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  פולין :ארץ לידה

 
  יצחק :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  צילה :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית
 

  פולין :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר ,ר"בית(

  

   פולין:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  סקולה

   

  בלועזית
  

         :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
                                                              
 

  :  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, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  

  :עליה שנת

 
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  



 

  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
ביקשו מהם לקחת . ואמרו להם שהם יוצאים לתרגיל ביערותכינסו את כל הגברים שהיו  ,כשהגרמנים עמדו להיכנס 1940ב

משום מה לא נראה סביר וכאשר יצא מהבית כל הסיפור  ,את התרמיל ואימי הכינה לאבי ימים עם דברים אישיים 3תרמיל קטן ל
ראתה את כל לתחנת הרכבת ושם איתי ורצה הלבישה עליי מעיל , הלילהכותונת עם , היא הוציאה אותי מהמיטה. בעיניי אימי

ביחד איתי וכך התחילו היא קפצה לקרון האחרון  וברגע האחרוןלדרכה  כמעט ויצאה הרכבת. נכנסים לקרונות הרכבתהגברים 

  .הנדודים
כל נעצרנו ו ,כך נסענו. ברקים ורעמים שאלהחשבתי אני שו ,וכרת את רעש ההפגזות בדרךאני ז. את המלחמה עברנו ברוסיה

כי לאלה שהתגנבו  ,מידי פעם אוכל אבל לאמא ולי לא היה שום דברלגברים היו נותנים . את פסי הרכבתכמה זמן כשהיו מפגיזים 

בסופו של דבר  .שלוהזעומה תחלק איתנו עם כמות האוכל הבאחת העצירות אמא נפגשה עם אבא והוא . גע האחרון לא דאגורב
אישה שהציעה  שיום אחד עברה עד שאני לוהטת מחוםכפור כבשלי ישבה איתי בגשם ו שם חליתי בחצבת ואמא ,הגענו לטשקנט

  .לאימי לקחת אותי לבית חולים מקומי

אבי עבד בבית חרושת לייצור פסי רכבת וקרונות . ושם התיישבו, ןקיסטבזעיירה באו, אחרי שהחלמתי הוריי נסעו עד לנינובט

ה סחרלכן הפרנסה נפלה על אמא שו ,לחודש ימיםאחת ת זה קיבלנו כיכר לחם קילו ותמור 25שעות ביום עם פטיש של  במשך

בדרך למקום גם היא הגיעה ודה שהייתה בהריון בלי בעל לצי ,אחות של אבי ,פגשנו את דודתיבאותו מקום גם . יםקבזעם האו

  . לשלנו דומה
הייתי  .יהלמלר הקשה שמלווההחום יושבת בבוקר בשמש ואז חוטפת את  הייתי. במלחמההרבה מה שאני זוכרת שהייתי חולה 

כי הוריי היו יוצאים  ילבדו, 4אז בת , כמובן שהייתי ילדה קטנה .שוכבת כמה שעות עד שהחום ירדומתכסה  ,נכנסת למיטה

הכינה לי בובה מסמרטוטים וזה הצעצוע  אמאצעצועים לא היו לי  אבל  .ישנהכבר שאני בלילה כוחוזרים  לעבוד ם בבוקרכהש
קצת בחצר עם  הייתי משחקת .חתולה שישנה איתי במיטה ובילתה איתי את כל היום החבר הכי טוב שלי היה .היחידי שלי

דודתי  .בכלל מלחמהזה ה או מ ,יש מלחמהש, אנחנו לא שייכים למקום הזהש הלא יהודים ולא הייתי מודעת לעובדההילדים 

הייתי אני לכן  .שאר לטפל בויגם היא הייתה אמורה להתפרנס ממשהו היא לא יכלה להו ה תקופה את בנה והיותילדה באות
מסביב היה  .הפכתי למטפלתכבר  5בגיל למעשה  .אליי ואני השגחתי עליו את התינוקהולכת אליה או שהיא הייתה מביאה 

 .דבקיהזמן פחדנו להוכל  ,פתמחלות מעיים ושח, חולירע כמו ,הרבה מחלות מדבקות
   

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
הכניסו אותנו  ,שהגעתי לבית ספר ברגע, 7בגיל  .שנה חצישם למדתי ו' הלכתי לכיתה א 1945בשנת עם סיום המלחמה 

וכל  ,ות לעזוב את ברית המועצותהזדמנהיה ההחלום שלי  .ניסטיתורק עם אידיאולוגיה קומ -כמו הצופים בארץ שהיה ולסומלקומ

מצאנו חדר קטן שני מטר רוחב על ארבע מטר אורך והגענו ללוץ  ,החליטו לחזור לפולין ,משפחות פרעוד מס ,הפולנים שהיו שם

  .םממולי היה דלפק קטן עם שני שרפרפים וזה כל מה שהיה ש .עמדה מיטת הוריי והמיטה שלי םוש

אותי השכיבו לישון ואני , מגיעים בערבההורים ערב היו כשכל , שםמלחמת העולם השנייה התחיל בעצם משלי  יםהגדול יםהסיוט
ילד שניפצו אותו אל ואם היה  ,את כל סיפורי הזוועה שהיה לכל אחד ומעתשהייתי . עשיתי את עצמי ישנהוטובה ייתי ילדה ה

ונאלצו במשך ימים רבים אוכל  לד שנאלצו לאכול אותו כי הגוי לא יכול היה להביאאו י ,אז בסיוט אני הייתי הילד הזה הקיר

כל אחד שהגיע אלינו בדרך זו  .ועוד סיפורי זוועה במינם מהסוג הזה ,אותו תינוק הייתי אנילאכול ואז בסיוט אותו ותינוק  להקריב

להוריי מעולם לא סיפרתי על הסיוטים האלה והייתי מסתובבת עם  .אם במחנות או בדרכים אחרות ,ת איבד את הילד שלואו אחר

  .הכאב הזה הרבה מאוד שנים עד שהכאב התפרץ בארץ

שלושה לאחר . אחים ואחיות 7ולאמא שלי היו אחים ואחיות  12שלאבי היו כ ,שאף אחד מהמשפחה לא נותר בחייםנודע להוריי 

הייתה בארץ שנים היות ו נשארנו שלוש ושםגרמניה העיר בולם בהגענו עד  ,חודשים הסוכנות ניסתה להעלות אותנו ארצה

צעיר ה ,נוסף בגרמניה נולד לי אח .כדי להתגייס ולהילחם, הצליחו להעלות ארצהמשפחות  ללאצעירים רק  .מלחמת השחרור

 .שנים 10מני במ
   

  רץי על חייך  בא/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

אוניות מסע שבנו בהם דרגשים בשלוש או ארבע היו האוניות למעשה . העלות אותנו ארצהעם סיום מלחמת השחרור התחילו ל

ופתחנו את בית העולים הראשון בקריית אליעזר שער  1949הגענו ארצה בתחילת  .אחד וכל משפחה קיבלה דרגש ,קומות
עם  ולא היה פלא בדבר כי מצאנו את עצמנו .אבל האוכל לא הספיק לכולם ,בחדר אוכל ,נתנו לנו אוכל כמו בקיבוץ. העלייה

  .שבט אחים גם יחד ,תימן ,מרוקו ,עיראק ,רומניה ,הונגריה ,המשפחות מבולגריה



 

מכרנו את הרכוש  .האופניים שלי ומעיל פרווה של אימיגם את ו ,היה דבר יקר באותם ימיםש, נו איתנו מגרמניה מקרראוהבהיות 

מסביב  .ולא בדירות ין עצמוהיו בבני שלמעשה, ללא שירותיםאך  ,בעיר התחתית בחיפה כנס לדירת חדר וחצייהזה והצלחנו לה

שירותים לואם הייתי צריכה  ,הלא דרכים להגיע הביתוכבישים היו לא  ,הרוסיםהיו בתים ה ,מאורות המלחמהעוד הרגישו את 
  .בחוץ ד לצאת כי העכברים חגגויפחמ היהבלילה 

 יברתלא ד .י אך לא בהתאם לידיעותייבהתאם לגיל' לכיתה הישר הכניסו אותי  .בארץלמעשה את הלימודים הרציניים התחלתי 

שלי שלא הייתה שפה הבמיוחד , מוכרים לי דברים שלא היו 'למדו עד כיתה ה בכיתתיהילדים ו ך"מזה תנ ידעתולא יעברית 

אחרי התיכון הלכתי . יתברפתאום התחלתי לדבר עו עד שספגתי את השפה בהקשבהאילמת ישבתי שנה שלמה כ .משותפת

  . התחתנתי עם צבריו ,לבית ספר לאחיות

התפרצתי . ילדיםההנעליים של  תמיערוראיתי את שביקרנו ביד ושם כ, בארץה יתהיכאב המלחמה מני הפעם הראשונה שיצא מ

נולדה לי שלישייה בהמשך השנים  .עם בעלי והוא לא הבין למה אני בוכהאז הייתי  .שעות אחרי זהעוד רגע ייכולתי להולא בכי ב

, שלישהיינו בקיבוץ והבן השני כה יתהתפרצות היהשנייה של הפעם למעשה ה .קוניםשנים נולד בן הז 10ולאחר , בלידה אחת

כדי המורה קראה לי בערב  .הנאציםאת סמל ל ארוכה ותיהנושא צייר גדר מעל נושא השואה ומתוך התרשמות  למד ,שהוא מחונן
יסטריה נכנסתי שוב להקרעתי את הציור מהקיר ו, רצתי לקיר. ייינני עשה וכשראיתי אותו חשכו עיפה שבהציור את הלהראות לי 

  .קרסצייר צלב אסור לילד יהודי שלצעקתי . בכישל 

  !וזו בפירוש הנקמה שלי בנאציםנכדים ונינה אחת  11 גם, נוסף על ארבעת ילדייב כיום יש לי
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