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     Lwow  בלועזית

                                           

  פולין :ארץ לידה

 
  יוסף :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  יוכבד גברת :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     לבוב :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  Lwow בלועזית

 
  פולין :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(

  

   :  המקומות מגורים בתקופת המלחמ
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  Lwow בלועזית לבוב: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                   פולין :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   1945: חרורתאריך הש

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 )על יד מינכן( POKIN -גרמניה

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  
  נשארנו בפולין

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  פניורק



 

  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                                                                                                                                         

 - לאבי הייתה חנות למסחר בדים ברחוב הראשי של לבוב .הייתי בת יחידה להוריי יוסף ויוכבד. באתי מבית מבוסס מאוד

LEGIONOV אבי תייעד להגיע לארץ עוד לפני . ר"משפחתי הייתה ציונית שהשתייכה לתנועת בית. ואימי הייתה עקרת בית

לא  .צה שעלתה ברגל מכיוון תורכיה אך בזמן זה סגרו את הגבולות בתורכיה והחלה המלחמהפריצת המלחמה יחד עם הקבו

להוריי הייתה משפחה . י שלפני פרוץ המלחמה בבית עימהאימי הייתי איתי בבית לפיכך ביליתי את שלוש שנותי, הלכתי לגן

  .לאבי היו הרבה אחים ולאימי פחות אך כולם נספו בשואה, גדולה

  

  על קורותיך בזמן המלחמה  י/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

  

, אך אני זוכרת איך פינו אותנו מהבית לגטו מיום פריצת המלחמהכרון לפיכך אין לי זי ,כאשר המלחמה החל הייתי בת שלוש

  .זה מה שאני זוכרת, רעב, ההפצצות

היא לקחה , כיוון שהגרמנים היו מפנים לאקציות בקבוצות .בזמן זה ביצעו אקציה וירו בהו הא יצאה לעבוד .אימי נרצחה בגטו

עד שהיא או  ,אותי והחביאה בתוך ארון קיר באחד התאים בגטו ואמרה לי לשבת שם בשקט עד שאבא יגיע מהעבודה ויוציא אותי

אני  .יכן אני נמצאתוא לו ולהגיד לו אהיא חזרה בסוף ואמרה שרק אם אשמע את קולו של אבא עליי לקר. תחזור ותוציא אותי לבד

מספר דקות לאחר שהייתי שם שמעתי מישהו  .ן היה שרפרף דלי עם פחמים ומיטהעל יד אותו ארו. זוכרת את זה כל כך טוב

פתחתי את פי לקרוא לאבי כפי שאמרה לי אימי ופתאום , בקולות הנכנסים שמעתי מגפיים. לאבי היו מגפים שנעל תמיד. נכנס

זו הייתה פלוגה שלמה , לאחר שתיקתי הגיעו פתאום קולות נוספים של מגפיים. ל פי השתתקתיכאילו מישהו שם מחסום ע

החל . הם החלו לפתוח את כל הדלתות והתאים של הארון אך לא פתחו את התא שבו החביאה אותי אימי. שנכנסה לחדר

  .ממקרה זה שחקוק בזיכרוני כל כך טוב אני מאמינה בניסים

מתחת  -לקחו אותי והחביאו בחדר המדרגות, שכנים שידעו שאימי הסתירה אותי בתא הארון הגיעואחרי שהסתלקו הנאצים ה

באותה עת אבי . אחרי זמן מה התחילו לדבר על חיסול הגטו .שר אבי חזר לחדר הביאו לו אותיכא .למדרגות הבניין היה בונקר

ו הלשין עליה אבי לקח אותי ויחד הסתתרנו בביתו של אך מכיוון שמישה, הבריח אותי באמצע הלילה לביתה של אישה נוצרייה

שמו היה . ספר יהודיםבביתו של איש זה הסתתרו מ. אבי נתן לו כסף כדי שיסתיר אותנו. אדם שעבד עם אבי בעבודות הכפייה

  . בבוידם או במקלט, חיינו במרתףבעיקר לפעמים היינו מסתובבים בבית אך . ולדיק בוריי

כאשר נגמרה המלחמה האיש  .בזמן זה אבי הכיר אישה אחרת שאף היא הסתתרה אצל איש זה, מלחמהאצלו חיינו עד סוף ה

בגלל שהאמין שיקבל בעבורנו כסף . מציאות הייתה שונהפרס כלשהו בעבורנו אך ה/שהסתיר אותנו בביתו ציפה לקבלת מענק

בבוקר כבר הגיע הצבא הרוסי והיינו . ו בבית הרוסמביתו באישון לילה והסתתרנלפיכך ברחנו ובהמשך הוא סירב לתת לנו ללכת 

  .משוחררים

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

תנועות וקבוצות עם סיום המלחמה החלו להתארגן קבוצות הצלה בתוך אירופה וקמו  .כאשר נגמרה המלחמה הייתי בת שמונה

אחרי . בשלטוןמשום שהבריטים עדיין היו  ,שהגיעו מהארץ להכשיר אותנו לקראת עלייה כיוון שעדין לא היה ניתן להעלות לארץ

  .12הייתי אז בת , י ללמוד קצת  וכך עד שעלינו ארצההתחלת, תקופת שהות קצרה בפולין עברנו לגרמניה

מלחמה , המציאות הייתה רעב. לא סיפרו או שיתפו, זה האנשים מסביבי לא דיברובמשך כל הזמן ה, נסענו דרך צכוסלוביקיה

היו עוד  - תקופה זו הייתה לקראת סוף המלחמות, עלינו לאונית פאניורק והגענו לארץ. שעתה נגמרה וטמנה בחובה אבדות קשות

  .החלונות היו מעורפלים באוטבוס, קצת קרבות בגליל

יב לפגוש את ת עולים בבנימינה ולאחר שבוע ימים אבי אל רצה לחכות זמן נוסף ונסע לתל אבירדנו בחיפה ולקחו אותנו לבי

גרנו בבית שתי . אחי למחצהאני אימי החורגת אבי ו. לאחר ששמע שינו ישוב ערבי נטוש עברנו לאזור .חבריו ולווה מהם כסף

אם מה בתור ילדה אני זוכרת שחשבתי  .בנו שיכוניםשנים עד שאבי ועוד כמה אנשים התארגנו ו מספר, שקיים עד היום, קומות

. שאלתי פעם את אבא אם הוא בטוח והוא ענה שכן. מה אעשה עם מי אלך. מא מתה ואולי היא תחזור יום אחדזה לא נכון שא

  .כיוון שראו איך שיורים באימא

בחולון ולאחר ' בית הספר לחינוך א -השמו של בית הספר הי -'נכנסתי לכיתה ו, כשעברנו לאזור הלכתי לראשונה לבית הספר

את התיכון סיימתי בחולון שוב פעם ולאחר מכן למדתי .בעיר אזור ' שהשתלבתי מהר ולמדתי עברית עברתי ללמוד את כיתה ח

  .שנתיים מסחר

  

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

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

אספתי , בצבא התחלתי לפרוח. השתתפתי במלחמת קדשוהתגייסתי לחיל השריון , אחרי בית הספר למסחר הלכתי לעבוד

יש לי , נולדו לנו שתי בנות .התחתנו - בעלי מצבא הקבע ואני מהסדיר -הכרתי את בעלי ולאחר ששנינו השתחררנו, ביטחון עצמי

  .שבע נכדים

אני הולכת לראות הצגות ולקחת חלק בהרצאות בבית התפוצות על , הרצאות בנושאים שונים - לומדת במכללות, אני מציירת

  .י בכל מה שלא זכיתי אני בילדותיימפנקת את נכדאני בעיקר . תרבות יידיש  ושרה מזה מספר שנים

  

 

  בסרוב'שרה דז :ראיון
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