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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  היימן :שם משפחה

  

  בתיה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           מושקה : איתו נולדתישם משפחה 

  

 Mushka בלועזית

  בתיה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

: מין                                          Batya בלועזית

                    נקבה

 :לידהשנת 
1942 

   גומוניצה: עיר לידה

  

  פולין  :ארץ לידה                                          Gomonitzh  בלועזית

 
  יצחק מושקה  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  פייגא פסיה :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 
                                                    גומוניצה: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  פולין :ארץ המגורים Gomonitzh בלועזית

 
   :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(

                                                                                       
 ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                      :הנך אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי 
 

  :  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, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 

  

 :עליה שנת
  

1960 

 : ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

  ארצה



 

  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

כשאימא הייתה לאימא פייגה פסיה ואבא יצחק אני נולדתי כבר לתוך המלחמה  1942נולדתי בעיירה גומוניצה בפולין בספטמבר 

 .בהריון
אימי התחבאה יחד עם אבא המחצבה קרובה וכשקראה ללדת יצאת מהמחבוא הלכה לבית מכרים שם היא בתחילת המלחמה 

הכומר המקומי שמצא אותי . ילדה אותי ומיד לאחר הלידה השאירה אותי במפתן הכנסייה המקומית וחזרה בחזרה למחבוא שלה

שנים שגדלתי גם נודע לי לאחר מכן שאימא ואבא ויהודים  כמובן שסיפור זה נודע לי לאחר כמה. םמסר אותי לזוג פולני חסרי ילדי

נוספים שהתחבאו במחצבה שהיו משלמים לפולני מקומי כל מה שהיה להם תמורת אוכל אך ביום מן הימים שאזל להם הדברים 

  .והפולני לא קיבל תמורה הוא הלשין עליהם לגרמנים שהגיעו מיד וחיסלו שם את כולם כולל את הוריי

אימי הייתה עובדת , התגרשו הוריי המאמצים ואני עברתי עם אימי המאמצת לוורשה הבירה 4שבגיל  התי כנוצרייאני גדל

שלחה אותי אימי  7במכבסה שעות רבות ואני נאלצתי לבלות את רוב היום לבד הסתובבתי ברחוב ואצל שכנים ושהגעתי לגיל 

כשעזבתי  14בזמן זה אימי באה לבקר אותי מדי פעם אך בגיל . םשני 7שם חייתי ולמדתי  ההמאמצת ללמוד במנזר עם פנימיי

וחזרתי הביתה מצאתי את אימי מאוד חולה מצבה היה סופני והיא שתתה המון אלכוהול כדי להשכיח את הכאב  האת הפנימיי

 . טיפלתי בה בנוסף ללימודים בבית ספר ועבודה כדי לפרנס את שתינו שנתיים
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

מיד לאחר ההלוויה הם , היא נפטרה ואחיה ואחיותיה לקחו אותי אמצו אותי לחיקם 1956בשנת  16לאחר מכן כשהייתי בת 

בשבילי זה היה אסון לחזור מהעיר . ואבי החליט להחזיר אותי אליו לעיירה הודיעו לאבי המאמץ למרות ששנים לא היינו בקשר 

לא הסתדרנו והתלוננתי , לא היה לו בית משלו הוא  חי בתוך דירה עם זוג נוסף. ההוא היה זר לי מאוד  ועסק בווטרינרי, הגדולה

ר ברכבת מרחק רב לעיר עתי לבית ספנס, דאגתי לעצמי לבד לכל דבר, סבלתי מאוד. כל הזמן אבל הוא היה אדיש לעניין

  . רודומסקו

עד שיום אחד נמאס לי מכל המצב ובדרך ברכבת מהבית ספר הביתה ירדתי  16התגוררתי שם כשנתיים עד גיל , מצבי היה רע

 סיפרתי לה שאני במצב. בכפר נידח בה התגוררה אחותו של אבי המאמץ דפקתי אצלה בדלת והיא קיבלה אותי בסבר פנים יפות

בכיתי ובכיתי עד שנרדמתי מתוך בכי ועייפות אבא שהגיע בלילה ולא ראה , שאבא לא מטפל בי ואני חייבת לחזור לוורשה, רע

מתוך שינה שמעתי צעקות וויכוחים בין דודתי לאבי ותוך דקות שמעתי את . אותי החל לדאוג ומשם מה בא לאחותו לחפשני

ודה הרגיעה אותי וביקשה ממני להקשיב לסיפור שלה וכך סיפרה לי את כל שאבא הלך קמתי שוב ובכיתי הד, טריקת הדלת

הסיפור שלי שאין זה אבי ושאימי כלל לא הייתה אימי ושאני בכלל יהודיה וכיוון שהיא מכירה משפחה יהודית ברוד ומסקו ניסע 

  . לשם ונראה מה יגיבו

קיבלו אותי בחמימות , ם שני ילדים ששמעו את כל הסיפורנסענו למחרת בבוקר לרודומסקו והגענו למשפחת קששבר זוג צעיר ע

במקביל התחילו בקהילה היהודית . המשכתי בלימודיי בבית היו עוד שני ילדים נוספים וזה הביא לי שמחה מיוחדת. ואימצו אותי

על הוריי  לחפש את השורשים שלי גם כדי לעשות לי תעודת לידה הקהילה אספה מידע מהסובבים וכך גילתי את הסיפור

  .  העלו אותי לישראל 18והמחצבה הוציאו לי תעודת לידה ומיד עם סיום לימודיי שהייתי בת 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

קצין באוניה ראה את מצבי , עליתי מנמל נפולי עם אונית ארצה הנסיעה באוניה הייתה קשה בחילות והקאות, 1960בשנת 

הקשה לקח אותי לחדר האוכל של המלחים ונתן לי אוכל שאוכל להסתדר איתו כשהגענו לחיפה לקחו אותי לקיבוץ מעגן מיכאל 

קשה ובפקט המגע עם החיות במקביל פרסמתי בעיתון של פולין וישראל שהנני קיבלתי מיד צו גיוס ההתאקלמות הייתה לי מאוד 

שראתה את הפרסום ואיבדה את בעלה וילדיה במחנות ריכוז החליטה שאני ‘ מחפשת את משפחתי אישה בשם פולה יעקובוביץ

   .היא ביתה היא החלה בהתכתבויות עם המוסדות הרלוונטיים שהיא מסתמכת על כל מיני מסמכים



 

אחד הגיעו לקיבוץ קבוצת עיתונאים גדולה וביקוש ממני להצטרף לפולה שבהתחלה הגדירו אותה כדודתי צילמו אותנו  יום

בשמחה כאיחוד משפחות שאחרי המלחמה אני שבתוך ליבי ידעתי שאין לי שום קשר לאישה הזאת בכל אופן שמחתי שדרך זה 

גם שאישה זרה מספרת לי שהיא אימי אך זה לא היה אכפת לי  אעזוב לפחות את הקיבוץ וכך מצאתי את עצמי בדרך לרמת

 .היא הייתה אישה נפלאה אך לא יציבה לא הסתדרתי איתה כל כך ,גרתי אצלה כשלושה חודשים .לפחות יש לי משפחה חדשה

   .החיים היו קשים בפרט שלא חשבתי שהיא אימי

נפגשנו והתחתנו מידית בעלי עבד  25וא היה בן אך ה, בזמן זה פגשתי את משה בעלי לעתיד גם הוא היה נרדף מהשואה

במקורות הרוויח יפה הצלחנו לקנות דירה נאה ברמת גם נכנסתי מיד להריון עם בני הראשון ארי וכשנתיים לאחר מכן נולדה ביתי 

שנה  25כ עברתי לגור באשדוד התחלתי לעבוד בגננות בזה עבדתי 1975ב .נאווה ועשר שנים לאחר מכן נולד בני השלישי גיא

  .כיום הנני מתגוררת אצל ביתי יש לי שלושה ילדים חמישה נכדים ונין 2010בעלי נפטר באוגוסט 

  

 

  הילה פבר: ראיון
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