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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: י דרךציונ(

המשפחה של אמי התגוררה בעיירה . ואמי עזרה לו בבית הקפה הקטן שלנו,  קונדיטור-אבי היה אופה. נולדתי בעיירה קטנה בליטא
הגברים . כשם בעל האחוזה בה עבדו וגרו לפני שעברו לעיירה, הענפה הייתה מנצובסקישם המשפחה .  שנה מאז יסודה200 - כ

סבתא היתה אופה ומוכרת חלות . הנשים עסקו בבישול ואפיה. במשפחה לדורי דורות עסקו בתפירת רתימות עור לסוסים ונעליים
. הם התאהבו והתחתנו. הליטאי פגש את אמיאחרי שהיה בצבא . הוא היה מהעיר המחוז שאולי. לשבת וככרות לחם עד שבא אבי

המקום הפך למעין מועדון חברתי בו דיברו בעיקר על פוליטיקה באותן . הוא הצטרף למאפיה והתחיל לפתח את העסק של סבתי
היות וחשמל לא היה ורבים הגיעו לשמוע חדשות ואת הנאומים של , אבי רכש והתקין רדיו על בטריות.  הסוערות30-שנות ה

אני הייתי הבן . אך היו כאלה שזכרו את הגרמנים ממלחמת העולם הראשונה וקיוו לטוב. רבים היו חרדים לעתידם וגורלם. לרהיט
כילדים ספגנו את . אצלנו במשפחה ההורים היו מאושרים באהבתם. שגרה כיום בקרית ים, והייתה לי אחות פולה סגל, הבכור

למדנו גם . למדתי בבית ספר עממי בעיירה בשפת היידיש שהייתה שפת האם.  אנוכיותההרמוניה והכבוד ביניהם ונעדרו בנו רגשי
הם סיפרו על .  המורים היו בוגרי הסמינריון הממלכתי למורים בקובנה וחינכו אותנו בפטריוטיות ציונית גאה.עברית ותנך, ליטאית

רוב המשפחות לא .  מכלל האוכלוסיה80%ת והיוותה  משפחו200 - האוכלוסיה היהודית בעיירה מנתה כ. החגים היהודים והמסורת
. אך נהג לפקוד את בית הכנסת, גם אבי לא היה דתי. שוחט ומוהל בעיירה, היה רב. חגים ומסורת, אך שמרו על כשרות, היו דתיות

או סירים ושמו גם השכנים הבי. היינו שמים את הסירים על התנור החם של המאפייה. לא בישלו בשבת, בבית הקפידו על כשרות
ומדי , י סופרים אידים"היו מופעי תיאטרון עפ. בעיירה היו חוגי תרבות. למחרת שלחו גויים של שבת להביא את האוכל. על התנור

ר "צעירים היו לובשים חולצות חומות והולכים לאסיפות בית. היו גם תנועות ציוניות בעיירה. פעם היה מגיע קולנוע או קרקס נודד
, חייטים, כל אנשי העיירה היו בעלי מקצוע. שם בחורים ובחורות צעירים היו עוברים הכשרה לעליה. ירוהשומר הצע

ולכל אחד היה , כל אחד היה חייב להחזיק ציוד לכיבוי אש. הייתה התארגנות במסגרת מכבי האש. נגרים ועוד, צבעים,פחחים
  .חומרי בנין ופסלים, ממנו היו מייצרים כדים, באזור נמצאו מכרות של חמר, כמו כן. תפקיד במניעת שריפות

קבוצת הכדורגל היהודית המקומית הייתה משחקת מול קבוצות מעיירות אחרות ולשמחתנו לפעמים . הייתה גם פעילות ספורטיבית
  .הייתה מנצחת

היינו , י בית ספר יהודיכתלמיד. כילד הייתי מצטרף לקבוצת השחיה ובחורף הייתי גולש על הנהר הקפוא. בעיירה עבר נהר הויטה
היהודים נמנעו . שיתוף הפעולה היה מאוד מוגבל. בעיקר לאירועי ספורט, נפגשים עם ילדי בית ספר ליטאים לעיתים רחוקות

חוץ . שליהודים היה חופש פעולה מלא בנושאי דת ומנהגים, אך למען ההגינות יש לציין. בעיקר ממגע עם הגויים וזה היה הדדי
הרבה יהודים קיבלו ,  מולוטוב-כניסת הצבא האדום לפי הסכם ריבנטרופעם . ם לא היו התנגשויות על רקע לאומיממקרים בודדי

   .אך הדברים שקרו הוכיחו שטעו. ביטחון עצמי והניחו שבא פתרון לעניין הלאומי היהודי
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, ות מוותמחנות וצעד, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

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

הוא התחיל מיד לפעול למציאת דרך . אבי שעקב אחרי המתרחש בגרמניה נכנס לטרנס, עם פרוץ המלחמה, 1941 ליוני 22-ב
  .להמלט מהעיירה ולהגיע לקו רכבת מרכזית

ההלאמות בוצעו גם . קרה ששבועיים לפני כן השלטונות הסובייטים בליטא הלאימו רכוש של עשירים והרבה אנשים נשלחו לסיביר
כך עם תחילת המלחמה . צעירים יהודים שהיו פעילים בשלטון נשלחו לנהל את המשקים.  סביב העיירהבמספר משקים חקלאיים

.  בין אנשים אלו הייתה גם משפחתנו.להביא אותן לעיירה ולאפשר לאנשים לברוח, הייתה להם אפשרות לקחת עגלות עם סוסים
. מ" ק120במרחק של , להגיע לתחנת רכבת בריגהלברוח ו,  מכלל המשפחות היהודיות25%, כך הצליחו חמישים משפחות

בתחנה עמדה במקרה רכבת שיועדה לנסיעות . הבריחה הייתה תחת הפצצות מטוסים גרמנים ויריות של הפרטיזנים הלאומניים
באותו יום . הרכבת הצליחה לזוז, שך כמה שעותאחרי שהופגזה במ. באנדרלמוסיה ששררה הצלחנו להכנס לרכבת. מוסקבה-ריגה

, פירקו את הנוסעים מהרכבת. הרכבת הגיעה להרי אורל, אחרי נסיעה של כעשרה ימים. אבל אנחנו ניצלנו, נכנסו הגרמנים לריגה
שתו שחיפש את א, אחרי חודשיים הגיע לשם בן העיירה. מ לעיירה של מגורשים בשם קילמז" ק130ולקחו אותנו למרחק של 

לכן לפני שיקפאו הנהרות כדאי לנו .  ישחטו אותנו המקומיים- במקרה שהגרמנים יכבשו את מוסקבה. והסביר שמסוכן להשאר שם
יצאנו משם והגענו לעיר . משם אולי ניתן יהיה להגיע לארץ ישראל. באזור אסיה, רצוי לאזור ידידותי יותר וחם יותר, להסתלק
, התנאים הסניטריים היו נוראיים. נט רבבות של פליטים תחת כיפת השמיים סביב תחנת רכבתבסתיו ההוא התרכזו בטשק. טשקנט

זרקו . תפסנו רכבת שהובילה אותנו לעיר קוקנד ומשם בעגלות רתומות חמורים לקולחוז. פרצו מגיפות והשלטונות היו חסרי אונים
אני זוכר משפחה יהודית מקישינב בת שבע . מות כמו זבוביםאנשים התחילו ל. אותנו למסגד נטוש בלי מים ומזון והתעלמו מאיתנו

  .אנחנו קברנו בעצמנו את המתים. שתוך חודש כולם מתו חוץ מילדה אחת, נפשות
אמי חלתה בטיפוס במלחמת העולם הראשונה , למזלנו. אני ואחותי חלינו בטיפוס ונלקחנו לבית חולים, אבי גויס לצבא האדום



אבינו שירת . אמא מצאה חדר ונשארנו בעיירה הסמוכה, אחרי שיצאנו מבית החולים. וטיפלה בנו, והייתה כבר מחוסנת למחלה
הם התארגנו . בדיביזיה היו הרבה יהודים ליטאים שברחו מליטא ומשפחותיהם נשארו תחת הכיבוש. בצבא בדיביזיה הליטאית

ניסיתי ללמוד בבית ספר .  לקנות אוכל ולהשאר בחייםהודות לכך הייתה לנו אפשרות. ותרמו מכספם כדי שאבא יוכל לשלוח לנו
  .והמקומיים קיבלו אותי בעוינות, אך לא ידעתי את השפה

בעיירה הזו חיו . צחצחתי נעליים וטיפלתי בחמורים. בעיבוד תולעי משי, עבדתי באיסוף כותנה, התחלתי לעזור לאמי בפרנסה
  .ים ולא עזרו בכלוםהם לא התייחסו לפליט. הרבה יהודים בוכרים מקומיים

למרות שהחזית הייתה קרובה לא . הצלחנו לקבל אישור לחזור הביתה, אחרי שחרור העיירה שלנו מהגרמנים, 1944בנובמבר 
גם לא . העיירה כבר לא הייתה קיימת. לאחר שבועיים של נסיעה ברכבות משא הגענו לשאולי. גם אבי היה בחזית הזו. היססנו

נציג . אבל לפני השחרור הגרמנים לקחו את כל היהודים למחנות ריכוז בפולין, בזמן המלחמה היה שם גטו. נשארו יהודים בעיירה
הוא . בא לבקר אותנו מהחזית, שאותו לא ראינו במשך שלוש שנים כמעט, שמחתנו הייתה גדולה כשאבי. הצבא מצא לנו קורת גג

  .ני המלחמההביא קמח והכניס אותנו בכח לדירה שבה סבתי הייתה גרה לפ
  .עד שאבי השתחרר מהצבא והתחיל לדאוג לנו, כך זה נמשך עד סוף המלחמה. 15למדתי מקצוע והייתי נהג כבר בגיל 

  

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

באותם ימים יהודים ששרדו את המלחמה במחנות . אבי שוחרר מהצבא האדום, באוגוסט, סיום המלחמהשלושה חודשים אחרי 
אבי היה , לפי חוק המשוחררים מהצבא האדום. גם אחות אמי דורה טנכל ובתה ליובה שרדו וחזרו לשאולי. ריכוז התחילו לחזור

שבו היו , המקום הפך למעין מרכז קליטה. י את דירת דודתיקיבל אב, אך מכיוון שנשרפה. זכאי לקבל את דירתנו מלפני המלחמה
והיה בידיו להעסיק , ל המאפיה העירונית"אבי קיבל מינוי של מנכ. עשרות קיבלו אצלנו סיוע פיזי ורוחני. מתרכזים שרידי הפליטה

יר דדתי עם ליטאי צעבאותם ימים התיי. באותם ימים המשכתי לעבוד כנהג ואיש אחזקה במשרד ממשלתי. רבים מאלה ששרדו
  .שהייתה לו השפעה רבה לעלייתנו לארץ ישראל

ובווילנה התחלתי לעבוד במפעל של , המשכתי עם המשפחה .  אבי קיבל קידום והועבר לעבוד לעיר הבירה וילנה1952בשנת 
ביניהם , ו צעיריםלמפעל הגיע. עבדתי כחשמלאי והתקדמתי כמה שאפשר היה ללא השכלה. התעשיה האוירית של ברית המועצות

תחילה . מצאתי את הכח ללכת ללימודי ערב. התחרטתי שלי לא  יצא ללמוד. שהספיקו ללמוד ולסיים אוניברסיטאות, יהודים
תוך לימודיי התקדמתי . המשכתי את לימודיי לתואר הנדסאי חשמל ובאוניברסיטה למקצוע מהנדס מכונות. סיימתי בית ספר תיכון

 התקיים במוסקבה אירוע בינלאומי שבו השתתפה משלחת 1957בשנת . ים בכירים במפעל בווילנהבעבודה והגעתי לתפקיד
התחלתי ללמוד עברית ונעשיתי פעיל עד כמה , נדבקה בי ציונות. יצא לי לשהות במוסקבה ולפגוש את חברי המשלחת הזו. מישראל

. התאהבנו והתחתנו. וד שהכרתי בתור ילדה בעיירה פגשתי את אשתי לעתיד אידה ר1958בשנת . שאפשר היה במשטר הסובייטי
אחרי מלחמת ששת הימים . אידה למדה רפואה ולאחר הסיום עבדה כרופאה פנימית. נולדו לנו שני בנים שחיים כיום בישראל

עול והייתה לי סיבה טובה לפ, 1965אבי הצליח לעלות בשנת . והתחלתי לפעול במרץ למען העליה לארץ, התעוררה בי ציונות
לאחר , ואני הסתכנתי והתחלתי לכתוב לכל מיני מנהיגים בברית המועצות, אבל מסך הברזחל היה סגור. במסגרת איחוד משפחות

". שלח את עמי"באותם זמנים הייתה פעילות נמרצת במסגרת . זה הפך למנהג. ם ולאחר מכן לממשלת ישראל"מכן לארגוני או
  .השתתפתי בהפגנות בווילנה ובמוסקבה

, סמכתי שברגע קריטי הוא יעזור לי. ב של ליטא.ג.חת הסיבות שהעזתי להסתכן הייתה שאותו ידיד ליטאי התקדם ונהיה לשר הקא
, אחרי ששאל אותי כמה שאלות. באחת הפגישות האישיות שקבע לי במרכז המפלגה הקומוניסטית בווילנה ניגש אליי גבר. וכך היה

. האישור בדרך.  אמר לי שדיבר איתו והתבקש למסור לי ללכת הביתה ולהתחיל לארוז,בין היתר האם הכרתי את השר משאולי
תוך שלושה . 1.3.1971-זה קרה ב. אחרי שבועיים זומנו אני ומשפחת אחותי למשרד ההגירה וקיבלנו ויזות לעזוב לישראל

וכשהיו מספיק , ד יוצאי ברית המועצותהתחילו להתרכז במחנה עו. קיבלו אותנו יפה מאוד. שבועות הגענו לווינה למחנה מעבר
אז נפתחה העליה הגדולה . זה היה מטוס ראשון שהגיע לארץ עם עולים מברית המועצות. הטיסו אותנו ארצה, אנשים למלא מטוס
  .מברית המועצות

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ חהמשפ, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
אישתי . בו למדנו עברית והתחלנו להתארגן עם עבודה ומגורים, נשלחנו למרכז קליטה בכרמיאל. 25.3.1971-עלינו ארצה ב

 במקביל. הקופה הייתה בכרמיאל. בה היה מחסור ברופאים, התקבלה מיד לעבודה בקופת חולים מכבי, רופאה פנימית, אידה
גרנו . ל כמהנדס מכונות בבסיס בחיפה"אני התקבלתי כאזרח עובד צה. ם בחיפה"מחות בבית החולים רמבהתחילה לעבור קורס הת

, ילדינו התחילו ללמוד בבית ספר. קיבלנו משכנתא ורכשנו דירה. שם גם מצאנו את מקומות העבודה, בחיפה בה התגורר גם אבי
.  ועסקתי ימים ולילות בתכנון ציוד על פי דרישת הצבאל"בדתי בצהבזמן מלחמת יום כיפורים ע. 'ונחום בכיתה א' שמעון בכיתה ג

היא הייתה מגוייסת . אשתי עבדה אז בקופת חולים מאוחדת. וזה היתרון הטכנולוגי של ישראל, קצבי הפיתוח והייצור היו מיידים
ת הוצעה לי עבודה כמהנדס עם התקדמותי בשפה העברי. ל"כרופאה לקבוצה של קצין העיר למסירת הודעות למשפחות חללי צה



בדיקה , תפקידי היה לבדוק ולקדם תכניות פיתוח של מפעלים בהשתתפות מימון של המדינה. המחוז של משרד התעשיה והמסחר
השתתפתי בעריכת . נושאי יבוא ויצוא, טיפול בבקשות לאישורי קרקע לתעשיה. ואישור תכניות מחקר ופיתוח בסיוע הממשלה

הייתי . הייתה לי אפשרות מצוינת להכיר את התעשיה בארץ ולתרום מנסיוני. ויושב ראש במספר ועדות תקינהוהייתי חבר , תקנים
הייתי מרצה במרכז הסברה והופעתי בפני , כמו כן. שותף לשינויים האיכותיים התעשייתיים בארץ בשנות השמונים והתשעים

  .עולים במרכז קליטה
לשניהם בנים ובנות ובקרוב נחגוג בר . שמעון רואה חשבון מוסמך ונחום עורך דין עצמאי. הבנים סיימו תיכון ולימודים גבוהים

  . כגמלאי המשכתי מספר שנים כיועץ בפיתוח מפעלים. 1994לגמלאות בשנת אני עבדתי עד ליציאתי . מצוה
  .תי כבר עשר שנים גמלאיתאש. אני ואשתי סופרים כבר את חצי המאה השני לנישואינו. במאי השנה חגגתי יום הולדת שמונים
אנו מחזקים את הקשרים . יש ידידים מכל התקופות בחיינו, בה אנחנו ממשיכים לחיות, בחיפה. אנחנו מקדישים הרבה זמן לנכדינו

  .אנו נפגשים לעיתים קרובות. אחותי פוליה ומשפחתה גרים בקרית ים. איתם
היינו מוערכים ומקובלים בין . הייתה לנו עבודה ופרנסה. ל"גרנו בחו. לסיום ברצוני לציין את הנס הגדול שקרה לנו עם העליה

היום אי אפשר לדמיין חיים מחוץ , אנחנו מרגישים שייכים כאן. מצאנו כאן עם ומולדת. אבל מה שגילינו בארץ קשה לתאר. הגויים
 בזמן השואה ומתפללים בתודה שיש לנו שהיה לנו מזל לשרוד, אנחנו מודים שנולדנו וחיינו בתקופה סוערת. כאן ביתנו. לישראל

  .את הזכות לחיות במדינת יהודים שקמה בשבילנו
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