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  יוםושם פרטי כשם משפחה 
  :שם משפחה

  מידן
  :שם פרטי

  לאה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  סינגר

 בלועזית
  
 

  :איתו נולדתישם פרטי 
  לונקה

  בלועזית
 

:                     מין
 נקבה

  :לידהשנת
1930  

 
  ירוסלב:  עיר לידה

  

 פולין :ארץ לידה בלועזית

  יעקב סינגר :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 שושנה בינגרטן

  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  פולין

  בלועזית
 

  :ארץ המגורים
 ישראל

  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון ,יסודי(

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  סיביר רוסיה אוקראינה פולין:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

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

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 רוסיה

  :  תאריך השחרור
1945 

  רוזנהיים וציין את שמ במידה והיית במחנה עקורים
 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  פולין



 

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1948  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  לא זוכרת

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  
  

  

אחר כך עברנו  .ותרנו שנייםונהיינו ארבע ילדים  .שם אימי ילדה אותנווסבתי  גרה שם ,בירוסלב 11.7.1930- נולדתי ב

חייתי . הייתה בהריון אימישברחנו כ.ית עם שלושה ילדיםאבי היה נגר ואימי הייתה בב. מניםגרתושבים  50%שם היו  ,ילסקולב

היה אצלנו בית ספר אחד רק בשביל יהודים ששם למדנו גם  .הייתי בבית ספר יהודי. בבית מסורתי שמרנו שבת חגים

  .שהגעתי לארץ היה לי יותר קל לדבר עבריתלכןכ,עברית

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , בדויה ושם בדוי במסתור או בזהות, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

  

יצאנו מאוחר בלילה כי אבי היה מסורתי דתי והוא הוא . 10ואני הייתי בת  3אחי היה בן  ,8אחותי הייתה בת  ,כשברחנו מהבית

אימי והשכנים שלנו היו גרמנים , לישובהגרמנים נכנסו . שבתמוצאי ה של לכן ברחנו בליל,לא הסכים לנסוע ולברוח בשבת

אני זוכרת את  ,בית יצא החוצה עם מנורההל בעו, ישי בלילה אבי היה בתורנות שמירהביום ש. אמרה שהשכן בעצמו ירה בנו

מא יא .ממש גסטאפו ,גסטאפואחדמה, כזה והוא היה יקה, ועשה סימנים לאווירונים שלא יפציצו אותנו ,זה כאילו זה היה היום

  . המון יהודים נהרגו שם על ידי השכנים .וכך היה ,וג אותנואנחנו צריכים לברוח כי הוא יהרשאמרה 

  

מא יא. כל אחד לקח משהו וברחנו ,מא סחבה קצתיא ,אבא סחב קצת .דברים איתנו מעטלקחנו  .יתהשארנו את כל הב

. "הכל ואני מקווה שעוד מעט נחזור ואז תוכלי להחזיר ,זה הבית שלי עם כל הדברים ,תראי",שכנה גויה אחת ואמרה להפנתהל

כמה שם ינו שה. אותנו שם אימי ילדה ,בירוסלבסבתי גרה , ברחנו לסבתא. בכל אופן לא ראינו אותה יותר ולא את הבית

הגרמנים התחילו להרוג אך  ,לנו היה שקט. ביום ראשון בבוקר הגרמנים נכנסו לירוסלב .שבתמוצאי אנחנו ברחנו ב. חודשים

כמו  היהודים הצעירים. בור את היהודים הדתיים עם הזקניםולקחו אותו לק ,לאבי לא היה זקן. את היהודים עם הזקניםקודם 

אבי עישן הרבה בזמן שהוא חפר את התעלה . ולשים אותן אחת על השנייה ,לזרוק את הגוויות, לחפור בורותכדי אבי לקחו 

הוא גרמני . "הייתי יכול להרוג אותך עכשיו",גרמני אחד ואמר לו והופיע,הוא לקח סיגריה והתיישבפעם אחת .וכיסה את המתים

והסתתר בתוך הארון בבית  ,יותר לא חזר לשם, לחרדה נכנסאך אבי  ,ה לאבי שום דברולא עש ,טוב אדםוהוא היה  ,אוסטרי

הוא . אבי יצא מהארון .ל הגברים צריכים להתאסףכוהגרמנים הודיעו ש, המלאחר זמן . אנחנו ידענו שאבא בארון .של סבתי

  .רק אספו את כל הגברים ,הם לא פגעו באיש.דיבר טוב גרמנית והסתדר טוב עם הגויים

  

. אך לא עשו להם שום דבר ,את כל הגברים העבירו לשם .הייתה אוקראינה שבגדה ממול זו כברליד העיר שלנו היה נהר גדול  

בדיוק בינתיים אני לא . שאם נוכל נגיע לשם, בקשהו, הו גוי עם מכתב שצייןהיכן הוא נמצאאבי שלח איכש ,אחרי שהם עברו

אספו אותנו למקום עם גג אחד גדול  .התחילו לאסוף את הנשים והילדים הרבעא ושבועיים שלוש א אבל במשך בערך, זוכרת

מא שלי ניגשה לאחד החיילים יוא ,היינו צפופים מאוד .)זה היה נראה כמו השוק החדש בעפולה(לא היה שום דבר  שמתחתיו

ואמר שלא יקרה לנו שום  ,יטרהוא גם היה אוס .האם הולכים לשרוף אותנווותנים ושאלה אותו מה הולכים לעשות אוהגרמנ

שם הלכנו  .משם נסענו לווב. הגענו לאבאכך ו ,דרך הנהר הזה והעבירו גם אותנו ,פה ותנולא רוצים א הוא אמר שהם.דבר

בית ספר אפילו הלכנו ל .לא היינו רעבים .ולא היה רע ,לא היה טוב. לבית ספר ואבי גר בעיר קרובה והתחיל לעבוד שם



 

מ לתוך רוסיה או שאנו "ק 100 חייבים לנסועשאנו אחרי חצי שנה קיבלנו הוראה מהרוסים . חצי שנהכשם אוקראיני והיינו 

ואלו היו קוזקים ולא  ,הייתה מלחמה עם הרוסים 1914בפולין בשנת . הגרמנים האוסטרים היו טובים. לגרמניה חייבים לחזור

אולי שאמר אבא שני מצד אימי רצתה לחזור לפולין  .אנחנו לא ידענו מה לעשות. והם היו מאוד מאוד אנטישמים ,סתם רוסים

 .פינה קטנהכל אחד קיבל  .וגרנו בבית אחד עשרים איש אני חושבת ,שםלא הלכנו לא לפה ולא ל ,רבקיצו .כדאי לנסוע לרוסיה

לאבי הייתה . לעולמם הם הסתתרו אבל כולם הלכו .המלחמה אף אחד לא נשאר מהם אחרי - מאיהסבתא והאחיות של א

  .לקחו לרוסיה אותנו אילו ו ,במקום והוא נשאר להסתתר ,אזרחות רוסית

  

הוא כתב שיש לו אזרחות רוסית ושיש סיכוי שהוא יקבל אזרחות גם בשבילנו ואז נוכל לחזור  .לאחר שנה קיבלנו ממנו מכתב 

בדרך לא נתנו לנו אוכל ולכל אחד היה עוד קצת  .נסענו עם רכבת .שלושה חודשים לסיביר נסענו .מאז לא שמענו ממנו .הביתה

והלכתי  ,דומה ואנשים והדליקו פרימוסים או משהו ,היה סיר .אוכל הייתה שולחת אותיעם קצת כסף לקנות ימיאז א ,כסף

ואישה אחת מבוגרת שהלכה לעשות פיפי נכנסה  ,אותהאחורהמשהו שקרה שדחפו בגלל ו ,הרכבת עמדה. אוכל מהסירלקנות 

 ,אימי לא הייתה במצב רוח טוב מפני שאבי לא היה .אבל אני המשכתי ,זה היה נורא. בין הקרונות ולקחו אותה לבית חולים

אחר כך . לא היה קל זה, אף אחד לא הדליק  ,אם לא הייתי מדליקה .תמיד דאגתי להדליק את התנור. גתי לכולםאואני ד

בתוך הבית לכל  .בסיביר הכינו לנו בתים כאלה מעץ. איש נסענו לכפר בסיביר 1500 ,אונייה גדולה שטנו עלחודש ימים משך ב

באמצע היה  .דירהממש ולא  ,זה היה צריף עם קירות מעץ .היינו בתוך צריף חמש משפחות בחדר אחד .משפחה הייתה פינה

  . בלי אוזנייםומי שיצא החוצה נשאר בלי אף . מתחת לאפס מעלות, 60, 50, 40תנור כי בחוץ היה קור של 

  

ולא היה  ,ולנו פתחו בית ספר רוסי לא היה רע ,אימי התחילה לעבוד קצת בבית ספר. אבל לא הרבה ,קיבלנו מהרוסים אוכל

היינו , עותאחותי הייתה בת שישה שבו, לשםשיצאנו כ. שתוואכלו  היהומה ש ,היה ממש מעט אוכל .התרגלנו למה שיש .טוב

אחרי . שנתייםשם היינו . זה היה המזל שלה שהיא נשארה בחיים. שלושה חודשים בדרך ואימי הניקה אותה לאורך כל הדרך

סוסים  ששה.איש 50שנסענו לכפר נסענו עם סירה גדולה של . שם היינו שוב שנתיים ,קוץרשנתיים התחלנו לרדת בחזרה לי

  .זה לקח פחות זמן ולכן,ובחזרה לא היינו נגד הזרם .וזה לקח שלושה חודשים ,סחבו אותנו קדימה נגד הזרם

  

מון מורים והמון יהודים היו ה .שם פתחו לנו בית ספר פולני. 1942- קוץ חזרנו בריל ינועל כי הרוסים שמרו ,היינו גם יותר מוגנים

ת אם היו תפוחי אדמה יכולנו לקנו .תנו מרעבאבל לא מ ,היה קצת אוכל. יהודים התחילו לרדת חזרה מסיביר הביתהכי הרבה 

היינו מקבלות כל  .וסרגנו חדשים וקיבלנו בתמורה אוכל ולא כסף ,פרמנו את הישנים שלהם .אני ואחותי סרגנו סוודרים. אותם

וסים כיוונו אלא הר ,לא נסענו לבד. לפולין יםרובאבל היינו ק, העבירו אותנו לכפרים קטנים 1944ב אחרי שנתיים. מיני מאכלים

  . שנה אחת נמשךזה  .מעט אימי עבדה ואני עבדתי. אני לא זוכרת כמה אנשים היו בכפר .לשםנו אות

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

  

הגענו חזרה  .גרמניםיותר לא היו  .כבר שנגמרה המלחמהכשזה היה  .לנסוע לכן היינו חופשיים, אזרחות רוסית הייתה לנולא 

לאחר נסיעה הגענו לשם ברכבת .אוכל ודאגו מאוד יפה לכולםם באו לקבל אותנו בבתים עהמון ישראלים ש היו בה,לבלעיר וורצ

אימי העבירה אותי ואת אחותי ואחי לבית ילדים .ןי'צ'צשביה שגרואז היא מצאה את אח ,אימי הייתה לבד. שבועיים של

לבית . קטנים תרילדים יולבינוניים ו ,גדולים לילדים,זה היה בית גדול עם שלוש קומות .בפולין פתחו בתים לילדים. ין'צ'שצב

התחלנו  םשמ. והיה שם לא רע ,ילדים לימדו עבריתהבבית . צין'י גרה עם אחותי הקטנה ואחיה בשצאימ. הגדול קראנו קיבוץ

   .לכיוון ישראל נסועל

  

עם וכיסו אותנו , פנימהאת כל הילדים דחפו  .שאהכניסו אותנו לאוטו מ .היינו שם שלושה חודשים ואז העבירו אותנו לגרמניה

היינו שנה וחצי . הלאהוהמשכנו  ,ימים עשרההיינו שם  .הגענו לברלין שם היינו חופשיים. כרובעליו היה כתוב שברזנט 

את הבחורים הצעירים . לנו דברחסר היה לא  ,טובהיה אוכל ה.נושאיםלמדנו עברית ועוד  .שם היה בית ספר ,יםברוזנהי



 

הם לא ידעו  .רובם נהרגו משום שלא ידעו אפילו לירות. אספו כדי לגייס אותם לצבא בישראל 16אולי אפילו  18, 17בגילאים 

מה שאנחנו . זה לא אמיתי ,אל תאמיני למה שהיה בסרט. הגענו לחיפהועלינו על אוניית אקסודוס  1947- ב. נהרגורובם וכלום 

יה לתוך האונ חרטום האוניה שלהםהם נכנסו עם כדי לעצור אותנו .הם יתנפלו עלינו ,לישראל כשהיינו קרוביםזה  עברנו שם 

  . ואז כבר לא יכולנו לזוז, אותהשברו  ,שלנו

  

שמו אותנו . איש 1500היינו  .משחטות 3- וחילקו אותנו ל ,הורידו אותנו. שמו עלינו אבק שלא יהיו כינים לכולםו ,הגענו לחיפה

שלושה ההתברר שכך אחר  .פצועים ושההיו לנו של. היינו שם המון זמן .ושכבנו שם על הבטון ,נתנו לנו שמיכה ,על הרצפה

שעות ואז  12היינו בחיפה . פטן היה אמריקאי יהודי ולא נתנו לו להמשיךהק. הם ירו עלינו על האונייה עוד קודם כאשרנהרגו 

אנחנו אבל אמרנו שאולי יותר שנסענו ממקום למקום  ,אולי חודשיים ,אני חושבת שזה לקח שבועות.שלחו אותנו בחזרה 

מקומות בשבילנו  הכינו שם .סייהגענו עד למר. אנחנו לא באנו לצרפתואמרנוש,שנרד בצרפת ביקשוגם  .רק לישראלמפליגים 

זה היה  ,לא היינו בקפריסין .נתנו לנו לעלותשעד חיכינו שם . אספו קבוצות קבוצות כל פעם ,כדי לעלות לאוניות לנסוע לישראל

ולא רצינו  .ולקחו אותנ ובגלל זה לאושם היינו יותר מחצי שנה מפני שאחי היה הכי קטן  ,אנחנו חזרנו לצרפת .רק בסרט

היינו . ככה תמיד היו מכניסים אנשים שלא היה להם סרטיפיקטים, אני יכולתי לנסוע לישראל אבל זה לא היה לגאלי. להיפרד

  .בחודש נובמבר ביום האחת עשרה זה היה יום ההולדת של אימי עלינו לארץ 1948עד  1947-שם מ

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  

  

. דבר לנוולא היה חסר  ,הביאו לנו אוכל .אותנו אספו לקריית שמואל ,לקריית מוצקין ,אספו אותנו ליד חיפה לקריית שמונה

הקבוצה שלי שהיינו יחד גם באקסודוס אבל , לקיבוץ משמר היםעברו היו שו 18הייתי בת . אני הלכתי לחפציבהו,והתפזר כולם

בחפציבה עבדתי . כמה שנים והכרתי שם את נתן בעלישם הייתי . עברתי לשםגם אני  לכןלחפציבה  עברווכל החברה שלנו 

התחתנתי עם נתן נולדה לנו לאחר ש. בחפציבהלא רציתי להישאר . כמו שהיום אני ממשיכה לבשל ,אהבתי לבשל .במטבח

  . אני בקיבוץ לא נשארתשאמרתי כשבת כמה חודשים והיא הייתה  ,בת

  

ם לקחו את שבתוך איזה בית או צריף של אותהלי אותה ושמה  קחהבאה אחות ול ,תאת התינוק החזקתיהגעתי באמבולנס 

ופתאום נודע לנו  ,שם גרנו בדירה קטנה ,עברנו לעפולה. ה הרופאה הייתה אומרת ליככ ,"את צריכה להניק מהר". הילדים

תראו כמה זה טוב פה וכדאי לחיות ", הם אמרו.גם כן למולדת שנבואושכנעו אותנו  ,וש משפחות מחפציבה באו למולדתששל

אבל אנחנו  ,לא היה מקררעוד קרח כי  והביאו,שמו לכל אחד שק תפוחי אדמה, למולדתשהגענו כ. וזה היה באמת נכון. "פה

 במולדת נתן עבד ברפת. כזה "פייגר"פעם בשבוע היו מביאים  .וציםהיינו מרוצים כי פעם לא היה כלום אז כולם היו מר

אבל עד שסידרו שאוכל להכניס אותה לגן לא  ,ולי הייתה תינוקת ,פעם העבירו אותו לאיפה שהיה צריךרייה כל במדגאו

בסוף עבדתי לאבל  ,ני מקומות לקצת זמןיעבדתי בכל מ. שהכניסו אותה לגן של שלוש שעות הייתי הולכת לעבודכ.עבדתי

  .אני אהבתי למכור ולקנות. שנה 40 המשכתי לעבודשם  ,בצרכנייה

  

. והייתי חוזרת ומסדרת  ,הייתי נוסעת לקניות .פתחנו טקסטיל עם עוד שתי בחורות אחר כך ,בהתחלה עבדתי במכירת אוכל 

לאט לאט יש . נכדיםיש לי ששה .על יד כפר סבאגרה בנים באמריקה והבת שלי השני בנים ובת שני  - ילדים שלושהיש לנו 

אני עושה . אני גם תופרת .זה משהוויש לנו פה שתי משפחות שמאמצות אותנו . אני הולכת לדורות בגלבוע. נינים וחיים טוב

  .העיקר שכולם יהיו בריאים ככה אפשר להחזיק מעמד. טוב לנו במולדת מהרגע שהגענו .הליכות בבוקר ובערב
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