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                                                   כפר ניינדובה:  לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Village Neindovh 

  פולין  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודיתהשכלה 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  " עקיבא –בני "

   :  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
   

  בלועזית
  

                                                                    קזחסטן  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   08.05.1945:  תאריך השחרור

 
  ליבק בגרמניה : ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

    ך 'לדבז: לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1948 
:  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " אקסודוס"אוניית 

  



 

  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                                                                                                                                         

מוכר , חוטב, אבא היה מומחה לעצים מאוד עשיר. הבית שלנו היה הכי גדול בכפר. סמוך לגבול הרוסי, גדלתי בכפר פולני יפיפה

ובעיקר שטח ענק של , חיות, היה לנו אסם. לא היה חסר לנו דבר, למרות שחיינו בצמצום. רבים מתושבי הכפר עבדו אצלו. וסוחר

אבל , ים למלמד יהודי עני שחי בכפרהוא רצה לספק עצ. ומאוד נדיב, אבא היה איש דתי. עצים שהיה מגרש המשחקים שלי

חרוט , בתור ילדה בבית עשיר. ב בבית בתמורה לעצים- ולכן עשו הסכם שהוא יבוא ללמד אותנו א, המלמד היה גאה מכדי לקבל

למדתי בבית , היו מעט מאוד יהודים בכפר. ושומר את החצי הנותר לשימוש חוזר, לי במוח עד היום הזיכרון שלו מדליק גפרור

אחותי הגדולה . היינו משחקות הרבה ביחד, הייתה לי חברה מאוד טובה שקראו לה ונדה. והחברים שלי היו גויים, גוי ספר

ל ואני הייתי בת תשע כשהכ. היו לי שתי אחיות גדולות. אבל אני לא הרגשתי כלום, אומרת שהיא הרגישה קצת אנטישמיות

 .התחיל
  

. כבר היה מתח של מלחמה באוויר. יתה קצת לפני שהגרמנים פלשו לכפר שלנוהי, הפעם היחידה שהרגשתי שמשהו לא בסדר

והציגה , יום אחד הגיעה להקה נודדת. והאדמה רעדה בגלל הסוסים שלהם שהלכו והתקרבו מרחוק, כולם היו מודאגים מסביבי

ם משום מקום הקיפו אותי ופתאו, אני הלכתי לראות אותה עם החברים הגויים שלי. תה אנטישמיתיבכפר הצגה שכנראה הי

  . עד שאחד מהם פוצץ לי את הראש עם אבן, הייתי חזקה ונלחמתי. ארבעה ילדים שאני לא מכירה והתחילו להרביץ לי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

ת השתתפו, 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

, לא ידענו עד כמה זה מסוכן. הבית הכי גדול בכפר, והתמקמו בבית שלנו, פלשו הגרמנים לכפר שלנו, לא הרבה זמן לאחר מכן

רק הקצין . הם באמת היו כאלה. נטלמנים ודיברה גרמנית שוטפת'אמרה שהם ג, שחוותה את מלחמת העולם הראשונה, מאיוא

 3לינו במרחק אהתגורר בעיירה הסמוכה ש,אבא שלי היה נוהג לבקר את אבא שלו. כל השאר ישנו בחוץ, שלהם ישן בתוך הבית

אבא החל להתחבא בעליית הגג . את כל היהודים שהתפללו בבית הכנסת ששרפו שםוסיפר , יום אחד משם יום אחד, קילומטרים

חזר מהעיר ואמר שתלו מודעות שבהן נאמר לכל  שוב אבא, אחרי שישה שבועות. מפחד שיעשו כך גם לגברים שבכפר שלנו

בעיקר דברים , פקנולקחנו רק מה שהס. לצד הרוסי –ולעבור לצד השני של הנהר , שעות ספורותתוך , היהודים לעזוב את ביתם

שכל השכנים עבדו אצל למרות . וככה עברנו את הנהר, לקח אותנו בעגלה שלו, עגלון שהיה עובד עם אבא שלי. חמים לחורף

אני זוכרת שראיתי בידיה . עוד לפני שהספקנו להתרחק ראינו אותם נכנסים ולוקחים חפצים מהבית שלנו ,אבא וכיבדו אותו מאוד

עומד , שהגיע מהעיירה פגשנו את סבא הצטלבותב. והתחלתי לצרוח, של סבתא שלי ליים האורטופדיותשל אישה אחת את הנע

העגלון הסכים להעביר אותנו את .ואפילו שכח את הכובע שלו ,לא לקח איתו שום דבר. עם מקל ביד ורק עם הכיפה לראשו, ובוכה

  .בית בצד הגבול הרוסיוחיכינו באיזשהו , הוא הוריד אותנו. ולא הסכים להמשיך, הנהר

  

לפני שבכלל , השאירה ארגז עם בגדים וחפצים שונים לעת צרה, למודת ניסיון מלחמתי, מאיא. שמנו לב שאנחנו חסרי כלפתאום 

!"  תהיאני רוצה הב, מאיא: "ואני זוכרת שעמדתי ליד הנהר וצרחתי, היא חזרה כדי להביא אותו. חשבה שמשהו עלול לקרות

שהיה שייך  ,רק מפני שהבטיחה כי תביא להם איתה בתמורה בקבוק אלכוהול מבית המרזח, לעבור את הנהר השומרים נתנו לה

וכשסבא ביקש שתעבור שוב לצד הגרמני ותביא לו את הכובע ששכח ודברי כסף שהחביא , היא חזרה עם הארגז.לסבא שלי

מא יאחותה של א. א נאלצה לעבור במים הקפואיםוהי, פוצצו את הגשר, לפני שהספיקה לחזור אך. היא עשתה זאת, במרתף

, יתה שם תחנת קמחילדוד שלי ה. ואנחנו נסענו לכפר, סבא וסבתא נסעו לעיר סטארסמבור. התגוררה בכפר הולין שבאוקראינה

את הימים . ברכבות משא, עד שהרוסים החליטו פתאום שהם שולחים את כל הפליטים לסיביר, וחיינו איתם במשך חצי שנה

. והדוד עמד בחוץ ובכה, עמדנו לילה שלם בתחנת  הרכבת. אטריותמא בילתה בלעשות יא, ספורים שנותרו עד הגירושה

את כל המשפחה . היה המזל שלי,אבל זה שלא נשארתי, אני הצטערתי לעזוב. הוא ביקש שלא אסע, כשיצאתי להביא מים



 

  . לבסוף עברו לכפר מסטארסמבורביחד עם סבא וסבתא ש, הרגו זמן מה לאחר מכן, יתה בכפרישה

  

דלי מכוסה הקרון  ה באמצעוהי, מלא כינים, מלוכלך, היה מחניק. נשים וילדים ביחד, גברים. נסענו ברכבת במשך שלושה חודשים

היו . תה מבעירה אש ומבשלת איטריותיהי מאיא, היינו אוספים עצים וזרדים, בכל עצירה. היו עושים את הצרכים בוש, בשמיכה

הייתי יושבת , בתור ילדה בת תשע, אני. והיינו קונים מהם חלב בתמורה לתכשיט או חפץ כלשהו, תובבים שם חקלאיםמס

והבנו שאין , קיבלנו את המצב כפי שהוא. לא היו קיטורים. יתה שםיעם ילדה אחרת שה, ברכבת ומשחקת בכדור או בקלפים

נהג . וכשחזרה גילתה שהרכבת נסעה בלעדיה, תרחקה כדי להתרחץאחותי הגדולה לבשה בגד ים וה, באחת העצירות. ברירה

הרוסים היו מאוד טובים . והיא חזרה אלינו בעצירה הבאה, של רכבת אחרת העלה אותה לקטר כשהיא לבושה בבגד ים בלבד

  . אלינו

  

שניהלו קשר כלשהו עם , וליטייםשבתוכו היו אסירים פ, היה שם צריף אחד גדול. אסינו והורידו אותנו באמצע יער, הגענו לסיביר

את אבא לקחו  .אין לי מושג לאן, יום למחרת הם לקחו אותם משם. והיינו אמורים לשהות בצריף במקומם, חיכינו בחוץ. ל"חו

היא הבחינה באור . מא התחילה לחפש אחר אוכליוא, את אחותי לקחו למיין בין תפוחי אדמה קפואים לאכילים. לעבודה עם עצים

מתיישבות על העצים , ראתה שנשות הכפר, לאחר מכן. חזרה משם עם דבש וקולרבי, גילתה שם כפר, והלכה בעקבותיו ,מרוחק

 מאיא. והביאה משם כל מיני פירות יער, היא עשתה כך בעצמה. לצידו השני וכך עוברות, שהיו משיטים במורד הנהר, החתוכים

בגלל שחצתה את , כל הזמן הזה היו לה שטפי דם . ה איך להישאר בחייםהיא כל הזמן חשב, יה יוצאת דופןייתה בעלת תושיה

לפני . והיו אמורים לקחת כבר את כולנו להרי אוראל, בסיביר לקחו אותה לבית החולים. נהר הגבול הפולני רוסי במים הקפואים

  . מא דרך החלוןינסענו לבית החולים והוצאנו את א, אבא השכיר אוטו משא, הנסיעה

  

, אחותי הגדולה החלה לתפור. גם שם אבא עבד עם העצים שהשתמשו בהם לפחם. ובו מכרה פחם, אוראל היו מקום יפיפההרי 

אבא קנה . ככה היה לנו כסף, נשארו לנו מטפחות שהדוד נתן לנו. אני הייתי אוספת פטריות. תה מקבלת עבור זה מצרכיםיוהי

יכולנו להסתובב , לבד העובדה שכל ערב היו באים לוודא שאנחנו בצריףמ. יתה מגדלת אותםיה מאיוא, שדה של תפוחי אדמה

פשוט . וככה שחררו אותנו, הפולנים עשו הסכם עם הרוסים. היינו שם יחד עם עוד אסירים פולנים . היינו שם חצי שנה. חופשי

, ו עם עוד כמה משפחות לקזחסטןנסענ. היו בה גרמנים, לפולין לא יכולנו לחזור. הסתכלנו על המפה. אמרו שאנחנו חופשיים

אני זוכרת . לא יכולת לגור לעיר, יתה לך עבודהיאם לא ה. ישבנו בתחנת הרכבת וחיכינו . אתה- והגענו לעיר הבירה אלמה

תה אפשרות ילא הי. זוכרת את התחושה המביכה של לעמוד ערומה באמצע העיר. מא רחצה אותי עם המים של הקטרישא

. וחיפש צוות מאורגן לתפירה של בגדי צבא, לפתע בא איש אחד. והשתמשנו במה שיש, ו איפה שישהתרחצנ. להיות בררנים

וכך יכולנו לגור , ופתחה קבוצת תפירה, ארגנה את כל הנשים של כל המשפחות שהגיעו איתנו, אחותי שלמדה תפירה בבית ספר

היינו . ששיפר את מצבה, ה לבית חולים ועשו לה ניתוחלקחו אות. מא חלתה שוביוא, אבא לא עבד. אני למדתי בבית ספר. בעיר

  .1946עד שנת , שם שלוש וחצי שנים

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

מא ילא. ך'בשם ולדבז, ה גרמנית שסופחה לפוליןוהגענו לטריטורי, הממשלה הרוסית ארגנה רכבות שהחזירו את הפליטים לפולין

עד , וצועק את השם שלנו, הוא היה הולך כל יום לתחנה כשהיו מגיעות הרכבות מרוסיה. שפתח שם מאפיה, שלי היה שם בן דוד

שבו  שמענו שיהודיה שחזרה לכפר. היינו שם חצי שנה. הוא הוריד אותנו מהרכבת ולקח אותנו אליו. שיום אחד באמת הגענו

  .ולחזור לשם לא היה בא בחשבון, נרצחה שם על ידי הפולנים שהשתלטו על הרכוש היהודי, גדלתי

  

שבו פולנים הרגו , באותו זמן היה הפוגרום בקלצה. ואני הלכתי לבני עקיבא, ך תנועות נוער מכל הזרמים'התחילו להתארגן בולבז

וביחד עם הקבוצה חצינו את הגבול באופן , עזבתי את ההורים, מאוד האווירה החלה להיות ציונית. הרבה יהודים שחזרו הביתה

, הכלבים התחילו לנבוח, כשהגענו לשם. כוסלובקיה'צ תהיבצידו השני הי. והלכנו כל הלילה ועלינו על הר, היה שלג. בלתי לגלי

ומשם , ותנו והביאו אותנו לפראגוהם שיחררו א, כנראה ששילמו להם כסף. כלאו אותנו בחדר שכזה. יצאו שוטרים ותפסו אותנו

ואנחנו היינו יוצאים לרחובות , תה קבוצה מתנועה אחרתיבכל מלון הי. מלא בבתי מלון, למקום יפה בשם לינדנפלס, לגרמניה

סוף סוף הודיעו לנו  47ב. למדנו עברית. תה מורכבת מילדים בכל מיני גילאיםיהקבוצה הי . ושרים וצועקים שאנחנו בחיים

ואחותי שהתגוררה שם , חיינו במרסל תקופה מסוימת. נסענו בתוך משאיות מכוסות ברזנט עד לצרפת. לארץ ישראל שנוסעים



 

אבל אני לא הסכמתי לאכול מהאוכל . וביקשה שאשאר איתה שם, ולמסעדה, לקחה אותי למלון שלה להתרחץ, הגיעה לבקר אותי

ויום אחד העלו אותנו מהר מהר למשאיות שהובילו אותנו , שם לאות חיכינו. והודעתי לה שאני ממשיכה לארץ ישראל, הלא כשר

החל , ורגע לפני שהגענו, ליוו אותנו כמעט עד הארץ, לא עבר הרבה זמן עד שהמטוסים האנגלים גילו אותנו. לאנייה אקסודוס

  . האנגלים זרקו לאנייה חומר מרדים וכולנו נרדמנו, במהלכו. קרב

  

זה . אבל שלחו אותנו בחזרה, כבר חשבנו שהגענו. חילקו אותנו לשלוש אניות, ו אותנו בכוח מהאנייההוריד, הביאו אותנו לחיפה

ישנו בצפיפות ובחום בלתי . התחלנו להפליג בחזרה. הרחתי מרק עוף של שבת, ובזמן שהובילו אותנו לאניות, קרה בשישי בערב

לאחר . לא ירדתי, למרות שידעתי שאחותי מחכה בנמל. נוורצו שנרד שם אבל לא הסכמ, הגענו לצרפת. נסבל בבטן האנייה

משם . והביאו אותנו למחנה, שם הורידו אותנו בכוח. ובסופו של דבר הביאו אותנו לגרמניה, המשיכו להשיט אותנו, המרד הקטן

הפלגנו שוב , כשהגיע הזמן. היינו שם חצי שנה. שבו התנדבתי לעבוד בבית ילדים שננטשו במלחמה, עברנו למחנה בצרפת

  . שהספיקו כבר לעלות לארץ, להורים, שלחו אותי לתל אביב, 1948והגענו באפריל , באנייה עד ארץ ישראל

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

שם , 20בגיל  התגייסתי לצבא. נרשמתי לבית ספר של עולים ולמדתי עברית ותפירה. כבר מהתחלה, בארץהרגשתי טוב מאוד 

רק כשהבן הקטן התגייס יצאתי . ונולדו לי שלושה ילדים, עבדתי בתפירה. ל"תי כמנהלת חשבונות במטכשיר. הכרתי את בעלי

הייתי . אני מאושרת מכך. חושבת שזכינו בכך שיש לנו מדינהלדורות הבאים הייתי רוצה להגיד שאני  .לעבוד כמוכרת בפולגת

אני . אנחנו צריכים להעריך מאוד את מה שיש לנו. אני חיה במדינה ואוהבת אותה ולא אעזוב אותה בחיים, בהכרזת המדינה

  . תהיזוכרת איך זה היה כשהיא לא הי
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