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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: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבא היה . אחיות 13נפשות ובן יחיד בין  14אבי היה בן למשפחה בת , בעיר דיסנא שבליטא 38שמי יהודית ונולדתי בשנת 
אימי לא דיברה ואני כמעט לא יודעת . כך- היה מכובד מאוד אך אף על פי זאת הם לא היו עשירים כלמקצוע שבזמנו , סנדלר

 23הוריי נישאו כשאימי הייתה בת . הם היו חמישה ילדים ואת שמות בני משפחתה אני אפילו לא יודעת, כלום על משפחתה
  .תיהודי, צמח ואנוכי, אברהם: ולהם נולדו שלושה ילדים כשהחלה המלחמה

  

  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

, ממשפחותיהם של הוריי לא נשאר אף אחד מלבד אחות אחת מצד אבי, המלחמה חיינו בפולניה והחלו לרוץ שמועות על
שיבואו ויגרשו אותם מביתם וכך מי שלא ברח מביתו טרם המלחמה נשאר לראות , אנשים לא האמינו שתבוא עלינו צרה כזאת

נורה  -ייה ומי שהתנגדהגרמנים צעקו בקולי קולות והורו לקחת את הזהב מכולנו ולהתאסף ליד העיר. את בוא הגרמנים

אנחנו . כמו כלום, היהלומים והטבעות ואבוי למי שהחביא כי בחיפוש הכול התגלה והרגו אותו, בחבית נאספו כל הזהב. בראשו
בעוד  אבא שלי האמין לשמועות והתארגן לבריחה. לא היינו עשירים ולא היה לנו מה להפסיד ואולי בגלל זה ההורים שלי עזבו

אבא לקח לחם , לקחנו מעט מזון. שברחנו בזמן -זה היה המזל שלנו. לא הצליח לברוח והלך לגטאות ולמחנות שמי שהיה שאנן
אני הייתי תינוקת בת כמה . אחי צמח ואני, אחי הבכור אברהם, אימי, וקלה אותו לצנימים ושם בשק שיהיה לנו ולדרך יצאנו אבי

כל נקודת עצור שעשינו בכפר , אים כשמעלינו פצצות ובלילה היינו בורחיםביום היינו מתחב. חודשים ואימא סחבה אותי על גבה
אנשים רצו לכיוון אחד ואז , היה בלגן גדול. התחבאנו ביערות ובכפרים, רצנו ברגל, נסענו ברכבות, כלשהו ביקשנו קצת אוכל

היא שלחה את אחי אברהם שהיה , יום אחד אמרו לאימא שמחלקים לחם באחד הכפרים. שמעו שמפציצים שם ושינו את כיוונם

להביא לחם ולפתע החלה הפגזה מה שגרם לאימא להצטער ששלחה אותו ויצאה לה הנשמה עד שהוא חזר ופעם אחת  7-8בן 
החלו הפצצות והסוס נבהל והחל לברוח ואימא רצה אחריו עד , אימא שמה אותי על עגלה שהייתה רתומה לסוס, כשהיינו ביער
כדי שלאפשר לנו את המעבר , בגבול החיילים לא נתנו לנו לעבור סתם כך, ודשיים הגענו לגבול הרוסיכעבור ח..שתפסה אותי

לא ידענו מה איתו ועד , הם לקחו את אבי ומאז לא ראיתי אותו יותר, אשר היה גבר צעיר יתגייס לצבא האדום, הם דרשו שאבי
, מגורים - היא הייתה צריכה לדאוג להכול, רוסיה עם שלושה ילדיםאימי נכנסה ל. כאילו לא היה לי אבא בחיים, היום לא ראיתיו

העיקר , גרנו כמה משפחות באותו המקום, מעלות מתחת לאפס 30-40קור כלבים , המזג האוויר היה קשה מאד. עבודה ואוכל
כל , א"ילו תפוענק אבל אסור היה לה לקחת אפ סוהר- א שהיה ליד בית"אימא עבדה בשמירה על שדה תפו. שיהיה לנו מחסה

שלחו , אברהם וצמח, את אחיי, אותי היא שלחה למעון ילדים .מ לבדוק שלא לקחה כלום"פעם היו מנערים לה את הבגדים ע

אני זוכרת את השלג והיינו בגן ילדים ונסענו , כשכבר גדלתי, זיכרונותיי הם מתקופה מאוחרת יותר של המלחמה. ס"בי
כמה שנים לאחר . אני זוכרת את העצים שהיו ישרים וגבוהים, נהפך לנטיפי קרח מהקוראני זוכרת את הגשם אשר , במזחלת

אבקת ביצים וכל מיני דברים שהיו אז בשבילנו ,קצת אורז , וינט שלחו ליהודים ברוסיה מנות אוכל'שהמלחמה החל ארגון הג
, מאוד מסכנה והיה לה קשה לגדל אותנו לבד אימי הייתה. אנשים התנפחו מתת תזונה, היינו זקוקים לאוכל, יותר יקרים מזהב

היא הייתה מבשלת לנו מרק מסרפד ומינתה את אחי צמח , וכל פעם הוציאה קצת רהיא החביאה את האוכל כדי שיישא
: " אחי רץ מידי לאימי ואמר, נפתח" אוצר"שישמור היטב על המזון עד שיום אחד אחי חזר הביתה וראה שהדלת פתוחה וה

  .חודשיים-מאיפה נאכל כי את המנות הללו חילו רק פעם בחודש, לא ידענו מה נעשה, "את החבילה, נו את האוכלגנבו ל, אימא

  .שנים בסבל ותמיד המחשבה מהדהדת ברקע מה עלה בגורלו של אבי והיה מאוד קשה לחפש אותו 6כבר עברנו 
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

ואמרו ) מהקורדאנציה(אלינו הגיעו שליחים מישראל , כבשו אותה וכך נגמרה המלחמה, הרוסים והאמריקאים נכנסו לגרמניה
אימי . הובטח לה כי לכולנו לא יהיה חסר כלום, ולעלות לישראל, אך לחוד, לאימי שישנה אפשרות לקחת את הילדים ואותה

הוא , אחי צמח היה איתי ולא עזב אותי לרגע, כשנפרדנו והייתי צריכה להתמודד לבד 6אני הייתי בת , הסכימה וכך לקחו אותנו
עלינו . והייתה לו אחריות גדולה מאוד 11כ היה בן "בסה, הילדים הקטנים בכדי להיות איתי אפילו היה מוכן להיות בקבוצה של
תחילה החזירו אותנו לפולניה שם שהינו במחנה עד , עצרו אותנו, בכל גבול שהגענו אליו, לארץ ישראל בצורה בלתי לגאלית



 

יום אחד המדריך שאל אותי , הפריד ביני לבין צמחבקיבוץ בפולניה המדריך כל הזמן רצה ל. שהושגו לנו סרטיפיקטים לעבור
כי , אני זוכרת את זה כמו היום, הוא הרכיב אותי על האופניים והחל לנסוע, אם אני רוצה להיות קרבה לאימי וכמובן שהסכמתי

ת נשארת א, את לא הולכת לשום מקום! בחיים: "רץ אחרינו ועצר בעד המדריך ואמר לי, לפתע אחי צמח ראה אותנו נוסעים
אני זוכרת , שנים נדדנו ממקום למקום בלי לדעת איפה אימנו 3כך במשך . כל השנים נשארנו יחד בזכותו שדאג לכך". איתי

יום אחד עשו ביקורת ואני , בלילות איך היינו נוסעים בתוך משאיות עם ברזל ובגבולות היו מורידים אותנו וסופרים לפי רשימה
הגענו לגרמניה שם האחראים חיפשו מקום שים את . ט ולא נלקחנו אך למזלנו הדברים הסתדרווצמח לא הופענו ברשימה וכמע

, העמידו אותי יחד עם שני אחיי ושאלו מי מוכן לקחת אותנו, לקחו אותנו לבית קולנוע ומשם פיזרו אותנו למשפחות, הילדים
סוף בית  - סוף, מיטה כמו של בן אדם, אוכל, ה חמהעשו לנו אמבטי. אני לא אשכח את זה, לבסוף לקחו אותנו זול ללא ילדים

היינו גם . להיכנס למקום חמים ונעים, כ הרבה תלאות"אחרי כ, קשה לשכוח דברים כאלו, עברנו לבית נוסף כ"אח, נורמאלי

, ישראלאיתה היינו אמורים לעלות ל" תאודור הרצל"במרסיי העלו אותנו באוניית , עברנו ממקום למקום וגם בצרפת, כיה'בצ
, ישנו בתאים והשירותים לא היו מוצנעים ולא היה נעים שאחד ראה את השני עושה את צרכיו, האונייה הייתה רעועה מאוד

הם זרקו אלינו פצצות  -מלחמה החלה. הם רצו שנחזור אך אנו לא הסכמנו, באמצע היום אוניית מלחמה אנגלית תפסה אותנו
אנגליים ניצחו וגרר , מהעשן קלי קשרו את הפה כדי שלא איחנ, ו על האונייה נהרגוכמה אנשים שהי, קופסאות סרדינים, עשן

, אונייה מברזל שעימה הגענו לקפריסין, בחיפה העבירו אותנו לאונייה אחרת. שכמעט נחרבה לגמרי לחיפה, את האונייה שלנו
אסור היה לנו לצאת וגם לא יכולנו , לה קרשיםהשולחנות היו מעין תל אדמה ולמע, היינו אסירים, למחנה אוהלים עם גדרות תיל

הגדולים בינינו עבדו . החיילים התהלכו בינינו עם רובים ופעם אחת זכורה לי שהם לקחו אותנו לים. כי המקום היה מגודר

לא  אף אחד, לי לא היה צמר ולא מסרגות ומצאתי זוג מסמרים עם שאריות צמר, ולנשים לא היה מה לעשות אז הן היו סורגות
בכוחות עצמי למדתי לסרוג במשך השנה ששהינו בקפריסין ובזמן לא ידענו איפה , וכך לבד, הראה לי איך לסרוג אבל רציתי

היא כל , נשארה בלי בעל ובלי ילדים, אימי השתגעה, אימי הייתה במחנה עקורים באיטליה, שנים 3במשך , בזמן הזה. הורינו

- באיטליה אימי הכירה בן, וינט דאגו להם לאוכל ולכל שאר הדברים'הג, ה לה טוב מאודחוץ מהגעגועים הי. הזמן חיפשה אותנו
הם התיידדו והוא שאל אותה אם היא תינשא לו כי שניהם לבד והוא רוצה צאצאים , יעקב הרקיס, אדם שנשאר יחידי ממשפחתו

ל זאת בהבנה ואמר שיחפש לו אישה יעקב שהיה איש טוב מאוד קיב, אך אימי סירבה וסיפרה לו שיש לה שלושה ילדים 
  . דובה, כ טוב שלבסוף אימא הסכימה להינשא לו ונולדה להם תינוקת שקראו לה "הוא היה איש כ, אחרת

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

פעם אחת מישהו אמר לה , אימי שאלה כל אדם שפגשה אם הוא ראה במקרה שלושה ילדים, בינתיים אנחנו עלינו לארץ
מקפריסין הגענו למחנה עתלית שם שהיו . שייתכן שעלינו לארץ ישראל והיא הלכה ובדקה ברשימות ואיכשהו מצאה אותנו

ביאטה ברגר הייתה אישה לא נשואה אשר , בקרית ביאליק" מוסד אהבה"אחר כך אני וצמח עברנו ל, במשך כמה חודשים
, בסוף המלחמה נתנו לה להעביר ילדים למוסד, היא ניהלה את המוסד שהחל בגרמניה אך עבר לישראל, אהבה מאוד ילדים

ר לכמה הם באו למוסד וקיבלו חד, יעקב והתינוקת באו לארץ, כשאימי". לכפר מכבי"עבר  16-17שהיה בן , אברהם, אחי הגדול

, נהייתי אילמת מהשוק ולא יכולתי להוציא מילה, שתקתי, כ הרבה שנים שלא ראיתי אותה"כשאימי ראתה אותי לאחר כ, זמן
לא הרגשתי את זה ממנה ואולי , כ חמימה שמעריפה חיבוקים ונשיקות"אימא לא הייתה אימא כ. אני זוכרת את זה כמו עכשיו

אני נשארתי עם צמח במוסד ואת אימי ומשפחתה . עליה וגרמו לה להתנהג ככה זה היה כך בגלל המלחמה והצרות שעברו
כל שבת אני וצמח , במוסד כל שבת היו ביקורים, שם נולד להם בן נוסף בשם אפרים, החדשה לקחו לבית עולים בקרית ים

כו שם היו בתים של ערבים שברחו מבית העולים הם עברו לע...  חיכינו לשווא, היינו עומדים בשער ומחכים שמישהו יבוא אלינו
הוריי קנו בית בשיכון וזה נחשב להם , כשאבי החורג קיבל כסף מהשילומים, מה שהוא מצא, כל אחד תפס בית) רכוש נטוש(

בחנוכה ! כל חג היה חג, המוסד שלמדנו בו היה מסורתי. ברחוב קפלן יש כיום בית כנסת תוניסאי שבנו על הבית שלנו, כארמון

  .בסוכות בנו סוכה ענקית והיינו סועדים בה ובשבועות קישטו את חדר האוכל בירק, ושים מלאכת יד ומחלקים אחד לשניהיינו ע
הוא העמיס שקי אוכל על , במלחמת השחרור הוא התגייס לצבא על אף שמעולם לא לחם קודם לכן, יעקב הוא אדם מאוד טוב

, החמור נבהל וברח וגם גם יעקב, הייתה הפגזה בסמוך אליהם, מוריום אחד כשהלך עם הח, חמורים והביא אותם למשלטים

אימי , היו תקופות שהוא לא היה יכול לעבוד והיה שוכב וצועק, הוא סבל מאוד, הוא קיבל הלם קרב אך בזמנו לא ידעו מה זה
ותי דובה הייתה מספרת אח, כ היה פועל בניין"בהתחלה יעקב לא עבד ואח. הייתה מרסקת לו את האוכל וגם היא סבלה מאוד

אני , לפעמים כשאני מדברת עם אחותי, שהייתה בתנועת נוער וכשהיו טיולים להוריי לא היו אפילו כמה פרוטות לתת לה
ודובה ענתה שפשוט לא היה להם " ? איך ה הגיוני שאימא השאירה אותנו במוסד ולא לקחה אותנו לגור איתה: " שואלת אותה

תופרת לאבי את בגדי , אימי הייתה מתקנת גרביים, לחופשים למרות שהבית של הוריי היה כזה פשוטאני תמיד חיכיתי . כלום

אני רק רציני לבוא , ילד לא רואה את העוני. כנראה שגם פה אחד פחות להאכיל זה היה הרבה להוריי, טלאי על טלאי, העבודה
היא , אני חיכיתי לחגים אפילו לא קיבלתי אהבה מאימאו, ההורים היו חסרים לי ורק בחגים היינו נוסעים הביתה, הביתה

  .אני משערת כי היא לעולם לא דיברה על מה שעבר עליה, התקררה מהסבל שעברה



גרה בלוד והייתה , יוכבד, אחות של אבי הביולוגי

אשתו נפטרה מטיפוס והוא הכיר את דודתי , ילדים

לביתה . ילדים 5וצעירה אך כיוון שהייתה ענייה לא הייתה לה ברירה והיא נישאה לו ולהם נולדו עוד 
ישנו עם , אכלנו דברים פשוטים, ה עשיר ולא היו מותרות

. וכך היה, "אני אכיר לך פה בחור ואת תתחתני פה

 7זית במשך - בנווההתחתנו וגרנו . מצאתי חן בעיניו

יפעת וגרניט , שנים שלאחריהן נולדו לנו עוד שתי בנות

אחי , שנים מהמלחמה 20כעבור .שנים 37שם גרנו 

הוא שאל , לא ידענו מה עלה בגורלו, כל השנים הללו ניסינו לחפש את אבי

התחלנו להתכתב עם אבי שכתב ! מצאו אותו

. הוא שלח לנו סרטים ואגרות ברכה) תנועל אף שבפועל הוא לא באמת גידל או

בשם , ח הכיר אחות גויה שטיפלה בו ויחד הם חייו והביאו לעולם בן
לא זכינו , אבי חי כמו הגויים וכשמת נקבר כמו הגויים

בתור , על-בעלי יוסף עבד באל, לאורך השנים הייתי עקרת בית ועבדתי בחינוך

שרית ; ארבעת ילדנו נשואים. משפחה ונערה הייתה חסרה לי המשפחה והיום המשפחה חשובה לי מאוד והיחסים הם קרובים
רפי גרוש ועובד ברשות , לירון ואלמוג: לוד ויש לי מהם שני נכדים

בתי יפעת , שליטל נשואה לליאור ומהם יש לי נין בשם אוהד

חן , נוי: ם ולהם שלושה ילדיםהם גרים בשוה, 
, ליהי: הם גרים בגנתון ולהם ארבעה ילדים, על ומאיר עצמאי

אחות של אבי הביולוגי, למדתי במוסד ואז הגעתי לבית בעכו ועבדתי בחנות בגדים כשנה

ילדים 4אל גולדפרב היה נשוי לאישה ולהם נולדו יחזק, הדוד

וצעירה אך כיוון שהייתה ענייה לא הייתה לה ברירה והיא נישאה לו ולהם נולדו עוד  ה
ה עשיר ולא היו מותרותאף אחד לא הי! היה לנו ממש כיף, היינו נוסעים לעיתים תכופות

אני אכיר לך פה בחור ואת תתחתני פה: "יום אחד דודי אמר לי. שמיכות על הרצפה אבל היה לנו כיף להיות יחד

מצאתי חן בעיניו, על והייתה לו דירה צנועה-הוא הכיר לי בחור בשם יוסף מידה שעבד באל

שנים שלאחריהן נולדו לנו עוד שתי בנות 9משם עברנו לשיכון וגרנו שם , שרית ורפי, שנים ונולדו לנו שני ילדים

שם גרנו , מה שאילץ אותנו לעבור לדירה גדולה יותר בשכונת הרב קוק שבלוד

כל השנים הללו ניסינו לחפש את אבי, ב עם מישהו ברוסיהאברהם הכיר אדם שהתכת

מצאו אותו-את הבחור ברוסיה אם מכירים במקרה אדם בשם וולף גוטלין ולאחר בירורים

על אף שבפועל הוא לא באמת גידל או(תודה לאבי יעקב על שגידל אותנו 

ח הכיר אחות גויה שטיפלה בו ויחד הם חייו והביאו לעולם בן"שרד והוא סיפר כנפצע ובבישאלנו את אבי איך הוא 
אבי חי כמו הגויים וכשמת נקבר כמו הגויים, קיבל התקף לב ונפטר 64הוא רצה לבוא לישראל אך בגיל 

לאורך השנים הייתי עקרת בית ועבדתי בחינוך. אותו והוא לא זכה לראות אותנו

משפחה ונערה הייתה חסרה לי המשפחה והיום המשפחה חשובה לי מאוד והיחסים הם קרובים
לוד ויש לי מהם שני נכדיםנשואה לקובי זמיר אשר עובד בתעשייה האווירית וגם גרה ב

שליטל נשואה לליאור ומהם יש לי נין בשם אוהד, ניר וליטל,דרור: הוא גר בלוד ויש לו שלושה ילדים

, על ויפעת גם כן בקופת התמלוגים שם-אבי עובד באל
על ומאיר עצמאי- היא גזברית אל, גרניט נשואה למאיר ששון

  מצורפות תמונות בהמשך

 מרים שרת

  2013אפריל 

  

    

  

  

  

  

    גיל שנה וחצי לערךב יהודית: תמונה

 

למדתי במוסד ואז הגעתי לבית בעכו ועבדתי בחנות בגדים כשנה 16עד גיל 

הדוד, לנו ממש למשפחה

ההיא הייתה יפיפיי, יוכבד
היינו נוסעים לעיתים תכופות

שמיכות על הרצפה אבל היה לנו כיף להיות יחד

הוא הכיר לי בחור בשם יוסף מידה שעבד באל

שנים ונולדו לנו שני ילדים

מה שאילץ אותנו לעבור לדירה גדולה יותר בשכונת הרב קוק שבלוד

אברהם הכיר אדם שהתכת

את הבחור ברוסיה אם מכירים במקרה אדם בשם וולף גוטלין ולאחר בירורים

תודה לאבי יעקב על שגידל אותנו מכתב 

שאלנו את אבי איך הוא 
הוא רצה לבוא לישראל אך בגיל , ואדים

אותו והוא לא זכה לראות אותנו לראות

משפחה ונערה הייתה חסרה לי המשפחה והיום המשפחה חשובה לי מאוד והיחסים הם קרובים
נשואה לקובי זמיר אשר עובד בתעשייה האווירית וגם גרה ב

הוא גר בלוד ויש לו שלושה ילדים, שדות התעופה

אבי עובד באל, נשואה לאבי ברונשטיין
גרניט נשואה למאיר ששון, ונעם והאחרונה שלי

  . ליבי וליעוז, ליאור
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מרים שרת: ראיון

אפריל , מודיעין

  

תמונהב         



          

            

            

          

אחי הבכור , פרידה מאימא בתום המלחמה

  אנוכי יהודית ואימי, צמח -אחי האמצעי, 

            

קבוצת 

הילדים גורדוניה של 

הקורדינאציה וההקדשה של 

המדריכים מאחורי התמונה

            

  ).1.10.1946(פולניה , קמניצה

  .הרביעית מימין עם האוברול זו אני, בשורה השנייה מלמטה

  .השלישי משמאל זה אחי צמח, בשורה הרביעית מלמטה

  .השישי מימין זה אחי הבכור אברהם, 

              

  

  

פרידה מאימא בתום המלחמה  

, אברהם

    

      

    

קבוצת , גרמניה  

הילדים גורדוניה של 

הקורדינאציה וההקדשה של 

המדריכים מאחורי התמונה

      

      

      

      

      

      

      

קמניצה, בוצת גורדוניהק

בשורה השנייה מלמטה

בשורה הרביעית מלמטה

, בשורה הכי עליונה

 

    

  

  

    

  



  אני מימין עם חברה, אחר המלחמה

          

חברה של , אברהם. בגרמניה אחרי הפרידה מאימא

  אני וצמח, אברהם

                                                                       

            

              

אחר המלחמה, בפולניה    

      שקיבלתי בשחרור מהמחנה עתליתהסרטיפיקט 

  

  

בגרמניה אחרי הפרידה מאימא

                                                                     

    

  

  

 

    

  

  

  

  

הסרטיפיקט 

  



  

  
  

  

  

   

  

  

  

          

          

          

          

          

      

          

          

                 

  

  

  

             

      
      

      

    אני בבגרותי  

      

      

      

        

              

              

              

            

                                          

              

  אני ויוסף ביום חתונתנו

    

              

              

              

 

    

    

    

    

                              

    

  

  

אני ויוסף ביום חתונתנו

  

  

  

    

    

    

    


