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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  איתמרי

  :שם פרטי

  אילנה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  לוי

 בלועזית
LEVI  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  לונה

  בלועזית
LUNA 

:                     מין

 נקבה
  :לידהשנת

  
1937 

  SARAJEVOבלועזית  סרייבו:                       עיר לידה

 
 יוגוסלביה :ארץ לידה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  שנדור לוי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 שרה לוי
  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  סרייבו

  SARAJEVOבלועזית

 
  יוגוסלביה:ארץ המגורים

 
  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון
  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  שלטון האיטלקים וביערות עם הפרטיזנים תחת,מחנה ריכוז:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית קובו'ג ציין את שמו, במידה והיית בגטו
GAKOVO  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

  צפון יוגוסלביה

  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו והיית במחנה עקוריםבמידה 

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  סרייבו

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  קפלוס  

  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

  

, )על שם סבתי מצד אבא(נולדתי בשם לונה , לוי בת בכורה להוריי הצעירים שנדור וסרינה, 1937נולדתי בעיר סרייבו בשנת 

אבי היה חשמלאי , משפחה חילונית המשפחתי היית, גרנו בשכונה מעורבת  ".יקה'לונצ"שם החיבה שכולם קראו לי בו היה 

  .זה מה שאני זוכרת מהתקופה שלפני המלחמה .ואימי תופרת 

  
  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
  

וקרואטיה קיבלו משתפי הפעולה עם הנאצים את השלטון בבוסניה , כבשו הגרמנים את יוגוסלביה ללא התנגדות 1941באפריל 

זכור לי שדפקו על , בתחילה אספו את הגברים ...אנשים אלו מילאו באופן מושלם את הוראות הגרמנים, "האוסטשים"שנקראו 

ע לי שאבי נלקח  למחנה השמדה בשם בבגרותי נוד, זאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותו, דלת הבית ושלקחו את אבי

עם פרוץ , כך הלכתי עם אימי וסבתי שגרה עמנו, את הנשים והילדים אספו לאחר מיכן .בו נספה עם עוד רבים אחרים" ץיסנובי"

לאחר מיכן הובילו אותנו בקרנות משא לצפון , שם עוד היה ניתן לבקרנו, המלחמה הובילו אותנו למבנה שהיה בעבר בית כנסת

ששכן במבנה גדול אשר שימש בעבר כתחנת קמח ויועד " קבו'ג"חנה הריכוז שם פתחו את מ, יוגוסלביה ליד הגבול ההונגרי

  .לנשים וילדים בלבד

  

בעיר , "אוסק"במרחק לא רב מהמחנה שכנה עיר קטנה בשם  .לא היה מזון והיו מחלות רבות, התנאים במחנה היו קשים ביותר

 18-19ראויה לציון קבוצת נערות בנות , נה הריכוזזו היהודים היו חופשיים והצליחו לקבל אישור לעזור ליהודים ששהו במח

, "יסנובץ"ה במחנה דרוב הנשים ששהו במחנה נפטרו ממחלות רבות או הובלו להשמ, שהתארגנו ועזרו רבות לאנשי המחנה

אחד האנשים שעזרו  .צליח להשמיד אלפי נשים וילדים בצורה אכזרית ביותרכ כחצי שנה אך ה"מחנה זה היה קיים בסה

איני זוכרת את הפרידה ושום דבר  .למזלי הייתי בין הילדים הללו, קיבל אישור שאינו תועד להוציא ילדים מהמחנה,ה במחנ

  .ממה שהתרחש במחנה והכל מסיפוריי אנשים

  

הצליח לברוח )אח של אימי(באותו הזמן דודי  .למשפחות יהודיות, )את הילדים(וחילקו אותנו " אוסק"אותי לעיר הקרובה לקחו 

בדרך כלשהי נודע לדודי  על יציאתי מהמחנה , )האיטלקים לא פגעו ביהודים(עזרת תעודות מזויפות לאזור בשליטה איטלקית ב

שהכיר שתיסע ותביא אותי אליו ואכן  דודי נתן כסף לאשה, ממהמקום בו הוא שהה"מרחק של מאות ק, "אוסק"ושאני נמצאת ב

מרגע זה היה  .מרגע זה היה מי שידאג לי ".מוסטר"כנת בדרום יגוסלביה בשם לעיר השו, המסע הצליח והגעתי בשלום לדודי 

לוי התחתן עם אישה בשם מזל פפו  ) שלמה(דודי מוני  .מי שידאג לי ולא נדרש ממני לדאוג לצרכי כמו רבים מילדי המלחמה

דודתי פגשה בת דודה שלה בשם טילדה שהייתה גדולה ממני בשש שנים שהגיעה  .והם גידלו אותי כביתם עד סוף ימי חייהם

  ).ילדים 2-זוג הורים ו(קבו והפכנו למשפחה  בת ארבעה נפשות 'באותה דרך שהגעתי מג

  

האיטלקים הסכימו אך בפועל , למזלם של היהודיםהגרמנים לחצו כל העת על האיטלקים לשלוח את היהודים למחנות ריכוז אך 

לאחר ,בתחילה גרנו בבתי מלון ריקים , לחץ הגרמנים התבטא בכך שתנאי המחייה שלנו הורעו .יצעו את בקשת הגרמניםלא ב

הגרמנים השתלטו באופן סופי על איטליה והיה ברור שהיהודים ימסרו  1943-ב .באי ראב–מיכן הועברנו למחנה באחד האיים 

גוסלבים ורגע לפני שהיינו אמורים להימסר לגרמנים הועברנו ליבשה וייצרו אנשים קשר עם הפרטיזנים הי, לידי הגרמנים

דודי היה ,)בדרכים הראשיות שלטו הגרמנים(עם הפרטיזנים נדדנו מיער ליער בדרכים עקלקלות  .והצטרפנו לפרטיזנים ביערות

  ).י קרוא וכתוב וכן חשבוןליד מכונת התפירה למדת(דודתי הייתה תופרת , ביחידה קרבית ואנו הבנות היינו ביחידה עורפית

זכור לי מקרה שרגליי קפאו , בעיקר זכורים לי תנאי מזג אויר מאוד קשים בחורף, השהייה לצד הפרטיזנים היתה לא פשוטה

שהיה , צפוני יותר לאזורהמטרה הייתה להגיע , החיים היו בתנועה מתמדת  .ודודי נאלץ לסחוב אותי על גבו כברת דרך ארוכה 

כמעט ולא היו ילדים שחיו עם , חשוב לי לציין שהמקרה שלנו הוא די נדיר  .חקלאי עשיר ושם החיים היו יחסית יותר קלים איזור

כך , )באותה תקופה קראתי להם אבא ואמא(הפרטיזנים אבל דודי ודודתי סירבו להיפרד מאתנו ולשלוח אותנו לבית יתומים 

  .בעצם נשארנו ביחד במשך כל המלחמה



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  
  

ויר ועל הגרמנים ביריות מרובות באזכור לי שחגגנו את הניצחון , גה'עם סיום המלחמה היינו בעיר קטנה בשם פוג 1945במאי 

החלטנו לחזור לסרייבו  עיר הולדתי  בתקווה לפגוש אנשים ששרדו את  .י בבכיואני לא יכולתי לשאת את רעש היריות ופרצת

, כשהגענו לעיר תקוותנו נגוזו .לא היו רכבות ולקח לנו זמן רב להגיע, הדרכים היו הרוסות, הדרך לא הייתה קלה , המלחמה

  .רוב יהודי העיר הושמדו

  

ושרדה את המלחמה מבלי  20-שנישאה לגבר לא יהודי בשנות ה,)יאחות של אימ(ה 'בסרייבו קיבלה את פנינו דודתי בשם  רוז

השמחה על זה שניצלנו והעצב הרב על כל אלה שניספו , הצער והשמחה היו מעולים זו בזו.שילשינו עליה ויגלו שהיא יהודיה

ת הלימודים ליד מכונת בזכו, בהמשך קיבלנו את ביתם של הוריי ובו התגוררנו עד שעלינו לארץ ישראל ...ואלה היו רבים מאוד

, חייתי בקהילה יהודית מאוד פעילה, החיים הפכו להיות נורמליים  .וזאת לאחר שעברתי מבחנים' התפירה התקבלתי לכיתה ג

  .כ הסתדרנו לא רע"דודי עבד בתור נהג ומכונאי ודודתי בתור תופרת וסה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  
עלינו לארץ באונייה בשם  1948לאחר קום המדינה התחילה פעילות נמרצת בקהילה לקראת העלייה  לארץ ישראל ובדצמבר 

במהלך השייט נתקלנו  .איומיםמיותר לציין שהתנאים היו תנאים , שהייתה אוניית משא שהוסבה להובלת אנשים, "קפלוס"

  .אבל למרות הכל בסופו של דבר הגענו, התקלקלו והייתה סכנת טביעה ממשית האנייהמנועי , בסערה מאוד קשה

  

למחנה צבאי שפונה על ידי הבריטים והפך , נלקחנו לבאר יעקב .ההתרגשות הייתה רבה, הגענו לנמל חיפה 26.12.1948- ב

א עזר לאנשים להסתדר  בארץ וחבר קיבוץ שער העמקים יליד יוגוסלביה בשם הילל לבני בתקופה זו איש ל. למחנה עולים

כך נלקחנו קבוצה של ילדים למחנה , בארץ תהציע לקחת את הילדים לעליית הנוער בכדי להקל על המבוגרים את ההתאקלמו

ער בדרך לקליטה בקיבוצים או מחנה זה נפתח ושימש  כמחנה מעבר לילדים ונו, אשר נמצא ליד טבעון, " רמת הדסה"

  .בפנימיות

  

הפנו ,קיבלנו משפחות מאמצות, באיילון  קיבלו אותנו יפה מאוד, לאחר תקופה לא קלה של כחצי שנה  הגענו לקיבוץ איילון

ניהלנו חיי חברה מאוד , למדנו ועבדנו .מסגרת שהייתה מקובלת בתנועה הקיבוצית במסגרת קליטת העלייה, לחברת נוער

לצברים וזה מאוד רצינו להידמות  .רובינו היינו ניצולי שואה אבל למרות זאת לא דיברנו על נושא זה מעולם, ומהנים פעילים

הורדתי , במסגרת הרצון העז להידמות לילדי הארץ  .הזה כינוי בקיבוץ ונלחמנו נגד ה" ילדי גולה"נקראנו , העסיק אותנו רבות

ה זו ענידת עגילים לא הייתה מקובלת בתקופ(ם היו המזכרת היחידה מהם עגילים שקיבלתי במתנה מהוריי ובעצ 14בגיל 

  .די ודודתי מאוד כעסו עליי אבל לא יכולתי לוותרוד, )בארץ והיה סמל הגלותיות

  

בתנועה התחנכו  50-בשנות ה . זכינו למדריכים מעולים שבזכותם הגענו להישגים רבים למרות שלא למדנו באופן מסודר

רבים מנערים אלה , לא היו קיבוצים שלא הייתה בו לפחות חברת נוער אחת, ני נוער במסגרת חברות הנוערהקיבוצית אלפי ב

כאן הכרתי את אריה איתמרי , ל הגעתי לקיבוץ ברעם"במסגרת שירות בנח, 1956בשנת  .הפכו ברבות הימים לחבר קיבוץ

, לאחר מיכן עברתי לעבוד בחינוך , בתחילה עבדתי במטע ).חגי ויסמין, דגנית(נולדו לנו שלושה ילדים , שהפך להיות בעלי

  .יצאתי ללמוד הוראה באורנים והפכתי להיות מורה בבית ספר יסודי 1970בשנת , הייתי מטפלת וכשהייתי אמא לשלושה

אהבתי מאוד את העבודה למרות שלעיתים הייתה קשה , בית הספר עבר מקום ונכנסתי לעבוד במפעל הקיבוצי ,  52בגיל 

כיום יש לי  .וכנס המחשוב למפעל עברתי לעבוד במחלקת מחשביםהכש 1995-לאחר תקופה עברתי לעבוד במחסן וב, פיסית

פעילה , מטיילת הרבה, מנגנת בתזמורת חליליות, רוקמת, מתנדבת בבית ותיקי הגליל, ואני גמלאית עסוקה , נכדים 11

  .במועדון לגלי השלישי בקיבוץ ונהנית מהחיים



 

  2014מרץ , ברעם, תמר איינשטיין: ראיון

  
  
  
  
  

  


