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  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  קוממיות

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, בהסבי, משפחה: ציוני דרך(
עות לעיתים הוא לקח אותי לנסי. אבא עבד בהובלות עם עגלה וסוס. סבי מצד אמי היה קבלן גגות וסבי מצד אבי היה סנדלר

גרנו בבית הקיצוני ביותר . עד היום אני זוכר את הנוף הנפלא. תנחלים ועוד עיירות יפיפיו, מסביב לעיירה היו יערות. שלו
  .סימל את הכניסה לעיירהכאילו סבי נהג לשבת מדי יום על סף הבית ו. בעיירה

  .והייתי מאושר סביב הבית וצצתירהת. עם חברים יאני זוכר ששיחקת

הם לא . סתםכך   ,שלנו העגלהואת אבי יחד עם ותי הפכו אפולנים  חוליגנים, למסעותיו כשנסעתי עם אבי ,פעם בדרך חזרה
  .בזזו כלום אך הטראומה נשארה אצלי עד היום

  
  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; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  . אבי לקח אותי אתו לשמור. לגרמניה ללא נשק ל בין פולין מור על הגבועיירה לשהו את תושבי חהפולנים של 1939ב

ה בהיו הר. הגרמנים הפציצו בדרכים. כחודש ימיםשלנו  עגלההוסוס העם עם דודי ודודתי  דכשפרצה המלחמה נדדנו יח

. ל ואנחנו חיכינו באמצע הדרךאבא נסע לתקן את הגלג. בר גלגל בעגלהנשיום אחד . אני זוכר ילד בוכה ליד גופת אמו .חללים
  .אמא כמובן לא הסכימה .דודתי הציעה לזרוק אותו מהעגלה ,שאחי התינוק בכהכ

אחרי המלחמה  .המשכנו בנדודים. מיד שהציע לנו לברוחאחד  רמניגאבא הכיר . לעיירה שלנושוב  אחרי חודש בדרכים חזרנו
  .זו את כל היהודים ושלחו אותם ברכבות לאושויץהגרמנים ריכ, מהעיירה שמיד אחרי שיצאנו נודע לי

  .העגלהו הסוס התחיל שוב לעבוד עם ואבי אפילו ,שם שכרנו דירה. אנחנו הגענו לביאליסטוק שנכבשה על ידי הסובייטים

ד כי מי .שוב ניצלנו. בתחנת הרכבתבשמונה  ת עם רשימות ואמרו לנו להיות למחרתיבאו אנשי המשטרה הסובייט יום אחד
שם . אנחנו הועלינו לרכבת ונסענו לסיביר .ל מי שנשאר שםכהגרמנים כבשו את ביאליסטוק והרגו את  22.6.1941- אחרי כן ב
  .אבל היחס אלינו היה אנושי ,עצים כריתתהגברים  עבדו ב. עם עוד משפחות יבצריף ענקו שיכנו אותנ

עברנו לעיירה . השלטונות החליטו לשחרר אותנו. חלותהרבה יהודים מתו מרעב וממ. באמצע המלחמה היה מחסור באוכל
  .חלב אבי קנה פרה שנתנה לנו. מנדטש

  .מת מקור הוא . קפוא וו אותנומצאו אותו נחיפש. ה ולא חזררא לחפש אוכל לפצלילה אחד אבא י
לפעמים . בלחם הבאנודים והרכוש שגבה בכפרים והחליפה את הבבאמא הסתו. שוב סבלנו מרעב. נוואני נותרנו לבדאחי  אמי

  . דודי  עזר לאמי ככל יכולתו .אכלנו קליפות של תפוחי אדמה
  .כך העברנו את שנות המלחמה

  

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

. ן לרייכנבךיהשלטונות העבירו אותנו לשלזיה שסופחה לפול. לחזור לפולין ותינים  פולנים וקיבלנו רשהוכרזנו כנת 1946בשנת 
. ספר עבריים כמו לפני המלחמה- קם ועד שפתח גם בתי .תנועות הנוער הציוניות פעלו שם כל. שלושים אלף יהודיםכשם רוכזו 

הייתי תלמיד טוב וגם . זו היתה תקופה מאושרת בחיי. ר עבריספ- ולאחר תקופה קצרה עברתי לבית" דרח"התחלתי ללמוד ב
  . עשרה-שתים גיל  שר עדע ןבאז  הייתי. קריאת שירהבבהצגות  בקהילה הופעתי בדיקלומים ו. התגליתי כשחקן

. ניתוד בפולמהייתי צריך להתאקלם בבית ספר חדש ולל. הספר הציוניים-וראה מטעם השלטונות לסגור את בתיהבאה  1948ב

  .וההתאקלמות החברתית על קשיי השפה היה קשה אבל התגברתי
  .דודים ודודות שנשארו בחיים והרגשתי כמו לפני המלחמה הבהרהיו לי . מקום מגורים טוב מצאנו

   .ולניהאין עתיד ליהודים בפראינו ש, אבל עם חלוף  הזמן
  .שהביאה אותנו לחיפה "קוממיות"אוניה  בשם נציה ומומורשה נסענו ברכבת לו .1950הצלחנו לעלות ארצה בשנת 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
. קשה ה לי ה אנושית היגם מבחינ. בסיביר היה נקי יותר, ם נוראיםיניישם היו תנאים הג. תחילה היינו במעברה בבאר יעקב

  .ם האלימיםיעם הילד נאלצתי ללכת מכות אני . היתה הרבה אלימות

  .ישראל -התמזל מזלי שהמנהל החליט לשלוח אותי לבית הספר החקלאי מקוה .טובים מאד ציוניםב' חמתי כתה יסי
 גם בצבא הציעו לי להיות . רהפכתי שוב לתלמיד מצטיין ולשחקן בהצגות בית הספמהר מאד אך ,להשם היה קשה בהתח

  . להקת השריון אך התקבלתי לסיירת שריון ומשם שלחו אותי לקורס חובשיםב



 

והייתי מורה  ולאחר מכן עשיתי בחינות הסמכה ,הנשיא- חקלאי בבית הספר אשל אחרי הצבא התחלתי לעבוד כמדריך
שם נשארתי  ,תי לחברת החשמלואחרת והפנו א ביקשתי לעבור לעבודה לאחר כמה שנים . ר בארץפס-לחקלאות בכמה בתי

  .נסיהפעד ל
שניהם . שני בנים נונולדו ל. ונוכשהגיעה לגיל תשע עשרה תחתה ייפיפי היא היתה קטינה. רי הצבא הכרתי את אשתיחא

  .טהבת שתים עשרה לומדת לתואר ראשון באוניברסי ,מהן אחת. נניםוכולם מח. יש לנו שבעה נכדים. אקדמאים  מוצלחים
  .חזרה לעבוד בבית אבותאז נים וש במשך חמש עשרה ילדיםגידלה את האשתי עבדה בבנק לאומי אחר כך 

  . מראש  עבורך  הכל כבר רשום  דלמדתי בחיי שכשאתה נול
  .פעמיםוכמה כמה בשואה  יצא בסופו של דבר לטובה וכך ניצלו חיי ,צא לרעהיכל דבר בחיי שנראה היה כאילו 

  

  
  
  

  יעל חיות: מראיינת
  קרית אונו, 2013ינואר 

  

 


