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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ולימודיםילדות , סביבה, משפחה: ציוני דרך(

  ). לא חרדים(להורים יהודים שומרי מסורת ) אז רוסיה( בעיירה קטנה בתחום המושב 22.3.1917-נולדתי ב
ם השנייה התנהלו קרבות בין פולין לאחר מלחמת העול". פינסקער בלאטעס"ביידיש  –) (POLESIEהאזור היה מלא יערות וביצות 

- עיר הולדתי השתייכה מ.  נקבע הגבול בין שתי המדינות1920-  לבין רוסיה הסובייטית ובהסכם ריגה ב1917- בלה עצמאות בישק
  .  בשכנות עם הגויים שמזמן לזמן פרעו ביהודים17- גרו בה יהודים מהמאה ה.  קילומטר מהגבול15מרחק  – לפולניה 1921

בגלל האנטישמיות , היהודית התדלדלה מאחר ובגלל הקשיים בתחבורה הייתה מבודדת רחוקה ממרכזי ישוב בה גרו יהודיםהקהילה 
 1939עם כניסת הצבא האדום ב .ארגנטינה וגם לארץ ישראל, קובה, קנדה, של העם והשלטון הפולני  הייתה הגירה לארצות הברית

 לאחר כיבוש של גרמניה הנאצית נרצחו בדם קר כל 1941- וב, ציונים בני דורי לסיבירהוגלו בני נוער )  הסכם ריבנטרופ מולוטוב(
ביחד  . 1942 בספטמבר 10 וב 1941 באוגוסט 10בשתי אקציות ב . יהודי העיירה על ידי הגרמנים ועוזריהם הנוצרים אנשי המקום

 לאחר השחרור מהפרטיזנים כאשר 1944- ב. ניהיהודים מהכפרים הסמוכים ופליטים מפול 3500- יהודי המקום ועוד  כ3500- כ
מ " ק4- אחותי ואחי הצעיר נרצחו כ, אמי, אבי: כל משפחתי. לא מצאתי אף יהודי במקום, תוך סכנת נפשות, הגעתי בדרך לא דרך

אחי יוסף ). '?ברנוביץ(אחי הבכור זאב נרצח בשואה במקום שנאלץ לגור במקום אחר תחת השלטון הסובייטי ). כינויסק(מהעיירה 
 הוקמה אנדרטה על קבר האחים 1996-ב. ונרצח על ידי הצבא הגרמני)  ביילורוסיה(נפל בשבי על יד בוברויסק , גויס לצבא האדום

אחד של חסידי סטולין . בעיירה היו חמישה בתי כנסת.  הורודוק בארץ ואני הייתי בין מקימיה-של יקירינו על ידי ארגון יוצאי דוד
למתנגדים הייתה זיקה . אבא עליו השלום היה מתנגד וגבאי של בית הכנסת הקרוי של הנגידים. של המתנגדיםוארבעה , וקרלין

בחדר " למדתי 6לפני כן בגיל . ליהודי ליטא ולפיכך שלח אותי אבא ללמוד בווילנה שם סיימתי את הגימנסיה והאוניברסיטה ככימאי
" השומר הלאומי"השתייכתי לתנועת נוער ציונית ". תרבות"פר עממי ברשת  בבית ס1931 ועד 1924-ומ) עברית בעברית( "מתוקן

חבילות , כסף(בזמן הלימודים בווילנה התפרנסתי ממתן שיעורים פרטיים ובעזרת הוריי ואחיי בעלי חנות לבדים ". הנוער הציוני"ו
  .)ב"ביגוד וכיו, מזון

השלושים של המאה העשרים פרחה ואף גברה מהשפעת גרמניה לאחר האנטישמיות בשנות . האוניברסיטה בווילנה הייתה אז פולנית
 פרסם הרקטור של 1937- ב. באוניברסיטה הפולנית שררה האנטישמיות ממנה סבלנו הסטודנטים היהודים. עליית היטלר לשלטון

על שלושת האוניברסיטה הוראה מנהלית שהסטודנטים היהודים חייבים לשמוע את ההרצאות בצד שמאל של האולם ולשבת 
גם ".  הגטו של הספסלים"קראנו לזה . הספסלים הקדמיים המיועדים לסטודנטים היהודים בלבד ובנפרד מהסטודנטים האחרים

קרה ואחת החברות התעלפה והפרופסור לכימיה (לאות מחאה שמענו את ההרצאות בעמידה . במעבדות היו לנו שולחנות נפרדים
  ). ים מאולם ההרצאותאורגנית גרש אותנו הסטודנטים היהוד

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, 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;  להצלתךאופן משמעותיבסייע 
היו חילופי יריות בין הצבא .  בספטמבר הצבא האדום נכנס לעיירה18- ב.  עיר הולדתי דוד הורודוק הייתה שייכת לפולניה1939-ב

 הורין וכדורים של משמר הגבול הפולני שהתחפרו מעבר הבית שלנו עומד על גדות הנהר, אגב(האדום לבין משמר הגבול הפולני 
אנו נשכבנו על הרצפה . יםונות הביתה ונתקעו בארון הבגדלל רוסי על יד המרפסת של הבית וכדורים נכנסו דרך החילנהר פגעו  בחי

 הייתה לו חנות -לא אמין אבא נחשב מבחינה סוציאלית כאלמנט . השלטון הסובייטי התחיל להפעיל את המשטר הקומוניסטי. וניצלנו
אני . כמנהל חשבונות) 'ברנוביץ(אחי הבכור זאב נאלץ להיפרד מאשתו ובנו הקטן ולעבור לעבוד בעיר אחרת , בדים שהולאמה
בכוונה לעלות לארץ ) אז עצמאית( לווילנה שסופחה לליטא 1939נפרדתי מהוריי ומשפחתי ועקרתי בנובמבר , עזבתי את הבית

. בתקופה הזאת עסקתי מטעם תנועות הנוער הציוניות בהברחת נוער מברית המועצות לווילנה. ארצות הבריתישראל או להגר ל
פספורט פולני ועשיתי מאמצים רבים לקבל סרטיפיקט , שייצגה את ממשלת פולין, בלתי בשגרירות הבריטיתיבקובנה בירת ליטא ק

ניסיתי לקבל ויזה לארצות הברית על סמך המסמכים שהועברו . לפלסטינה באמצעות תשלום לאוניברסיטה העברית בירושלים
עיר ידועה בסין שנכבשה בזמנו (לשנחאי ) אוריגינלית(הצלחתי אפילו לקבל בקונסוליה היפנית בקובנה ויזת מעבר , מוורשה לקובנה

את .  לפנות בוקר לווילנה1942 ביוני 24- אבל לרוע מזלי נשארתי תקוע בווילנה כאשר צבא גרמניה הנאצית נכנס ב) על ידי יפן
אחרים כמוני הלכו יום יום לשגרירות  (– QUOTA -בלתי בגלל מכסת ההגירה  הידועה לשמצהיהויזה לארצות הברית לא ק

נכנס הצבא האדום  1940במאי ).  אחר הצהריים לאחר המלחמה6ניפגש בשעה : האמריקאית לשווא ובפינו האמרה המפורסמת
 וצריך היה לקבל היתר יציאה ממשרד ,"ברית המועצות"פכה בדומה ללטביה ואסטוניה למדינה במסגרת ליטא העצמאית ה, לקובנה

  .ד.ו.ק.נ –  מברית המועצות לא העזתי להיכנס ל-ורדוק דוד ה מ1939 כבר בתיאני אזרח כביכול סובייטי שעקר. הפנים הסובייטי



 

 יהודים שהגיעו אליה ממערב 20,000- יהודי המקום וכ80,000 נמצאו בווילנה בערך 1941 ביוני 22-עם פרוץ המלחמה ב
השלטון . במהלך הימים הראשונים של המלחמה רצחו הליטאים את שכניהם היהודים מזה דורות. ביילורוסיה ומערב אוקראינה

לנסוע בתחבורה אסור , חובה לשאת טלאי צהוב בצורת מגן דוד על החזה והגב: דיםרות נגד היהויהגרמני הכובש פרסם מיד את הגז
 בבוקר למחרת 6 בערב ועד השעה 6אסור לצאת מהבית מהשעה . אסור ללכת על המדרכות אלא רק באמצע הכביש, כל שהיא

ליד הבית גר הרב (אני גרתי  במרכז העיר אצל משפחת אלפרוביץ באזור מעורב בו גרו יהודים ונוצרים בשכנות .) עוצר לילה(
הגיעו אלינו שמועות שהמשטרה הליטאית חוטפת גברים יהודים שאין ברשותם ). טא לפני השואהרובינשטיין אשר הצליח להגר מלי

היו שמועות שהמשטרה מובילה אותם רגלי לתחנת . רישיון עבודה מובילה אותם לבית הסוהר המקומי לוקישקי ולא נודע לאן נעלמו
יו גם שמועות שהליטאים רוצחים את היהודים החטופים ה.  קילומטר מהעיר ומשם למחנות ריכוז לעבודה7הרכבת פונארי מרחק 

חשבתי לתומי איך זה הגוי יכול להעלות על . גוי אחד אמר לי שהוא שומע בלילה את היריות אבל לא האמנתי לו. והאסירים בפונאר
  .הדעת שיורים בבני אדם חפים מפשע

להציע את המיטה ולברוח דרך הדלת , גלים להתלבש מהרהיינו כבר מתור. לת יולי באחד הלילות פקדה את דירתנו המשטרהתחיב
תעודת " (שיין" הלי ולחברי לא הי. האחורית ולהתחבא בדירה ריקה אשר מפתח אליה היה בידי אלפרוביץ בעל כל דירות הבית

 שהורחבו אותנו לתחנת הרכבת בקצה העיר שם מצאנו עבודה להצר את פסי הרכבת  שיחדנו שוטר אשר הוביל )Scheine ;עבודה
  .בזמנו על ידי הרוסים

הגטאות כללו מספר רחובות במרכז . הגדול והקטן, למעשה הכינו הגרמנים שני גטאות.  הובלו יהודי וילנה לגטו1941 בספטמבר 6ב
יו לגטאות אמורים ה. מרביתם הובלו קודם לכן לפונאר על מנת לפנות את הדירות למובלים לגטו. העיר באזור בו גרו יהודי וילנה

.  יהודים אשר נשארו בעיר לאחר שהמשטרה הליטאית רוקנה את העיר מתושביה היהודים ורצחה אותם בפונאר40,000- להיכנס כ
למעשה לא היה מקום . אני וחברי הגענו בבוקר לעבודה לתחנת הרכבת והסתבר שאחרים לא הגיעו כי הובלו כבר קודם לכן לגטו

היה עלינו לחזור  .למוות– אלה שהסתובבו בעיר ושילחה אותם דרך בית הסוהר לפונאר לכל היהודים והמשטרה הליטאית אסרה את
ידעתי כמה מילים בליטאית והודות לזה הגענו . כבו את שנינו שוטרים ליטאיםיבדרך ע.  לקחת קצת בגדים ולהצטרף למובליםהביתה

כו יצחקו וח, שני צידי הכביש עמדו על המדרכות הגוייםמ. לקחנו קצת אוכל והצטרפנו  למובלים, ארזנו כמה חפצים, למזלנו הביתה
זכרתי את גטו הספסלים בזמן שהייתי . אני הלכתי עם ראש מורם. וז את הרכוש שהשאירו בדירות הריקותזשכולנו נעבור ויוכלו לב

י הרעיון שגם עלה בראש. אות מחאה שמענו את ההרצאות בעמידהכסטודנט והיה עלינו לשבת מצד שמאל של אולם ההרצאות ו
". א להיותל"במצב שנוצר אני אמור הייתי כבר . אני חוזר על המילה מזל. למזלנו נכנסנו לגטו הגדול. עכשיו עלינו להתנגד לנאצים

,  מטר20- שטחו היה כ, בחדר שהשתכנו. בגטו נאלצנו להצטופף ביחד כמאה איש בכל דירה.  מתנה מהשמיםווכל זמן שאני חי הרי ז
על הרצפה וכשצריך היה להסתובב מצד אחד לשני עשינו זאת לפי ) ?(בלילה ישנו . נשים וילדים,  גברים–איש  32היו בערך 

                                       .                                                                                                                              פקודה
אדם נולד בכדי . ולהתקדם, היה לי רצון עז לשרוד, דאגתי לעצמי, בלי משפחה, אני הייתי לבד, מכאן אני ממשיך לספר בגוף יחיד

לא כמו באושוויץ , בגטו קבלתי מספרלימים ". כדור הארץ" בפלנטה שלנו הקרויה תנאי החיים הם פונקציה של החיים שלנו, לחיות
שאישור עבודה , גם אני, חשבנו. רציתי לעבוד, ראשית. השתדלתי לקבל עבודה. חרוט על היד אלא על דיסק מתכת תלוי על הצוואר

ככימאי בחברה גרמנית לדזינפקציה של הצלחתי למצוא עבודה במקצוע שלי . העדפתי לעבוד מחוץ לגטו. היא ערובה לחיים
יר את הסדקים בחלונות ואני הדלקתי נוזל שהכיל דו תחמוצת יקבוצת נשים סתמו את הפתחים הדביקו בנ. קסרקטינים לצבא הגרמני

יד אני הייתי מצו. פעם גם מצאנו בשטח חתול מורעל. למחרת בבוקר הייתי פותח את הפתחים והפשפשים והחרקים חוסלו. הגופרית
הוא הגן . לבקשתי שחרר את הקבוצה ביום כיפור, נכה מלחמת העולם הראשונה היה סביל,  גמלאי–היחס של הגרמני , במסכת גז

,  סגרו הגרמנים את הגטו1941  באוקטובר24-אולם ב.  שהיו בסביבה HITLER JUGEND-אפילו מפני ההתנפלויות של ה
לי לא היה השיין ). אישה ושני ילדים, בעל( יהודים 12,000וונה להשאיר לפי שעה בכ) ' צהובןשיי'( אישורי עבודה 4,000הקציבו 
בלתי במשטרה היהודית בגטו שיין ורוד בשם י שהיה לה שיין צהוב וק– אחות בבית חולים –אבל הצלחתי למצוא בת זוג , הצהוב

בילו הגרמנים ועוזריהם הליטאים את כל אלה למחרת בבוקר הו. וכך שוב ניצלתי לפי שעה). כאילו הבעל של האחות(ליטמן בוך 
  .  בידיהם האישורים הצהובים והוורודים לפונאר ורצחו אותם בדם קרושלא הי

השומר ", הבונד, הקומוניסטים: ה מנציגי כל המפלגות מקיר אל קיררכבוהמחתרת ה. או.פ.בגטו הייתי מראשוני ומייסדי המחתרת פ
אני הייתי מפקד .  להתנגד לגרמנים ועוזריהם כאשר יבואו לחסל את הגטותהת המחתרת הימטר. ר"בית ,"הנוער הציוני","הצעיר

היה הדפוס . או.פ.בחדרי המשותף עם סיניה רינדזונסקי גם הוא חבר פ, במחלקת הדיור) מטעם המחתרת(חמישייה עבדתי 
בעיקר (פיקוחי היו הסליקים של הנשק בידיעתי וב. ב"הודעות מהמטה וכיו, חדשות מהרדיו, הדפסנו כרטיסי מזון. המחתרתי
 בספטמבר 12-ב". מלחמת אחים"נפרדו הדרכים ועמדנו בפני " יום וויטנברג"ראש הגטו גנס ידע על קיום המחתרת אבל  ב) אקדחים

לאומי לחמתי נגד גרמניה הנאצית כאזרח סובייטי וכיהודי . מ מווילנה" ק180-ברחתי עם הקבוצה הראשונה לפרטיזנים הסובייטים כ
  .למרות האנטישמיות)  יהודים מתוך כמאה איש3בגדוד היו עוד (

  



 

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

ה לחמתי נפגשה עם הצבא האדום בסביבות  כאשר בריגאדת הפרטיזנים ב1944אני אישית השתחררתי מהנאצים בערך ביולי 
WILEJKAקבלתי שחרור משקי ,באוגוסט השתחררתי מהפרטיזנים.  במערב ביילורוסיהBRON) ( ועבדתי ככימאי מפקח על

המקומיים הגויים לא רצו . בקושי מצאתי מקום לישון בחדר מעבר כפולני בדירה של נוצרים. תעשיית המזון האזורית בווילייקה
לא , לא פגשתי יהודים. ירות ליהודים והדירות הריקות של היהודים שנרצחו היו נעולות ובשליטת המועצה המקומיתלהשכיר ד

יוצאי ,פרטיזנים לשעבר–לאחר כחודש השתדלתי ועברתי לווילנה שם התקבצו היהודים שנשארו בחיים . התכוונתי להישאר באזור
באותו זמן עיר הולדתי הייתה עדיין כבושה על ידי . ה הייתה ריקה מיהודיםוילנ. מועטים שמצאו מקומות מסתור, מחנות הריכוז

חלקם , חלקם עבד בבית חרושת ממשלתי לנשק, ידידים שהיו בפרטיזנים ביערות רודניקי, מצאתי בווילנה חברים. הגרמנים
  .התארגנו לעזוב את העיר לפולניה ששוחררה על ידי הצבא האדום

פגשתי גם את משפחת פישר . הם ניצלו במסתור אצל פולנים תמורת תשלום, פרוביץ עם אמא שלובווילנה פגשתי את ידידי אל
  .  הם ניצלו במקום מסתור ביער ועוד– לימים אשתי –ובתם הצעירה חיה 

רכבות משא נסעו ממערב למזרח שהובילו שלל , לא הייתה תחבורה ציבורית. בית הוריי–החלטתי להגיע בדרך לא דרך לביתי 
בזמנים כתיקונם נסעתי מהבית שעתיים LACHWA - מ מתחנת הרכבת ב" ק22עיר הולדתי מרוחקת . מניה לברית המועצותמגר

 קפצתי – נובמבר הגעתי תוך סכנת נפשות  חודשלתתחיב.  לווילנהמ" ק338בעגלה רתומה לסוס ומשם יום שלם ברכבת מרחק 
לא היו לי תקוות בקשר לגורלם של הוריי היקרים ומשפחתי . בית הורייל –והלכתי ברגל על שביל זרוע מוקשים לעיירה , מהרכבת

  . ל"הקרובה והרחוקה ז
את תקופת השואה . תמיד פחדתי מבית קברות והפעם דמיינתי שכל העיר בית קברות. כל המשפחה נרצחה. היה ריק שנכנסתי לבית

אליה נכנסתי דרך חלון ששברתי לבית ) (PAVUK אבל פה פתאום מצאתי את עצמי בדירת שכנים, עברתי לבד אבל עם אחרים
את השידה שעמדה בחדר השינה של הוריי ומתגלית לנגד פותח אינסטינקטיבית .  הבית שלנוקטן ונמוך לדירה מרוהטת ברהיטים של

. מקום הזה שנים את הקורות אתי ב68אני לא מסוגל עכשיו יושב מול המחשב לשחזר בכתב לאחר . עיניי רשת השיער של אחי יוסל
  . והנה הרגשתי את תקופת השואה הזו בחלקיק של שנייה. מאז עזבתי את הבית עברו שלוש וחצי שנים

אכן בנוסף לשואה המשותפת . בפרק שקראתי לו השואה שלי)  123עמוד " (המלחמה על החיים"תיארתי זאת באוטוביוגרפיה שלי 
הדבר . אבל אין להרגיש אותה לאורך כל הימים, תרכזה ותיזכר לעולםתמציתה ה. עם כל ישראל הייתה זו השואה הייחודית שלי

  . קשה מנשוא
דרש ממני לעזוב את עיר הולדתי ) בוודאי יהודי(מפקד המשטרה ושמו לווין . מסתבר שחיי היו בסכנה. שהיתי בעיירה רק יום וחצי
כל יהודי העיר נרצחו ולא נשאר זכר . עיירהאמנם לא היה בדעתי להישאר ב. אחרת הוא יאסור אותי, אותה שחררתי מהנאצים

עם . לא גילו דבר, כולם שתקו. אולי מי שהוא ניצל, איך קרה, מתי קרה, רציתי לדעת מה קרה. מהקהילה היהודית שחיה שם דורות
שים ואת הנ] 10.08.41[א "ז באב תש"נדרמריה הגרמנית רצחה את הגברים בי'זאת גיליתי שהמשטרה המקומית בחיפוי של הז

ין שהוגלה בזמנו לסיביר 'ישראל דורצי מכתבים שנועדו להורי מדוד שלי בדואר מצאת]. 28.08.42[ב "ז באלול תש"והילדים בט
כזכור .   נסע עם בנו יהושע לבקר את אחיו שגר בלנינגרד22.6.42 - אשר שבוע לפני ההתקפה של גרמניה ב ,וכן מגיסי יעקוב גלמן

  .    ואהאחותי זיסל נשארה ונספתה בש
  .בעזרת חברים מצאתי עבודה כמנהל מעבדה כימית בבית חרושת לנשק. חזרתי בדרך לא דרך לווילנה

אנו אנשי הנוער הציוני קיימנו קשר . כולנו חיפשנו דרך כיצד לעזוב את ברית המועצות ולהתקדם מערבה ולעלות לארץ ישראל
אנו עזרנו להבריח אותם . יו רשאים לעבור לווילנה ולהתקדם מערבה לברית המועצות לא ה1940-אזרחי ליטא שסופחה ב. מחתרתי

  . היו גם פאשלות. מליטא לווילנה וכן לפולניה
לא הייתי מסוגל מייסורי מצפון להודיע . 1945הקשר אתן נוצר רק במחצית . היו לי שתי אחיות בארץ ישראל שעלו לפני המלחמה

עם תום המלחמה הורשה דודי ומשפחתו . צר הקשר קבלתי חבילות בגדים ומזוןכשנו .להן שכל המשפחה איננה ורק אני ניצלתי
לעבור מערבה ) הרפטרייציה(השלטון הסובייטי אפשר לאזרחי פולין לשעבר .  אוקראינה המערבית- LWOW -לעבור מערבה ל
. י לקבל היתר יציאהרציתי להצטרף אליהם אולם היה עלי לבקש תחילה שחרור מהעבודה בבית החרושת בכד. למערב פולין

לפני כן הוא .  הלכתי למנהל בית החרושת שהיה אדם אינטליגנטי קומוניסט ממוסקבה לבקש להשתחרר מהעבודה1944באפריל 
אני נימקתי את בקשתי כניצול שואה בודד בסביבה . כעובד בכיר הסתכנתי בעצם בקשתי. גירש אחד מהעובדים שבקש להשתחרר

הוא הבין שאני ציוני ולאחר שיחה של חצי שעה הוא קם ואחל . להישאר ותאר את הקריירה הצפויה ליוהוא הפציר בי . אנטישמית
  .לי חיים מאושרים

  . הגענו לשלזיה קרוב לגבול הגרמני. בין ראש השנה ויום כיפור יצאתי יחד עם דודי ומשפחתו מרוסיה הסובייטית באופן חוקי
הציונית חיפשנו והוצאנו תינוקות וילדים אשר הוריהם הצליחו להפקיד אותם " חודהאי"במסגרת תנועת . בפולניה עסקתי בבריחה
הקמנו סמוך . ריכזנו אותם ובבוא הזמן הם הוברחו לארץ ישראל. ומקומות מסתר אצל נוצרים, כנסיות, טרם הירצחם במנזרים



 

חג המולד  (בדצמבר בלילה  24-יטליה ב ומשם הברחנו את הניצולים מערבה לגרמניה וא –   קיבוצים–לגבול הגרמני נקודות 
 עם תינוקת בת LODZ-העברתי את חברי קיבוץ איחוד ב. היציאה נקבעה מתוך הנחה ששומרי הגבול חוגגים ומשתכרים. )הנוצרי

ה עקורים  ומשם שוב דרך הגבול השחור למחנכיה' לצ WALDENBURGשנה וחצי בשביל בהרי הקרפטים בקרבת העיר
U.N.R.R.Aבריטי בגרמניה במחנה צבאי לשעבר בקרבת העיר באזור הLEIPHEIM בגרמניה המשכתי בעבודה .   בבוואריה

שכנעתי רבים בעיקר נוער להצטרף לתנועות הציוניות . לעלות לארץ ישראל הרציתי על הצורך, במחנות העקוריםעברתי , ציבורית
  .'כל זאת במסגרת עלייה ב. לעלות לארץ

 האנגלו אמריקאית שמינה נשיא ארצות הברית טרומן האמורה הייתה לפתור את בעיית העקורים בינואר העדתי בפני הוועדה
עדותי פורסמה בעיתונות היהודית העולמית וחבר הפרלמנט סידני . ספרתי לוועדה את הקורות שלי ובני דורי בשואה. היהודים

חבר הוועדה ברטלי . לה במתן סרטיפיקטים לפלשתינההגיש שאילתא לשר החוץ הבריטי בווין בנושא ההגב) לא יהודי(סילוורמן 
מאחורי פרגוד  ":הספר תורגם לעברית( וכלל בספר גם את עדותי BEHIND THE SILKEN CURTAINקראם כתב ספר בשם 

 סרטיפיקטים 100,000לאחר שמיעת העדויות החליטה הוועדה להמליץ על מתן ). והוא כתב לי הקדשה בעת ביקורו בארץ" המשי
 .  BEVINורים היהודים למורת רוחו שללעק

בעזרת גיסי אליושה פריירמן . לארץ' שימש גם כנקודת יציאה לאיטליה ולצרפת בדרך לעלייה בLEIPHEIM -מחנה העקורים ב
 באוגוסט חיכתה לי אחותי אסתר 23-  ובANDREY LEBONשהיה פקיד ממשלת המנדט הבריטי עליתי בגפי דרך צרפת באנייה 

  .בנמל בחיפה
  

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

שתיהן עלו לארץ . קבלתי תמיכה גם מאחותי בלה. 16 גרתי אצל  אחותי אסתר פרידמן בתל אביב ברחוב שטנד 1947עד ינואר 
 עבדתי חלקית 1947-מ. פחה בעיקר בקיבוצים והשתתפתי בסיורים בהדרכת המדריך הידוע ווילנאיבקרתי קרובי מש. לפני המלחמה

לאחר שנה קבלתי עבודה בבית חרושת לשמנים . הדבר אפשר לי לשכור חדר.  לירות20במעבדה כימית לבדיקות מזון בשכר חודשי 
משרד החקלאות ומשרד , מסחר ותעשיה, ה והקיצוב ככימאי מזון במשרד האספק1983 עד 1949ועם קום המדינה עבדתי משנת 

 FDA-בדומה  ל" שירות המזון" גרמתי להקמת 1968-ב,   השתלמתי בארצות הברית בנושא טכנולוגיה של מזון1956-ב. הבריאות
][FOOD & DRUG ADMINISTRATIONהשתלמתי שנתיים בבית הספר לרפואה בפקולטה , )רק בלי תרופות(ב " בארה

השתתפתי ". שירות המזון" כמנהל 1983- פרשתי לגמלאות ב. M.P.Hבור באוניברסיטה בירושלים  וקבלתי תואר לבריאות הצי
. מהקיצוב לצרכן בזמן השר דוב יוסף ועד תעשייה מודרנית לתפארת המייצאת את תוצרתה לכל העולם. בפיתוח תעשיית המזון

בתקינה , התמחיתי בחוקי המזון במדינות המפותחות. ותקני מזוןהשתתפתי בכינוסים ובוועדות בינלאומיות בנושא חוקי מזון 
עם ולאחר פרישתי לגמלאות ושנת ,  שנים ייצגתי את הממשלה במכון התקנים ובוועדות התקינה35במשך . ובטכנולוגיה של מזון

על . מריקה ובאירופההמשכתי בייעוץ לחברות בא.  שנה לייצג גופים ציבוריים במכון התקנים15צינון כנדרש המשכתי במשך 
   . 90בגיל " ביתי"הפסקתי לעבוד  ל.   ספר המתעד את הפיקוח על המזון מיום עלייתי לארץ2004-עבודתי בארץ פרסמתי ב

ר ועדת הביקורת של ארגון יוצאי וילנה וחבר "יו, חבר בהנהלת ארגון יוצאי דוד הורודוק. במשך כל השנים עסקתי בעבודה ציבורית
כל השנים ועד היום הזה הייתי ביום . נמניתי עם מקימי ומייסדי ארגון הפרטיזנים וחבר ההנהלה.  שנה90 בהגיעי ל כבוד של הארגון

 הבאתי את דבר הניצולים בעצרת 1997- ב. בעצרות  בערים ומועצות מקומיות, במחנות צבא, השואה והגבורה מרצה בבתי ספר
מאז פרשתי . לזכר יום הניצחון על גרמניה" יד ושם"-משתתף קבוע בעצרת ב, לציון יום הזיכרון והשואה" יד ושם"הממלכתית ב

אני לא עוסק בפוליטיקה אבל אני משתדל לכתוב על . לגמלאות אני מפרסם מאמרים באינטרנט בדרך כלל בעיתון של אהוד בן עזר
  .העבר שיש לו השלכות על ההווה

  .עיקר שכחתי
עבדה בהוראה ופרשה לגמלאות , אשתי מורה .אנו גרים כל השנים בתל אביב. ריי התחתנתי עם חיה שעלתה לארץ שנה אח1950ב

 שלוש ; עידית ותמר- " א פוילישע מאמע"- רופאות –יש לנו ברוך השם שתי בנות . כסגנית מנהל בית הספר אחד העם בתל אביב
נפגשים כמעט מדי , דה לאל אנו משפחה מלוכדתתו.  עידן ותומר- נועם ודורון ושני נינים - שני נכדים ;נטע ומורן , לירון-נכדות 
  .מי ייתן ונהיה כולנו בריאים ושלמים. אוהבים את הארץ. שבוע

  2012תל אביב  מאי 
  . הערה

והתשובות לסעיפים השונים )  תמונות בצבע20+  עמודים 184" (המלחמה על החיים" פרסמתי אוטוביוגרפיה 2005בשנת 
 :והוא מופיע באתר" THE WAR FOR LIFE" לאנגלית בשם הספר תורגם . מפורטים שם בהרחבה
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	                                         "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                   פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



