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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון:)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  

שנקרא על שם מי ( גרנו בכפר מוטלה. בריינה ואבא חיים אמא. למשפחה מסורתית, 22/12בתאריך , 1922נולדתי בשנת 

שנתיים , כ אני"אח, יעקב –אחי הגדול ממני בשנתיים  –ילדים בבית  5היינו . משפחות יהודיות 200אשר מנה , )שייסד אותו

היה תלמוד תורה ושם  4בגיל . סלבה–מאיר ואחרונה גם היא בהפרש של שנתיים  –אחרי שנתיים נוספות , אייזיק –צעיר ממני 

לא פולנים והם גרו מסביב , רוסיםאיתר התושבים בכפר היו בל. כיתות 7ס עממי פולני וסיימתי "כ היה בי"אח. 6למדתי עד גיל 

אבל היה , הוא רצה שאמשיך ללמוד בתיכון. אבא שלי היה נפח. היהודים היו בעלי המלאכה. לרחוב שלנו ועסקו בחקלאות

אבא רצה . כמו משכורת חודשית, זלוטי 70זה עלה . יהימחולה ולנסוע לגימנסיה היה יקר מאוד והיה צריך גם לשלם על פני

ס קנו לי "נשארתי בכפר וקראתי הרבה ושנה לאחר שסיימתי בי. אבל לא רציתי להקשות עליו, לקחת הלוואה רק כדי שאלמד

  . למדתי לתפור לבד והתחלתי להתעסק בזה. מכונת תפירה

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, וגירושמעצר : ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  

. בלרוס עברה לרוסיה והגיע שלטון חדש ואפשרויות חדשות. הגרמנים חילקו את פולין, כשהתחילה המלחמה 1939בשנת 

אצלנו לא היו אפשרויות . שלמה מהעיתון ידע שאני פיקחית והביא לי מודעה בה כתוב שמחפשים מתלמדות לעבודה בבנק

אבא התעקש שתהיה . אפילו 16כי עוד לא הייתי בת , לא רצתה שאסע לבד לעיר חדשה אבל אמא, במיוחד לא לבנות, לעבודה

לקחתי דברים ועליתי על רכב , למרות שהייתי מבית מסורתית החלטתי למרוד. זה היה בדיוק לפני ערב פסח. לי הזדמנות

ם אצל זוג מבוגרים שהסתבר שהם בסוף מצאתי מקו. לא היה לי איפה להיות וחיפשתי דירה. נסעתי לפינסק. משא בחג הפסח

התקבלתי לעבודה בבנק . בכל זאת הסתדרתי. כ כעסה עליי כאילו הפכתי לפושעת ולא שלחו לי כלום"אמא כ. קרובי משפחה

הבנות שלהם למדו בפינסק וכשאבא שלהן הביא להן . היו לנו מכרים בעיר שהיו שכנים שלנו בכפר. בלי שידעתי עדיין רוסית

בימים הייתי עובדת . כ סיפר לאבא שלי שאין לי מה לאכול וכך המשפחה התחילה לשלוח לי דברים"אותי ואח דברים הוא פגש

  . הצלחתי מאד. כדי לסיים תיכון, ובערבים הלכתי ללמוד

  

שלחתי את הכסף . זה היה כמו שכר של משפחה לחודשיים. רובל בחודש 400אחרי כמה חודשים המשכורות עלו וקיבלתי 

התחלתי לעבוד . ליד מוטלה, ופנו אליי לעבוד שםבסביבה שלנו בנו שדה תעופה תת קרקעי . התחילה להתגאות בילאמא והיא 

אבל כן פחדתי . במחשבה שלי אני לא ברחתי מהגרמנים. אני לא פחדתי. אבל אז בגלל המלחמה היה צורך לעזוב ולברוח, שם

ראיתי את ההפצצות הראשונות ועברנו לעיר גומל מעבר . עתישמלות ונס 2לקחתי תיק עם . מהרוסים שיגידו שאני בוגדת

הוא דאג שעל הרכבת האחרונה שעזבה את העיר אני . חיפשנו משפחה שהכרנו אבל נשאר שם רק אבא זקן ואח שוטר. לגבול

בדרך . נסענו שתינו עם הרבה יהודים בקרונות משא ואף אחד לא שאל אותנו אפילו אם אנחנו רעבות. אעלה עם עוד מישהי

הוא הזמין אותנו לאכול ואמר לי שאחרי . אחד מהם ניגש ושאל אם נשב איתם לארוחה. נכנסנו למסעדה והיו שם קצינים רוסיים

יצאנו החוצה לאור יום . בדרך היו הפצצות ובכל מקום היו מחנות פליטים. המשכנו לנסוע שבועיים. המלחמה הוא יתחתן איתי

היינו כל כך . שם שאלו אותנו אם נישאר או נמשיך. התרחצנו ואכלנו, למחנה פליטים בורוניש הלכנו. אחרי שבועיים בלי רחצה

  ... כי היינו נקיות, האנשים שהיו איתנו בקרון לא הכירו אותנו. אז נשארנו, עייפות

  

. עם משכורות אבל, כמו קואופרטיב חקלאי –תה מורה ואותי שלחו לסופחוזיבורוניש שלחו את החברה שלי לקולחוז כי היא הי

הייתי (יתה פלטיה אוקראינית שאמרה לי שהגרמנים לא ישאירו אותי יה. הגרמנים התקרבו. נשארתי שם לעבוד בחורף הקר

היה זה באפריל  .באותו הזמן היה הגיוס הראשון של בנות לצבא הרוסי ומכל הפליטות שלפו דווקא אותי). היהודיה היחידה שם

כ עצוב "כל הדרך היה לי כ. מ בערבה כדי להגיע ללשכת הגיוס"ק 12הייתי צריכה ללכת . לגכפור וש –והיה חורף  1942שנת 

. כאילו אני בוגדת. כי נולדתי בפולין, כשהגעתי נאמר לי שלא יקבלו אותי. שעזבתי ושאני לא יודעת לאן אני הולכת ובכיתי הרבה

הוא ראה אותי בחוץ בשלג . יתי ובכיתי ועבר לידי קצין רוסיבכ. לא היה לי לאן ללכת וכבר היה חשוך ואף אחד לא התייחס אליי



 

סיפרתי לו . הסתבר שגם הוא יהודי ולכן הוא דיבר איתי יידיש). אבל עדיין לא ידעתי רוסית טוב(ניגש אליי ושאל מה קרה , בוכה

. גדת והסכימו לגייס אותיאמר להם שאני לא בו, לקח אותי ביד ללשכת הגיוס, הוא היה קצין בכיר. שלא מקבלים אותי לצבא

התאספנו . היו שלוליות והרגליים שלי היו רטובות. היו לי מגפי צמר ולא עור והשלג כבר נמס. למחרת הלכתי מהרכבת ליחידה

לקחו את . נתנו לנו אוכל. מ ובאו בנות מרוסיה מצויידות היטב עם מעילים ובגדים ורק אני הייתי מסכנה בלי כלום"ביחידת נ

אבל מרוב גאווה לא , הבנות רצו לתת לי בגדים. בכיתי. אבל לי לא היו נעליים ובגדים אז לא יכולתי ללכת, קסהבנות לקר

הקצינים ). ס אהבתי פיזיקה"ביה'  עוד בתק(הייתי בקורס קשר . אחרי כמה ימים כבר נתנו לנו מדים והתחלנו ללמוד. הסכמתי

הצטיינתי לאורך הדרך והגענו . היו הרבה הפצצות. רס והתחלתי את הצבאסיימתי את הקו, הייתי מצטיינת. התנהגו אליי יפה

  . קיבלתי ראשונה את הדרגות והייתי מפקדת כיתה. וחצי שנים 4הייתי בצבא . עם היחידה עד קרוב לברלין

  

  מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
  ):עליה/ העפלה, בריחה, מהחיים אחרי המלח, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  

כבר . נסענו דרך פולין בקרונות. אבל לא נשאר כלום. שחררו אותנו והיינו צריכים לנסוע הביתה. בסוף המלחמה היינו ליד ברלין

 4היינו ביחידה רק ). הגרמנים הגיעו לכפר ביוני ובתשעה באב הרגו את כל הכפר(לא נשאר אף אחד  נודע לי שממוטלה

אבל הוא עזב אותנו לפני . הוא היה בן יחיד והוא כתב להוריו ואמר לי שאמו תקבל אותי כמו בת. כולל מפקד היחידה, יהודים

 –אם אקבל ידיעה כלשהי מההורים  –ושאיפה שלא נהיה לפני שהוא עזב הוא הודיע לי ששחררו את פינסק . סוף המלחמה

היה בעיר . ועמדנו בתחנת רכבת 1945היה חודש אוגוסט . השתחררתי מהצבא והגעתי לקרקוב. אקבל מיד חופשה ואסע

. ראלכי היו שם קיבוצים ואפשר היה לעלות ליש, רציתי להישאר בפולין. פוגרום והבנות באו וסיפרו שהפולנים טובחים ביהודים

את : "היא אמרה. בדרך פגשה אותי צוענייה וקראה לי בכף היד. אבל בגלל הפוגרום הייתי חייבת לעזוב ונסעתי לפינסק

באתי לפינסק וכולם ". קרוב משפחה אחד חי מצאי אבל ת, ת הביתה ואין שם אף אחדאת נוסע. אבל הלב שלך בוכה, צוחקת

  . ומצאתי את מי שהיתה אחראית עליי עברתי ליד הבנק שעבדתי בו. התאספו כמו קיבוץ

  

הם סיפרו לי על אישה שעבדה איתי ונשארה . לא היו להם ילדים. בעלה היה מנהל הבנק וגם מורה במקום שבו למדתי בערב

עניתי . היא קשרה את חייה עם אדם שהיה בפרטיזנים ושאל אותי מהיכן אני. נתנו לי את כתובתה והגעתי אליה. בחיים

היו לו סוס ועגלה והוא אסף את . מי הוריי וסיפר שהתיישב אצלנו בדרך ושהוריי עשו למענם הכל ועזרו לילדיםשאל ". מוטלה"

לא רציתי לעבוד בבנק אז הלכתי להיות . פגשתי עוד מישהי שנשארה לבד ונתנו לנו דירת חדר. החפצים שלי מהתחנה

. אבל פחדתי שיגידו שאני בוגדת, למפלגה הקומוניסטית רצו שאכנס. התחתנתי עם מישהו ששרד. אדמיניסטרטורית בקולנוע

ערכו אסיפה . היתה לי מכרה מפינסק שהלשינה במפלגה שעשיתי ברית לילד. עשינו לו ברית מילה. שלמה, נולד לנו בן אחד

. לעשות זאתאבל למען הוריי הייתי חייבת , קמתי ואמרתי שאני לא נגד רוסיה ואני לא פוליטיקאית. והוציאו אותי מהמפלגה

אז , "קול ישראל"אסור היה לנו לשמוע . אז הוא אמר לי שלא אדאג והכל יהיה בסדר, מזכיר המפלגה הכיר אותי מהקולנוע

אף . מאד אהב כדורגל 7כשהיה בן . דיברנו בבית יידיש והבן דיבר רוסית. הייתי סוגרת את התריסים בבית ושומעת בשקט

זה ". הצד שלנו"שאלתי אותו לצד מי הוא והוא ענה . אחד היה משחק מול נבחרת ישראלאבל יום , פעם לא דיברנו על ישראל

  . התמלאתי גאווה! ישראל: והוא ענה. שאלתי, "שלנו"זאת אומרת 

  

הייתי . החלום שלי מגיל צעיר היה לעלות לישראל. אבל בעלי לא רצה, היתה לי אזרחות פולנית ויכולתי לעלות לישראל

שנים ואז שוב היתה הזדמנות לפולנים  14חייתי שם . עזבתי את העבודה ונשארתי בבית. סטית מגיל ילדותסוציאליסטית וציוני

, הודעתי לבעלי שיחליט אם הוא מצטרף. אח של בעלי סירב לנסוע. היה מאד קשה והיו צריכים להשיג הרבה תעודות. לצאת

יום אחד הבן היה חולה ובדיוק הביאו . בעלי עבד והבן למד .וינט'שם היה ג. הגענו לפולין. אבל אני לוקחת את הבן ונוסעת

כי הוא מעולם לא ראה , קניתי לו תפוזים והוא אכל אותם עם הקליפה. קילו תפוזים עלה כמו יום עבודה של פועל. תפוזים מיפו

ך יכול להיות מישהו שלא הוא לא הבין אי. אמרתי לו שאולי עוד מעט ניסע לארץ ושם אולי לא יאהבו תפוזים. תפוזים לפני כן

רסי רצה שנבוא אליו ואני רציתי רק 'ג-בן דוד שלי מניו. שלמה למד בבית ספר יהודי. היינו שנה וחצי בפולין... אוהב תפוזים

  .והגענו לישראל" ירושלים"עלינו על אניית , עלינו על רכבת דרך וינה ואיטליה 1960בחודש מאי . לישראל

  

  בארץי על חייך  /נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(



 

  

. היינו בבגדים של חורף ובעלי לא הרגיש טוב והתעלף. כל חיי חלמתי על חיפה וכשהגענו היא נראתה בדיוק כמו שחלמתי

היתה שם נציגת סוכנות ואמרתי לה שאנחנו נסתדר . ולא מצאנו אותושאמור היה לפגוש אותנו , לוין, חיכינו למישהו ממוטלה

אמרו לנו שקרית גת . אבל בעלי לא רצה, כי הכרתי שם מישהו, ליד ירושלים, רציתי ללכת לקיבוץ מעלה החמישה. גם בלעדיו

מצב נוראי עם המון חול הגענו מאוחר בלילה והיו בתים ב. נסענו כל היום והיה חם מאד. א ונסענו לשם"היא פריפריה של ת

איתנו כל  המשפחה הרומנית שהיתה. הבית היה מלוכלך והייתי מאד עייפה. לקח המון זמן עד שפתחו לנו את הדלת. ויתושים

  . הוא גר ביקנעם והיה לו שם עסק. חלוץ, 77בא אליי בן דוד בן . אבל אני התעקשתי לנקות ולהסתדר, הזמן קיטרה

  

כאן . במטבח הוא סידר לבעלי עבודה בקיבוץ עין השופט ואני התחלתי לעבוד בסולתם. תנוהוא בא בערב שבועות ולקח או

הלכתי ללמוד עברית אחרי העבודה ואחרי חצי שנה כבר הגעתי . דיברו איתי רק עברית ולא ידעתי מילה. התחילו חיים חדשים

. ל שלי לאורך כל הדרך באומץ ובאופטימיותעמדתי ע. הפתעתי את כולם. ותיקנתי את העברית הקלוקלת שלה, מרים, לטבחית

אני מאד אוהבת את השפה העברית ואת . מי שלא ידע את השפה היה אומלל, בזמנו. זה לא כמו היום שהכל זמין גם ברוסית

. כ מנהלת המטבח"בהמשך התקדמתי בעבודה והייתי אחראית מחלקה ואח. ישראל ולכן ידעתי שאני חייבת ללמוד את השפה

משום שידעתי מה זה לעבור לארץ זרה , קלטתי לעבודה נערות שהגיעו ממרוקו ונתתי להן הרבה אהבה. שנים 24 עבדתי שם

זו . "הייתי אמורה לצאת לפנסיה בחנוכה והבנות פנו למנהל המפעל וביקשו שאשאר. עשיתי את זה מכל הלב. ולהיות בלי שפה

, 62כשהייתי בת . אבל בעלי היה חולה והחלטתי לפרוש, אר עודכ ביקשו שאש"אח. נשארתי עוד שנה. הן אמרו, "אמא שלנו

  . נשארתי לבד. הבן כבר היה נשוי ועבר לפתח תקוה. הוא נפטר, שנה לאחר מכן

  

התנדבתי בצבא במחסני חירום . שנים בשביל להתפרנס ומעכשיו הגיע הזמן בשביל הנפש 24החלטתי שעד עכשיו עבדתי 

בגדים ועוד , הכנו שם צעצועים. קה לשאר הזמן והתנדבתי במועדון תעסוקה לפנסיונריםכ חיפשתי תעסו"אח. פעמיים בשבוע

מבוגרים ועבדתי שם  3התחלנו שם . בהמשך פתחו את מרכז היום לקשיש והחלטתי להתנדב גם שם. ומכרנו כתרומה לקהילה

גם אירחתי . להם במה שרק יכולתי בשבתות הייתי מארחת עולים מרוסיה שהייתי אוספת אליי ועזרתי. שנה 20ובצבא במשך 

וכך הייתי . למשל כשהצטרכו ללכת לרופא ועוד, עזרתי להם גם בתרגומים. אצלי משפחות שלא היה להן עדיין איפה לגור

אחרי ההתנדבות כבר הייתי מעל גיל . עסוקה במשך כל השבוע ומאד נהניתי מזה ועד היום נשארו לי ידידים מהתקופה הזאת

נינות ואני מודה לאלוהים על כך  2- נכדות ו 3בשנים שחלפו נולדו לי . ת משם בגב זקוף לפני שיעבור זמנירציתי לצא. 80

  . נמצאת לבד והיום יש לי את המשפחה שהקמתי 16-17אבל אני כבר מגיל , לא קל להיות לבד. שזכיתי

  

את הטוב בכל אחד ומקבלת כל אחד מחפשת תמיד  ,אני אוהבת אנשים. ל המשפחה סביביעם כ 91לאחרונה חגגתי את גיל 

אני מודה על כך שראשי . אבל זה תלוי איך מקבלים את זה, לא קל להיות מבוגר. אני יודעת להתגבר על הכאבים. כפי שהוא

בעלי היה נוהג לומר שאני פראיירית משום . יש הרבה אנשים שמבקרים אותי. צלול ואני יכולה לדבר על כל נושא עם כל אחד

... לבסוף הוא אמר שהוא שמח שהבן שלנו טוב כמוני ואני חשבתי לעצמי שהגיעו ימות המשיח. אבל כזאת אני, מדי שאני טובה

את גם  –צריך לקבל את הטוב ולדעת שכשאת נותנת . אני מקבלת את החיים כפי שהם ויודעת שלכל גיל יש את היופי שלו

  . מקבלת
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