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  :  עיר לידה
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  :ארץ לידה

 פולין
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  וילנה 

   בלועזית
Vilna 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית וורנובהגטו : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך אדם 
 

  :  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, מעצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות 

  

  :עליה שנת

1948 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 "מולדת"
 
 

  



 

  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

אבא שלי היה חשמלאי והוא עבד .ואז קראו לי גרונה ,היינו בגטו  גטו וורנובה שהוא נספח של וילנה , 1941נולדתי בסוף שנת  

עשו ,חצי ירח על הגב ום ושכחו אותי והגב נשרף לי והייתה לי צלקת של שמו אותי בתור תינוקות על תנור חימ,בשביל הגרמנים 

אבא שלי הצטרף לפרטיזנים ביערות והוא היה חייב , " שמרקוביץ"שם המשפחה שלי ,גרונה זה ירוקה בפולנית  .ממני טורקיה

אבא שלי , הפרטיזנים וחיו ביערותשהיו  המנהיגים של ,הוא היה היחד עם האחים ביאלסקי ,להוציא אותי ואת אימא שלי מהגטו 
רצה  לקחת את אימא שלי אל היערות בגלל שההורים שלי לא יכלו לגדל תינוקת ביערות בגלל האמונה שתינוקת תצרח ותביא 

לכן הם הלכו למחוז שרק גרו פולנים קולחוז שרק פולנים גרו בה ונתנו אותי לאישה פולניה שתגדל ,להסגרה של כל המחנה 

אבל אני זוכרת שהיא גידלה אותי בדיר חזירים ואני זוכרת אחרי שנים שהייתי ילדה קטנה ,לא זוכרת את השם שלה אני , אותי

בכדי שאנשים ייחשבו ,השם שלי לגניה  היא שנתה את .היו לי כיבים ופצעים בכל הגוף כי התגלגלתי בתור תינוקות בזוהמה 

די פעם לבקר והייתה מסתובבת רחוק והבת שלה הייתה באה מואמרה שהבת שלה גרה במקום ,שאני הבת של הבת שלה 

הם נפגשו ,אבא שלי היה אדם מאוד כוחני וקשה ,הייתי שנתיים אצל הפולנייה וההורים שלי נלחמו בנאצים עם הפרטיזנים . איתי

 .בגטו ואימא שלי ידעה שהסיכוי היחיד שלה להינצל מהמוות הוא עם אבא שלי
  

  מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך /אנא ספר

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

הפרטיזנים רצו להחזיר אותי להורים ,אני דיברתי רק פולנית ,אני הייתי ילדה קטנה והאמנתי האישה הפולנייה היא האימא שלי 

רצו יחד עם ההורים שלי רצו לעלות אל ההרים דרך איטליה ההורים שלי ,שלי ואישה הפולנייה שכבר נקשרה אליי לא הסכימה 
ולא רציתי לעזוב ,אני הייתי ילדה קטנה ,ה לא רצתה להחזיר אותי יהאישה הפולני ).לחפש בספר(ולהגיע אל ספינת מעפילים 

 .1941אצלה משנת הייתי ה,,)1943זה היה בשנת (ואני צרחתי והיא רדפה אחרי ,אז הפרטיזנים חטפו אותי בכוח בעגלה ,אותה 
  ".ה שלי 'ידים  גונבים את גניל'הצילו הז"והיא רדפה אחרי העגלה והיא צרחה בפולנית 

  

אבא שלי סחב אותי על ,זו הייתה בריחה דרך הרי שלג ,עיר הסרטים בהונגריה בודפשט " טה 'ילנה צי'צ"ברחנו משם לעיר בשם 

גרנו בקיבוץ של יהודים והייתה לי גננת ,ני והיינו די חופשיים באיטליה ואז הגענו לאיטליה והיה שם מבנה בתקופת מוסולי,הגב 

הייתי מדברת איטלקית ,בקיבוץ שבו הגיעו כל היהודים מפולניה שברחו מהשואה ,אבא שלי היה נוהג באוטובוס גדול ,  האיטלקיי

 ואז בדיעבד אני,אני זוכרת שהיינו הולכים לים , סרט שמספר על אימא קטנה ,"פיקולי מאמאה "ואני זוכרת שראיתי סרט בשם 

  . 1945שנת זה היה ב ,זוכרת שהחלטנו לעלות לארץ ישראל
מה .ומה ששמו על הספינה קרון רכבת שבו יהיו היהודים והספינה תשוט על המים ,לקחו ספינת דייגים עם קברניט איטלקי 

 ,סירה מצד לצד והיינו בתאים קטניםאת זה אני זוכרת הקרון התחיל לזוז בתוך ה,סערה אמיתית ,שקרה שבספינה הייתה סערה 

והמים נכנסו ,אני הייתי לבד ואני לא ידעתי מה לעשות ונאחזתי בקרשים , לאן ההורים שלי נעלמו  והמים השפריצו ואני לא ידעתי

  .ובלעתי מים
אבל מה המלחים נראו לי ,באה אוניה ואני פחדתי פחד מוות ,וכמה שזה מוזר הם הצילו אותנו ,ואז ראתה אותנו אוניה בריטית 

 ,אותי על האוניה ובאותו רגע חשבתיאחד הוא לקח אותי על הידיים והוא העלה בא איזה מלח ,כמו מלאכים כי הם לבשו רק לבן 

  . ואז הבריטים לקחו אותנו לא לישראל אלא למחנה הסגר בקפריסין,כי הוא היה מקסים כזה ,שאני אהיה גדולה אני אתחתן איתו 
המחנה היה גרמושקות של תיל אילו בתוך היה כ,הוא היה מוקף בחולות זהובים ,זה היה מקום מדהים ביופי שלו  ,בקפריסין

 המחנה היה בנוי מאוהלים ,וד מוזרוהיה שם מא, והיו מגדלים כאלו שבהם ישבו הבריטים שלא נברח עם רובים ,מסביב

היינו  .בצריפים שהיו עשויים מברזל שחור ואנחנו היינו ,ואנחנו הבנו שמי שבצד של האוהלים הם פחות נחשבים ,ומצריפים

והם היו מעיפים קופסת סוכריות לתוך  ,היה להם קופסאות של סוכריות מנטה, לבריטים היה משעמם .ורצים ונפצעים ,משוטטים

לי היה  .היינו משיגים את הסוכריותהיינו מכניסים את הידיים אל תוך התיל והיינו נשרטים אבל  ,הגרמושקות ואנחנו בתור ילדים

הוא היה גדול ממני בחצי ,אני החלטתי בימים האלו שאני אנסה לחפש אותו . ובארץ קראו לו דוד ,כוהן " רוזיק "חבר בגילי בשם 
ו ההורים היו רחוקים מאתנו ואף אחד לא טיפל בנו אז אנחנ,שנה ולנו הייתה חברה של ילדים שלה הייתה מציאות משל עצמה 

לכן לא היה ,הם היו אנשים אומללים והיו להם מלא פצעים ,לא היה אכפת מאתנו  להורים שלנו.בנינו לעצמנו חברה משל עצמנו 

אני זוכרת ,הוא היה מתגנב תמיד גונב אוכל ורץ מכל הילדים והיה מביא רק לי ,ק היה הבן זוג שלי 'רוזי .להם פנאי לטפל בנו 
טים בשביל לפזר את ההפגנה היה הפגנה של השומר הצעיר והברי, ליות של השומר הצעיראיה מנטוה,הבריטים ירו עלינו,שפעם

אני  ,אבל נתנו לי להיות נערת פרחים ,אני לא יודעת למה, אז היינו צריכים לעשות לוויה .ד אחד והרגו אותווהם פגעו ביל,הם ירו

הארון לא היה ארון אלא ארגז ואני הלכתי אחרי הארגז עם זר  ,הם עמדו כולם במעגל, א הבנתי שמישו מת והוא נורא מסכןל
  .פרחים וחייכתי 



 

אני זוכרת שהיה שם כלב חולה ובמקום לטפל בו הם זרקו ,היו שם חיות אדם ,בקפריסין המציאות הייתה מציאות של הישרדות 

זה לא היה מחזה ,דבר בשביל להציל אותו  והוא לא היה יכול לצאת והוא פרפר ולא יכולנו לעשות שום,אותו לשיח עם קוצים 

היה בן ריסין ובכללי מהשואה ואני יודעת שמי שהגיע ארצה מקפ .אבל זו הייתה המציאות בקפריסין חיות אדם ,לילדים לראות 
  .מי שהיו שם חיות אדם נשארו חיות אדם שהגיעו לכאן.הוא גם היה בן אדם שמה  ,אדם

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

עלינו לאוניה מולדת והביאו אותנו לנמל ,הבריטים עזבו את קפריסין ומלחמת העולם השנייה הסתיימה  1948בתחילת שנת 

עמדו כמה ,היה רגע קסום שראיתי את כל האוניות עם הנורות הצבעוניות  זה היה בלילה ואני זוכרת בתור ילדה שזה,חיפה 
זה מה שעמדו ושרו והורידו אותנו מהאוניה וסחבו אותנו ".תחזקנה "אוניות וזה היה לילה וכל הפליטים על הסיפון ושרו את 

וכולם ישנו על , רכבת ארוך ארוך זה כמו קרון,אותנו לחדרה למבנה עולים  והעבירו,מהמים מי המלח השפריצו לנו על הפנים 

אני בתור ילדה לא  ,ואחד אחר היה בלי עין, זה שהיה לידנו הייתה לו לכי נפוחה ,כל האנשים היו פגומים , הרצפה אחד ליד השני
  .והלכתי החוצה אל החולות של חדרה יכולתי להתמודד עם המראות

  

הוא לקח אותנו , הוא גר בחולון הוא בא לקחת אותנו ,ונה בארץ שהיה מפקד המשטרה הצבאית הראש,היינו שם עד שדוד שלי

גרנו אצלו בשתי , והיינו גרים אצלו בבית בחולון ששם היו בתים קטנים עם דיונות מזהב ,יפ פתוח ולא היה לנו כלום בידיים 'בג

ואז ,והיה מעביר סחורות ,וצים אבא שלי השיג משאית והיה נוהג בין הקיב.והיו שם משפחה גדולה וגרנו שם חודשיים ,חדרים 

 ,גרנו ביד אליהו תודות לדודה של אימא שלי שגרה בלונדון והיה עשירה מאוד .עברנו ליד אליהו ולמדתי עד כיתה ח ביד אליהו 

  וקיבלנו שם דירה בקומה שנייה,והיא בנתה בניין עם כמה חדרי מדרגות 

 

  ת טבעוןקרי, ריגינון מ :ראיון

  2013יוני 

  


