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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
והפכו את השם " A"פקידי הרישום הוסיפו את האות  .ידהוכך רשמו את שמי בתעודת הל" רינה"כאשר נולדתי קראו לי 

  ".השם האמיתי הוא רינה"אבל ההורים שלי תיקנו אותם ובתעודת הלידה שלי מופיעה הערה האומרת כי " ארינה"ל
אבא שלי  לפני שנולדתי הרבה. התקופה שבה היה בארץ ישראלהשמות מאני חושבת שאבא שלי קרא לי כך כדי לזכור את 

אני לא  .אבל הוא אף פעם לא דיבר על זה ,היו לנו בבית כמה תמונות שלו מאותה תקופה עם אוהל ועצי זית. "לוץח"היה 

אפילו לא ידעתי את . היה ממש סוד כל הזמן זההוא לא סיפר כלום ויודעת מה באמת היה שם ולמה הוא חזר לאוקראינה כי 
ורק כשגדלתי וקיבלתי תעודת זהות " מישה"או " מיכאל"בא שלי כשהייתי ילדה כולם מסביבי קראו לא. השם האמיתי שלו

   ".חיים" היה לוהשם שהתברר לי שבאמת 
  ".מרים"אבל אני חושבת שאבא באמת רצה לקרוא לה , "מרי"יש לי אחות צעירה ממני בכמה שנים ושמה הוא 

פה שהכניסו את היתה תקו 1936-37ת בשנ .הוא היה קומוניסט, בויניצה אבא שלי היה תובע משפטיואמא שלי היתה מורה 
כשהוא שמע את זה הוא לקח את המשפחה וברחנו לכפר . כולם לבית הסוהר ואמרו לאבא שלי שעוד מעט יגיע התור שלו

אחר כך והם נספו  זה היה קרוב לגבול .באזור ויניצהסבתא שלי ואחות של אמא נשארו . ליד העיר דנפרופטרובסק" פופסנוייה"

  .ה שנשארו שם נפלו בשואהכל אל ,בשואה
  .ד שם כרוקח בבית מרקחתוהתחיל לעב היו לאבא שלי  שני מקצועות והוא .ינסק'דניפרודזרזעברנו לעיר   1939בשנת 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ידים פעילות ותפק, 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 

למקלט בכל פעם שהגיעו המטוסים  רצנו איךאני זוכרת . 4ואחותי היתה בת  ,1941בשנת  כשהתחילה המלחמה 8הייתי בת 
ורק  היינו צריכים לחכות עד שתיגמר ההפצצה .רצנו למקלטככה ים ויהמקלט היה רחוק ואמא לקחה אותנו על היד. הגרמניים

  .וכך זה היה כמה פעמים  ,אז יכולנו לצאת מהמקלט
מאד במשקפיים והוא גבוה גלל שהיה לו מספר אבא שלי לא גוייס למלחמה ב .המלחמה התחילה ביוני והרבה אנשים ברחו מיד

 בגלל זהו ,כל כך אחראי והוא לא רצה להשאיר את בית המרקחת עם כל הציוד והתרופותאדם היה  הוא. נשאר בעבודה שלו
רכבות ולא אבל אז כבר לא נשארו  ,לקח את הציוד של בית המרקחתחודש וחצי הגיע הממונה ו- חודשרק אחרי  .לא ברחנו

והוא סידר לנו מקום ברכבת , התלמידות של אמא שלי היה קצין בצבאמאבא של אחת  למזלנו. לברוח אפשרותו היתה לנ
זה . והגענו לסראטוב רק באוקטוברבאוגוסט  ינסק'דניפרודזרזיצאנו מ, זאת היתה נסיעה ארוכה מאד. האחרונה שיצאה מהעיר

  .סתיו והיה קר מאדהיה כבר 

אמא התחילה לעבוד שם בבית הספר אבל לאבא לא היה מקום עבודה כי לא היה בית . ביבהבס מסראטוב שלחו אותנו לכפר
בכפר אחר  בבית מרקחת ושלחו את אבא לעבוד "שרוקה בוירקסקירון" שנקרא באזור היהשלנו הכפר  .מרקחת באותו כפר

  .ולא היה גר איתנו מתיכדי לעזור למאמץ המלח אותו כפר היה די רחוק ולכן אבא נשאר באותו כפר .באותו אזור
 כי לא יכולנו להדליק אותואבל  ,תנור עציםהיה בבית שלנו . איזה קור היה אי אפשר לתאר, מאדוהיה קר בינתיים הגיע החורף 

היו מצופים בשכבה וקפאו שהיו בדלי שתיה להמים היה כל כך קר בתוך הבית עד ש. א היו לנו עצים ולא היה שום דלק אחרל
לא היו לנו מספיק בגדים כי לא לקחנו איתנו שום דבר בזמן  .ותנדבקו לקירשלנו השערות ומרוב הקור  ,של קרח עליונה

  .באותו זמןללבוש לבשנו רק מה שאנשים נתנו לנו , שברחנו
עד  הוא יצא לדרך עם עוד אשה אחת והם התחילו ללכת לכיוון הכפר שלנו. יום אחד אבא החליט שהוא רוצה לבוא לבקר אותנו

היתה כל כך אבא  הראיה של. אבדו בתוך השלגהמשקפיים ו היה המון המון שלג. בשלב כלשהו המשקפיים של אבא נפלוש

האשה שהיתה איתו ראתה שזה . ללכתלהמשיך המשקפיים ולא היה יכול  בליגרועה עד שהוא לא הצליח לראות שום דבר 
לחפש מי שיוכל לבוא קומו ולא יזוז עד שהיא תחזור והלכה היא ביקשה ממנו שישאר במ .להזעיק עזרה ללכת החליטהמצב וה

 ככה אבא שלי .מתכבר הם מצאו אותו , אנשים דהאשה חזרה עם עווכש, מרוב קוראבא שלי נשאר במקום וקפא  .לקחת אותו

  .1942נפטר בפברואר 
באותו זמן הנאצים . הלימודיםלגור באותו מקום עד שהסתיימה שנת יינו צריכות להמשיך הובגלל זה שלי היתה מורה אמא 

" רוניה"אחות של אבא שלי ששמה . היו לנו בסמרקנדונסענו לדודים שהלכו והתקרבו לוולגה וכשהגיע הקיץ המשכנו לברוח 
בכל תקופת ה והיתה מגויסת לעבודה בבית מרקחת נשואהיתה לא היא . היתה בסמרקנד והיא שלחה לנו כסף לנסיעה ברכבת

הוא היה קצין בצבא הרוסי . אברהם, אחיו של אבאגם המשפחה של ה תבסמרקנד הי. לה קצת לעזור לנווכך היא יכ, המלחמה
  ."עבור סטאלין"כי הוא היה גיבור והסתער " עיטור לנין"ניה קיבלה בשמו את 'אשתו ז. ובאותו זמן הוא כבר נפל במלחמה

אבל היא קיבלה את השם  ,יהודיההיתה אוזבקי ולא  ממוצאהיתה  הבת. ניה גרה בבית שלה בעיר עם הבת המאומצת אינגה'ז

אמא קיבלה . אני זוכרת שלא היה לנו אוכלולא היינו בעיר עצמה ו לגור בכפר קטן באזוראותנו שלחו  .היהודי של ההורים שלה
   .לכל השבוע אחדכיכר לחם פעם בשבוע 



 

הם אומרים , מפונקיםהם היום הילדים . עים בעולםפרוסה קטנה של לחם היתה בשבילנו הדבר הכי טכל כך רעבות עד שהיינו 
היו לה פצעים על כל הראש ומרוב , מרוב רעב אחותי נהיתה ממש חולה .אבל הם לא יודעים מה זה רעב אמיתי ,"אני רעב"

 מרי היתה. לבית בעיר ,יה ראתה את המצב ולקחה אותה אליהנ'הדודה ז. חוכבכלל לא היה לה  ,חולשה היא לא יכלה ללכת
  .לכפר ים עד שהיא הרגישה קצת יותר טוב ואז היא חזרה הביתהיניה במשך חודש'אצל ז

אחר כך הוא היה מגיע אלינו ומוכר את האוכל . שהיה עובר מבית לבית ומבקש מאנשים אוכלהיה איש עני  ,בחורף ,באותו זמן
  .ממנו קצת ירקות כדי שיהיה מה לבשל היתה קונהואמא  ,בעירשהצליח להשיג 

פירות וירקות וקצת  לנו יוה כך ,אמא היתה בחופשה מבית הספר והלכה לעבוד בקולחוז .המצב קצת השתפרשהגיע הקיץ כ
שקיבלנו  גם אוכל היה לנוו ,ירקות וגידלנו בהחלקת אדמה קטנה קיבלנו כי  כבר היה יותר קל החורף של השנה השניה. ענבים

  .מהקולחוז אחרי שאמא עבדה שם בקיץ

הדרך חזרה  .ינסק'דניפרודזרזביקשנו וקיבלנו רשות לחזור לבית באנחנו גירשו את הנאצים מברית המועצות ו 1944בשנת 
בכל פעם אמא . עברנו מרכבת לרכבת והיו תורים ארוכים כדי לקנות אוכל וכדי לקנות כרטיסים לרכבות .היתה ארוכה וקשה

היה מאד צפוף גם . גנבו לנו תיק אחדפעם יד הצלחתי לשמור ותמ לא .הלכה לעמוד בתור ואני נשארתי לשמור על המזוודות
  .הבגדים שלנוהיו כינים בתוך ברכבת ו
היו ציורים שהגרמנים ציירו על  בתיםכל הבנינים היו הרוסים ובתוך ה? ומה ראינו שם .לבית שלנובסוף הגענו  ',ברוך ה
  .אמא מיד לקחה אותנו וברחנו משםד שע תמונות של נשים ערומות ועוד כל מיני דברים נוראיים. הקירות

היא הכניסה אותנו לבית הספר ונתנה לנו חדר . הלכנו אל המנהלת של בית הספר שהיתה חברה של אמא עוד מלפני המלחמה

 .בית ספרוהפכו אותו ל את המבנה באותו זמן שיפצוו, המבנה הזה היה גן ילדים לפני המלחמה .שבו גרנו במשך כמה חודשים
זאת היתה דירת שלושה חדרים ובכל חדר גרה . ותדיראחת האת בניני המגורים וכשגמרו לשפץ קיבלנו חדר ב שיפצו גם

  .משפחה אחרת

הם  .מוצאיםהילדים הקטנים היו ממה ש על מדורה קטנהאוכל בבית אני הייתי מכינה . היינו כבר בבית אבל עדיין היה קשה
הרבה מאד זמן על צריכה לנשוף העצים היו רטובים והייתי  .מנסים להדליק יינוואת זה ה קרשים קטנים או ענפים מצאוחיפשו ו

  . יק וכך הייתי מבשלת'סיר קטנצ שמתי על האש. האש עד שהמדורה נדלקה
בערב למדו ו ,בית הספר היה קטן ולא היה בו מספיק מקום לכולםכי  ,בוקר וצהריים -בשתי משמרותבבית הספר הילדים למדו 
אמא עבדה בשלוש  .םשלייו צריכים לההשהפסידו את הלימודים בזמן המלחמה ו נות והבחורים הגדוליםהבבבית הספר 

  .משמרות בבית הספר ואני זאת שהייתי אחראית להכין אוכל לי ולאחותי וגם לאמא שחזרה הביתה מאוחר בלילה
אנשים יצאו מהבתים . "נצחון"ים בצעקות זה היה מוקדם בבוקר וכולם יצאו מהבת .אני זוכרת את היום שבו המלחמה הסתיימה

  .היה אבא או אח שלא יחזור ולכל אחדכולם איבדו במשפחה קרובי משפחה כי  כולם בכו. צעקו ובכוכולם מות ובכותנות ו'בפיז
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, החיים אחרי המלחמ, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 ,)נאום(התחתנתי עם נחום  1954בשנת ו בדנפרופטרובסקהלכתי ללמוד הנדסת כימיה במכון  .המצב הלך והשתפר לאט לאט
   .עבדו במפעל שלנו איש 10,000 ,במפעל הכי גדול באזור ינסק'דניפרודזרזחזרתי לעבוד ב אחר כך. שלמדתיבזמן זה היה עוד 

  .נולדה אירה 1959ובשנת , הבת שלי פאינה נולדה 1955בשנת 
כל כך היא . היא אף פעם לא סיפרה לנו על העבר של אבא. נפטרה אמא שלי ,1983 - ב, ואחרי שנה .1982בעלי נפטר בשנת 

הסבתא אבל אצלנו , היו משפחות שבהן הסבתא סיפרה על העבר. שמרה את זה בסוד עד שהיא שכחה מה היהופחדה 
  .או שהם נפטרו או שהם לא ידעו שום דבר. לא היה יכול לספר לנוהאחרים אף אחד מהקרובים אה ווהדודה נספו בשו

לפני שעליתי ארצה פתאום התברר לי שהרבה אנשים שתמיד הכרתי בעצם היו . פחדו לדברבאותה תקופה אנשים , בכלל

   .הם שמרו את זה בסוד ולא אמרו שום דבר. יהודים ואני אף פעם לא ידעתי 
  .1994ואחר כך עליתי לארץ בשנת , שנים 42במשך במפעל דתי עב

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
   .שאני יהודיהלהוכיח  יכולתיוכך כשעליתי לארץ הצגתי אותה  .שנה 80כמעט  כבר ,עד היוםשלי אני שומרת את תעודת הלידה 

והרב ליאור ערך , 1997התחתנתי עם יצחק בשנת . הכרתי אלמן בשם יצחק דייץפה ואחרי שעליתי באתי לגור בקרית ארבע 

  .את החופה שלנו כאן בקרית ארבע
גרה שלי ניה הבת הש .וגם בן ונכדה שגרים בקייב, יש לה בת ונכד בבאר שבע. גרה בבאר שבע ,הבת הגדולה שלי ,פאינה

  . כאן בקרית ארבע,יש לי ממנה ארבעה נכדים וחמישה נינים  .אוריתא שינתה את שמה והיום קוראים לה הי. בקרית ארבע
  .ויש לו עוד בן באמריקה ,גם לבעלי יצחק יש בקרית ארבע שתי נכדות מהבת שלו שנפטרה

של אבא שלי והלכה לחפש בארכיונים מידע בקשר  היא לקחה את התמונות והמסמכים. אחותי עלתה ארצה שלוש שנים לפני

  . יש לנו ארץ משלנוואנחנו חיים   'ברוך ה ,אחרי כל מה שעברנו .אבל היא לא מצאה שום דבר ,לתקופה שהיה חלוץ
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