אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי בפולין ,משפחה מרובת ילדים ,שתי בנות וחמישה בנים .משפחה ממוצעת.
התגוררנו בפולין ,בחלם לובלסקי ,אמא עקרת בית ,עבדה במשק בית בבתים של אחרים.
היה עוני ,היו ימים ששמו לנו אוכל ליד הדלת ,את זה אני זוכרת ,מסיפורים של אחותי.
אבא היה סוחר של סוסים וכל מיני דברים.
אח אחד שלי טבע בנהר ,אבא שלי היה בחור ישיבה ואמא שלי הלכה להביא סכך לסוכה ,אח שלי הלך אחריה ,וטבע בתוך הנהר.
אחותי נסעה לורשה כדי לעבוד ולעזור בפרנסה למשפחה ,עד המלחמה.
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
באותו היום שהפציצו את פולין 1.9.1939 ,אמא אמרה בפולנית "אין לי כלום  ,אני לא מפסידה כלום ,יש לי אמא )ברוסיה( ,תעלו
על העגלה ,נוסעים" הייתי בערך בת ארבע ,היא שמה את כולנו על העגלה עם הסוס ,ונסענו.
אחד הזכרונות החזקים הוא שתוך כדי נסיעה היה בום חזק וירדנו מהעגלה לרצפה ,מכסים עם הידיים את הראש.
המשפחה של אבא ,היפש ,נשארו כולם בחלם לובלסקי ,כולם ניספו.
חצינו את הנהר ,נהר בוג לצד הרוסי והגענו לבית של סבתא שלי באותו היום.
היינו שם שבוע ,אולי יותר.
ואז הרוסים החליטו לסגת ,ופינו את כל אלה שברחו מפולין לצד הרוסי.
החרימו את הסוס והעגלה ואותנו העבירו למרכז רוסיה ,איוונוב ווזניסנסק.
אותי ואת אח שלי לקחו לגן ילדים ,נתנו לנו בית ,סידרו לאבא ולבנים הגדולים עבודה ,וקיבלנו אוכל לשבוע ימים.
אבא והאחים שלי עבדו בבית חרושת לקמח.
אבא והבנים היו יוצאים מבית החרושת עם גטקס ,ממלאים אותם בקמח מוחבא )בתוך הגטקס( ומוכרים בשוק השחור.
ככה לא ידענו רעב בכלל.
לא היו בעיות.
כשהגרמנים התקרבו לרוסיה ,ב ,1941כל אלה שיכלו ,התחילו לברוח.
עלינו על רכבת משא וברחנו לכיוון טשקנט ,טורקיסטן )שנמצאת באוזבקיסטן(
בדרך קיבלנו תלושים לאוכל מהרוסים.
באחת התחנות ,הנזה ,התישבנו ,לאחותי היתה תינוקת ,תפסנו את הדרגשים למעלה ומשפחה נוספת תפסה למטה ,ואז נכנסו עוד
הרבה אנשים ,משה ,שהרבה שנים אחר כך הפך להיות בעלי ,היה אחד מהילדים במשפחה שלמטה בקרון.
עם כל המסע הזה הגענו לסוף העולם ,לא ידענו איך ,לא ידענו מה ,הגענו לסופחוז )כמו קולחוז( ,כפר אוזבקי באוזבקיסטן
שעוסקים בו בחקלאות.
קיבלנו שם חדר ,הגברים עבדו בחקלאות וקיבלו לאכול פיתה .זה לא היה מספיק.
אבא שלי גנב תרנגולות ,וכשהיינו מבשלים ,כדי להסתיר אותן ,היינו שמים מעליהן בגדים ,הרוסים היו מריחים את התרנגולת
המתבשלת ,באים לחפש ,אבל כשהיו מרימים את מכסה הסיר היו רואים את הבגדים ,וככה לא גילו את התרנגולות.
אחרי בערך שבועיים שם בסופחוז  ,אבא שלי לקח אותנו וברחנו משם לתורכיסטאן ,עיר בקזחסטן.
תפסנו שם בית ,אבא שלי ואחותי הגדולה מלכה התחילו להתעסק במסחר בין טשקנט לתורכיסטאן והאחים דוד ואריה לייבל עבדו
בבית חרושת.
בתורכיסטאן היינו מקבלים תלושים שהיו מקבלים איתם לחם ,ופעם אחת שלחו אותי ואת אחי ,אנחנו הלכנו ,לקחנו את הלחם עם
התלושים ,ובדרך הביתה ,שהלכנו בה לאט מאוד חיסלנו את הלחם ,פירור פירור אכלנו אותו עד הסוף.
אחר כך לא שלחו אותנו יותר להביא לחם עם התלושים...
אשר יעקב יוסי ואני הלכנו לבית הספר ,ואמא היתה בבית.
ואז אמא ,בתקופה הזאת ,שלא היה מחסור ,והיה טוב ,דוקא אז בתקופה הזאת חלתה והידרדרה.
אריה לייבל נפצע בבית החרושת ונפטר ,הוא קבור שם ,אנחנו לא יודעים בודאות אם יש קבר.
אמי חלתה כפי הנראה בשחפת ונפטרה ביום השחרור 9.5.1945

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
אז התחילו להתארגן לחזור לפולין ,חזרנו לבלבה במערב פולין ,ושם לקחנו בית שהגרמנים עזבו ,כבר בלי אמא ובלי האח הגדול.
אחותי ניהלה את הבית והמשפחה.
אחותי התחתנה עם מנדל ברנר ,ואחרי החתונה הם עברו לכפר מנצ'ה בפולין.
אבא שלי הכיר אישה והתחתן איתה ,אנחנו הילדים היינו אכזריים ,היינו חוזרים מבית הספר ,יוסי ואני ,לא אכלנו את האוכל שלה,
רק את של אחותי ,והאישה הזאת ברחה אחרי שבוע.
האחים שלי אשר ויוסי היו בתנועה ,ב"מזרחי" והם יצאו לארץ ישראל.
הם הגיעו לישראל באקסודוס ,שם הם נקראו בשמות אחרים.
אני נשארתי עם אחי דוד ,אבא עבר לגור עם אחותי ,ואני הייתי הבלבוסטה ,בישלתי וניקיתי.
הלכתי לבית ספר ביידיש ,וסיימתי את הלימודים.
לתיכון עברתי לעיירה שכנה שקראו לה ג'רג'וניוב ושם היתה פנימיה שהייתי בה עם עוד שתי בנות בחדר ומשה ,שהיום הוא בעלי,
למד גם הוא בפנימיה הזאת ,כמה שנים מעלי.
כשסיימתי את הלימודים בפנימיה חיפשו בנים ובנות שהיו מעוניינים להיות מורים ליהודים ונפתחה כיתה בתוך בית ספר של מורים
בורשה ,הכינו אותנו להיות מורים.
נתנו מגורים ועזרה של  4000זלוטי בחודש.
למדתי שם בין השנים  1950-53והיתה לי תעודת בגרות עם תואר של מורה.
בחופשים הייתי נוסעת לבית של אחותי בנמצ'ה ,זה היה הבית שלי.
אחר כך הגעתי לליגניץ' ,שם לימדתי בבית ספר יהודי כיתות ב' וג' ,כל הלימודים היו ביידיש.
וגם לימדתי שם התעמלות.
שכרתי חדר אצל אחת המורות שלימדה שם ,אחרי שנתיים עברתי לוורוצלב ,עיר גדולה מאוד ,ולימדתי שם בבית ספר יהודי עד
.1957
כשהאחים שלי הגיעו לישאל הם קיבלו חדר ביפו ואבא שלי השיג ניירות ונסע אליהם.
ב  '57הגשתי בקשה עם אחי לצאת לישראל ,אסור היה לי לספר שאני נוסעת.
באותו היום לא הגעתי לבית הספר ,נסעתי לישראל עם אח שלי.
אחותי בעלה ושני הילדים התארגנו גם הם לעלות לישראל.
בסוף אפריל הגעתי לצרפת ,במעבר לישראל ,היינו בתוך מחנה שם ואסור היה לנו לצאת.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
הגענו לישראל ,ראו את האורות של חיפה מהאוניה אבל אסור היה לנו לרדת.
רק בשני במאי נתנו לנו לרדת מהאוניה .קיבלתי עם אח שלי צריף בנווה עמל בהרצליה.
האחים שלי יוסי ודוד גרו אתי.
היתה עבודה במפעל ארדי של אבקת אפיה ,באתי שם לעבוד.
לפני זה היתה עבודה במפעל שימורים לאשכוליות וגם שם עבדתי.
לא הסתדרתי כל כך עם אח שלי ,שהעדיף שאצא בשעות שהוא יכול להשגיח עלי ,ורציתי מאוד להיות עצמאית.
ואז אמא של משה ,שהיום הוא בעלי סידרה לי חדר .היא השתתפה בשכר הדירה בלי שאני ידעתי ,הכל כדי לעזור לי להסתדר
ולהיות עצמאית.
ואז משה ואני התחלנו להיות חברים .ב 17.8.1960התחתנו.
גרנו עם אמא של משה ,האחיות של בעלי הכינו את כל החתונה ,עם האוכל והכל.
אני עבדתי באמרון ,מפעל לרדיו ,בהנהלת חשבונות ואהבתי מאוד לבשל ,ומשה היה בצבא.
ב  62עברנו לבת ים ,ב 63נולד קובי ,הגדול ואחרי  4וחצי שנים נולד רמי ,הבן השני.
עד הפרישה עבדתי במדור תשלומים בהנהלת חשבונות.

