פרדס  .עולםמ

לבסוף שחטנו אותה והבשר ש עד, הוא לקח אותה אלינו לבית ובמשך זמן מה הם פיטמו אותה .הובאמצע הדרך הופיע לו כבש
  .להמון זמןלאוכל שלה הספיק לנו 

ליד . הייתי לובש רק מכנסיים קצרים בלי חולצה .של ארץ ישראל כמו לגור בנגב ,היה מאוד חם .לתי נעלייםשנים לא נע 4במשך 

, ינו משחקים כל הילדים של השכונהיבבריכה ה. היינו מתרחצים בהגם אנחנו הבית הייתה לנו בריכה שמיועדת לבעלי חיים ו
שטויות כמו לסחוב פירות מפרדסים ולרדת לנהר בלי ליידע את ינו מסתובבים בחמולות ועושים יה ,כאחד יהודים מוסלמים

  . ינו נאחזים בענפים שליד הנהר וככה לימדנו את עצמנו לשחותיה. ההורים

באותם אבא לא היה בבית גם . עבודות בבתי חרושות וכדומה, גייסו את כל הגברים לעבודה למען המלחמה 1944בשנת 

לפני שהוא עזב הוא הסביר לאמי מה לעשות אם לא ישוב תוך זמן . קרי הכסף אזלומשום שהוא היה המפרנס העי, חודשים

ינו הולכים למפעלים יוכך אני ואימי ה, לבשר וחיטהשונים בגלל העבודה שלו כנהג משאית הוא יצר קשרים עם מפעלים . קצר

  .והם היו נותנים לנו את השאריות של הבשר מהשחיטה

את התקופה של המלחמה או של השואה לא חוויתי  ,בכלל .הבית בפולין או על המשפחהבתור ילד לא היו לי מחשבות על 

הייתי עסוק בלשחק ובלחשוב על . ילדות די טובה מלאה במשחקים והרפתקאות ובסך הכל הייתה ליכמשהו טראומתי או קשה 

עדיין  1945ב. כך חיינו עד סוף המלחמהו ,סירות,מטוסים, טנקים, תותחים, היינו בונים לעצמנו מטוסים, איזה צעצועים לבנות
  .נתנו לנו לחזור לפולין 46רק ב ,לא נתנו לנו לצאת

  

  
  



 

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

 ):לדורות הבאים
  

  

 - ב, כיוון שהרגשתי אחריות כלפי משפחתי .ולהתגייס לעלות לארץ ציתימאוד רו פרצה מלחמת ששת הימים בארץ 1967ב
עלינו לארץ אנוכי  1969חזרתי לאוסטרליה וב .וכל לעבוד ולהתפרנס בארץאכדי לבדוק אם רק טסתי לביקור בארץ  1968

לא . ד במרצדס שבחיפההתחלתי לעבו, הכרנו אנשים חדשים, חופשבכמו  נושהרגו שנה בנתניה גרנו במשך. שתי סבינהוא

שם שכרנו דירה וגרנו במשך , עברנו לקריות לכןורצינו להישאר בנתניה כי ראינו שזה לא מקום טוב מבחינה חברתית לילדים 

לבנות היה חדר שינה ולבנים היה חדר , עברנו לדירה בכרמל ושם גרנו הרבה שנים. נולד קובי בננו הרביעי 1971בשנת . שנה

  . דירה מאוד יפה וגדולהזאת הייתה , שינה
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