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   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תיכונית+ השכלה יסודית 
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  תלמידה

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

  השומר הצעיר

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  "פילום"איזור קירוב מושב                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(
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                                                                       :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

  

1990  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבא איציק היה פועל בחברה שמייצרת ציוד . נולדתי למשפחה דתית, בלטביה בעיר שנקראת דווינסק 1928אני נולדתי בשנת 

ורתמות ואימי גניה הייתה עקרת בית שמידי פעם הייתה נוסעת לאסטוניה לקנות ציוד לתינוקות ומוכרת אוכפים : לסוסים כמו

היה לי אח בשם חיים ואח נוסף בשם צליק שניהם נשארו לגור ברוסיה למרות . לאנשים בדווינסק למרות שזה לא היה חוקי

לערך וחברה בארגון  12י כשהתחילה המלחמה הייתי בת וינט ואנ'היום צליק חבר בארגון הג, שקיבלו אישור כניסה לישראל

בשומר הצעיר כל הזמן הקפדנו לדבר רק בעברית ורקדנו הרבה ריקודי הורה ושמענו סיפורים על ארץ ישראל ". השומר הצעיר"

כיתות  4פר למדתי בבית ספר גינסבורג על שם המנהל של בית הס". בשנה הבאה בירושלים"וכשהיינו הולכים לבית תמיד אמרנו 

תחילה גרנו אצל סבי וסבתי , כשבאו הרוסים הם סגרו את בית הספר לעברית ולמדנו רק יידיש, למדתי עברית ושנה נוספת יידיש

ואני  י הנאצים ונלקחו בתחילת המלחמה לבית הסוהר"אחים ואחיות שכולם נתפסו ע 12שבהתחלה היו משפחה גדולה של 
עבודה ומפלגת  - השומר הצעיר, ליכוד –טרומפלדור ; מפלגות  3מקום שגרנו בו היו ב. יודעת שהם הגיעו בסוף למשרפות

רק אצלנו ברחוב , היה לנו בית כנסת כל הזמן ברוסיה ובלטביה בכלל היו הרבה כנסת. הרצלייה שאיני זוכרת את מי היא ייצגה

אבא שלי היה פחות הדוק מאימא ואני זוכרת . אחד בשביל נהגים והשני שבו אבי היה מתפלל עבור פועלים, היו שני בתי כנסת
אימא הלכה למטבח ואבא היה מעביר מהר את ההגדה מבלי שהיא תשים לב והיא הייתה , בפסח שהיינו קוראים את ההגדה

ואת חג הסוכות שבו סבא היה בונה לנו סוכה , את תשעה באב, ג בעומר"ל, אני זוכרת שחגגנו גם את פורים, כועסת על כך

  . בחצר
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, שגירו(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
גרנו בדירה שכורה ובעל הבית נקרא לשרת במלחמה ואשתו , המלחמה התחיל ואני זוכרת שהיינו במרתף שהיה מתחת לבית

ילדים ובעלה היה  2אוקראינית ולה , שכנה אחרת שלנו, היהודים המלחמה החלה וגירשה אותנו מהבית, אמרה לנו שבגללנו

חיילים  2הגיעו אלינו . שלהם שהיה בנוי מעץ נשרף כליל מההפגזות מפקד גדול בצבא האדום הסתתרה איתנו במרתף כי הבית
רוסים ואמרו לאישה האוקראינית לקחת את הילדים ולברוח כי הנאצים כבר מגיעים לדווינסק והיא אמרה לאימא שלי גם לברוח 

תה מוכנה לצאת מהעיר  מזוודות ותיק יפה מעור ועלינו לרכבת שהיי 2אז לקחנו . כך מהרכבת –מהבית שלא היה רחוק כל 

עיר בלטביה שם אמרו לנו לצאת , נסענו עד לעיר בשם זילפה. בבוקר ואנחנו עלינו על הרכבת הראשונה שברחה 5:00בשעה 
היו גם , לא היינו רק יהודים. אני זוכרת שהיו שם הרבה מאוד אנשים שברחו והגיעו איתנו לשם, מהרכבת בדיוק בגבול עם רוסיה

התחלנו , קצינים רכובים על סוסים מצבא רוסיה על הגבול ולא אפשרו לנו להיכנס לשטח רוסיה 2הגיעו אלינו לטביים ורוסים ו

מכן הם חזרו  –הקצינים הרוסים עזבו את המקום ואמרו לנו להמתין ולאחר , לצעוק שהנאצים בדרך אלינו ורוצים להרוג אותנו

אימא שלי , באותה תקופה נעלם לנו אחי הקטן צליק. והתחלנו ללכת ברגלהסכמנו ', ואמרו לנו ללכת ברגל עד למקום שנקרא סמז

אבא שלי זרק . הרופאים שהיו איתנו נתנו לה תרופות להרגעה ועיסו לה את הרגליים, התחילה לבכות והתחילו לה בעיות ברגליים

צליק לא ידע , חבר של המשפחה ,מזוודה אחת כדי שיוכל לעזור לה ללכת ופתאום ראינו את צליק יושב על הכתפיים של מכר
אני לא יודעת אפילו כמה זמן הלכנו עד שהגענו לתחנת רכבת ושם ', המשכנו בדרך לעיר סמז. מאז המקרה 6לדבר עד גיל 

בהמשך עצרנו . בדרך הנאצים הפציצו את הרכבת וכמה מהקרונות האחרונים נפגעו מההפצצות, הייתה רכבת משא ועלינו עליה

אבא שלי מצא שם עבודה . מעין מושב קטן שם התחבאנו עד סוף המלחמה" פילום"ר קירוב במקום שנקרא בתוך רוסיה באזו
הכל היה ורק כשלקחו את אבא לצבא , שמנת, לחם, ביצים, חלב, אבא היה דואג לאוכל, כלום לא חסר לנו, וגרנו בבית קטן

אימא שלי עבדה בחדר אוכל עד שהגיע אחיה , יעיתכשהיינו בקירוב למדתי בבית ספר בכיתה שב. התחיל הרעב להציק לנו

לאבא שלי היו . יחד עם האחים שלי קטפנו תפוחי אדמה, בחקלאותמקוייבש ולקח אותי למקום אחר בשם קולחוז שם עבדנו 
יוד בעיות בעיניים וברגליים שהיו כל הזמן נפוחות והצבא הרוסי לקח אותו כדי להיות כוח עזר לצבא במחסנים של האוכל והצ

דודי לקח אותנו לבית כנסת לבית כנסת בקלובשייב . עם כל הצבא ואמר לנו לבוא ולפגוש אותו" קולגה"הוא הגיע לעיר , הצבאי

, אני הייתי בבית היתומים חודש ימים. ליטא ואסטוניה ושם חיכינו עד שפגשתי את אבא, שם פגשנו המון ילדים יתומים מלטביה

בינתיים העסיקו אותנו בחוות סוסים שם . לאימא שלי, ואוכל וברחתי משם חזרה לבית הכנסת בגדים, כובע: קיבלתי שם הכול 

לדודי ולנו הילדים לא , לאימא. עלינו על רכבת כדי לפגוש את אבא, נתנו לסוסים לאכול ושם גם גרנו באחת האורוות בין הסוסים

חיכיתי , ואני לא הצלחתי להשיג אותה ונשארתי לבדיהיו כרטיסים וכשהרכבת התחילה לנסוע קפצו כולם על אחד הקרונות 

בכיתי המון עד שהגיע האחראי על הרכבת וסיפרתי לו את מה קרה לי והוא נתן לי להישאר , לרכבת אחרת שהגיעה ועליה סוסים



 

חוק זה לא היה ר" קלוגה"בהמשך הרכבת נעצרה ובחור אחד הפנה אותי לקבוצה של אנשים שהולכים ל, בקרון עם הסוסים

מסביב היו הרבה חיילים , הייתה לי את הכתובת ולא זכרתי את העיר, מהמקום שבו ירדתי מהרכבת והצטרפתי לאנשים האלו

הבית היה מוקף בצמחים רבים ובעלת הבית יצאה החוצה וקראה לי . רוסים וניסיתי לשאול אותם אך הם לא ידעו לעזור לי
א חיפש אותי ובמקום היה כמו בסיס צבאי עם המון חיילים שם נתנו לנו חדר ושם סיפרו לי שהצב, ולקחה אותי לאימא" ה'חיהל"

. חליתי מאוד והייתה לי דלקת בראש ונאלצו לגלח את כל שערות ראשי, אימא עבדה בתור מנקה ואני עזרתי לה.  פגשנו את אבא

מא שלי לקחה אותי וסידרה לי עבודה כשהחלמתי אי, אחרי חודש לקחו את כל החיילים וגם אבא שלי הלך ונשארנו שוב לבד

אימא שלי שלחה מכתב . בעיריית קלוגה וכששחררו את לטביה המלחמה טרם נגמרה אבל שחררו גם את העיר דווינסק

קיבלנו את האישור ובמכתב היה רשום שאמריקה מסייעת לנו עם , למוסקבה לשר קלינין וביקשה אישור לחזור הביתה לדווינסק

, גופיה, אני לקחתי כובע צבאי, הגענו למחסן של האמריקאים ולקחנו בגדים, ף וקנו לנו כרטיסים לרכבת בגדים וגם קצת כס

  . חצאית ומעיל של הצבא

  

    :לחייך בארץ ישראלי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

  

אימא , גילינו שתפסו לנו את הבית שהיה שייך לסבא וסבתא, בערך והמלחמה לא נגמרה 1945כשחזרנו לדווינסק השנה הייתה 

ובכל זאת אימא התעקשה " תיסעי לישראל, אם את רוצה בית: " הלכה לעירייה וביקשה שיחזיר לנו את הבית והמנהל אמר לה

אני נישאתי לגבר שהיה שחקן  1951בשנת , רה ונשארתי רק אני עם אחייאימא שלי נפט 63בגיל . וקיבלנו את הבית חזה

והוריה , אשתו וילדיו, אני ובעלי החלטנו לעלות לישראל ביחד עם יוסף הבן 1990בשנת . בתיאטרון ונולד לנו בן שקראנו לו יוסף

ויש  62יוסף היום בן . שנים 17רים כבר גרנו בעיר חדרה ולמדתי שם באולפן עברית וקיבלנו דירה בטבריה שם אנחנו ג. של כלתי

. הנכד שלי עובד במשטרה בתפקיד סודי והנכדה עובדת במוכרת בחנות, הנכדים שלי סיימו צבא, הוא גר באור עקיבא, לו בן ובת

צוע זה היה המק, בעלי היה פנסיונר והוא עבד בחדרה עם ילדים והעלה עימם הצדות, שנים בארץ ולא עבדתי מעולם 23אני כבר 

שנים מגיל  9ספרים עוד בתקופה שהיה בכלא  2בעלי כתב , ונקבר בבית העלמין החדש בפורייה 2007שלו עד שנפטר בשנת 
  . כי הרוסים חשבו שהוא מרגל גרמני כיוון שנולד באודסה ולמד בבית ספר גרמני ודבר גרמנית מצוין 15
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