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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  :שם משפחה
  בן נתן

  :שם פרטי
  שרה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה             

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך         

  :          שם משפחה איתו נולדתי
  פרוליך

 בלועזית
froilich 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  שרה
  בלועזית

sara 
:                     מין

 נ
  :שנת לידה

1934  
 

  ץכפר נפולוקאו:  עיר לידה
  

  בלועזית
nepolocauti 

עכשיו זה , רומניה:ארץ לידה
 אוקראינה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  פרוליךדוב 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 פאני ציפורה לייזר

  :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  נפולוקאוץ

  בלועזית
nepolocauti 

  :ארץ המגורים
 רומניה

  :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 יסודי

  :מקצוע לפני המלחמה
  תלמידה

  :חבר בארגון או בתנועה
  בני עקיבא

  .נייסטה, )טרנס ניסטיה(רוסיה טרנס רוסיה :   מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )העיר או האזור ושם הארץשם (

 Mogilev: בלועזית  מוגילב: ציין את שמו , במידה והיית בגטו
  

 בלועזיתציין את שמו   , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 Shargoroi שרהורוד במקום שקראו  לו, רוסיה 

  :  תאריך השחרור
 



 

  ציין את שמו במחנה עקוריםבמידה והיית 
, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 )גרמניה ואיטליה

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  נפולוקאוץ

 :ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
1948-1949  

שנת 

  :עליה
  

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

Pan York 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  
תחנת קמח  ההייתלמשפחה , בכפר נפולוקאוץ למשפחה יהודית דתית במצב סוציו אקונומי גבוהה ביותר נולדתי 
 ימיאשבשעה ש אני זוכרת  .שדות של סלק סוכר ומשק גדול עם פרות ועופות, מספקת קמח לכל האזור השהיית

היה  יהבית של .מלקקת את הקרומים שנוצרואז הייתי ממתינה שהחלב ייקרש ו יהיית הייתה מרתיחה את החלב 
בכפר לא היה חשמל  ,סףבנו .בלילה הוצב שומר שישמור על המשק ובבוקר הוא גם היה חולב את הפרות, גדול

את , ינמו שבתחנת הקמחהיחידה שהיה לה חשמל כיוון שהפיקה חשמל מהד ההיית יומים אומנם המשפחה של
  .לזהות את הכפר לאחר שנים שלא הייתה במקוםתי שואבים מהבאר שהיה בכפר שבזכותו ידע ינוהמים הם הי

  .ליןוהגיעה עד לפו 'ליד הבית הייתה רכבת שהגיעה מצרנוביץ
  

ומשם ניזונו  צרנוביץעיר המחוז של , במעמדם יכלו להרשות לעצמם לקנות בגדים יקרים מהעיר הגדולה משפחתי 
עבד בעיר הגדולה והוא היה מביא למשפחה בדים יקרים כדי ) אמהאחיה של (ידוד של, הוהציוויליזצילחיי התרבות 
שתפרו לה שהיו מהבדים הטובים  היפיםזיכרון חזק של הבגדים  לי  יש .לשבת םחגיגייבגדים  ולאחיה לתפור לשרה

  .והמושקעים
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, במסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או , או בהתנגדות בריחהב

  

  
ת המשפחה מתחנת הם הוציאו א, רכוש המשפחה כאשר פלשו הרוסים לרומניה הם העלימו לכל העשירים את 

הרוסים ניהלו רשימה של כל  .נאלצה לשכור בית בכפר י ן משפחתלהתקרב לשטח ביתם לכנו הקמח ואסרו עלי
דבר שלא יצא לפועל בגלל השתלטות הנאצים זמן קצר לאחר , ם לסיבירבאזור כדי לשלוח אות העשיריםהאנשים 

בזמן שהרוסים השתלטו על הכפר ובזמן השהייה של המשפחה בבית השכור היו שמועות רבות על כך  .מכן
הספר של הכפר היה חבר טוב של מנהל בית , שהגרמנים מתחילים להשתלט על האזור ובקרוב יגיעו גם אל הכפר

ם יהיו ימים על כך שישנם סיפורים קשים על אכזריותם של הגרמנים ועל חששו שהימים הקרובילו יפר והוא ס אבי
לא האמין לסיפורים שהופצו ולא התרגש  ישל אאב .מחסה למשפחה עד שיעבור הזעם הוא הציע לאבי, קשים

  .מהאזהרה של מנהל בית הספר
  

נכנסו בית בית וירו , הגרמנים והאוקראינים השתלטו על הכפר ,נשמעו יריות, אחרי גל השמועותכבר בלילה הראשון 
 ימיא ,היה ארון גדול וכבדנו בבית .אבא של אבי, השבאותו ערב נהרג סב גיליתי לימים , למוות במי שהיה יהודי

הגרמנים , יואחי אותי מקביל העירה בונחושה היא הזיזה את הארון לדלת הכניסה של ביתם ו כמההייתה ח
מהדלת  נוהציבה ובזמן מאבקם בדלת ברח ימישא דוהאוקראינים התקשו לפתוח את דלתם בזכות הארון הכב

יריות רבות  שמענו שברקע  נוב נוונסו כל עוד נפש למרחק גדול קפצו גדרות גבוהיםרצנו , נוהאחורית של בית
 יואמר לאב נומנהל בית הספר חשש להכניס, מקלט נולביתו של מנהל בית הספר וביקש רצנו , שבאות מהכפר

למרות החשש שיעלו על . נואת משפחתו ואות ,שהוא חושש מכך שיעלו על עקבותיהם ויגיעו לביתו ויהרגו אותו
 .י כלבים בפתח האסם שישמרו על המשפחהנהשאיר ש, שבחצרולאסם  נועקבותיהם מנהל בית הספר הכניס אות



 

לת האסם פתוחה למקרה והגרמנים יעלו על עקבותיהם הוא יוכל להגיד שהם נכנסו מנהל בית הספר השאיר את ד
הגרמנים לא הגיעו לאסם ומצאו את  ,ס גדולנבאותו הלילה קרה . לבד וכי הוא לא ידע שהם מתחבאים שם

ודים מוטלים היה נו שכני הוא ראה את, ושם התגלה לזוועות נו לכיוון בית  לפנות בוקר יצא אבי, פחתה של שרהמש
  .כדי לקחת מעילים ודברי ערך הביתה לא הגיע  ואףהוא חזר לאסם , מתים

  
 היינו בבית קברות שם  נו עבר נוו לצעוד לכיוון הכפר הסמוך ובדרכלכן התחיל , להישאר עוד נו לובאסם הם לא יכ

אלו הם הגרמנים י הרוסים חשבו שמשפחת, טוסולהנמיך  נולהקיף אות חלוההם , נוחשופים ומטוסים רוסים ראו אות
 ענו כאשר הג .מהאירוע נוין המצבות וניצלו בנחמק. התחילו לירותו נוהיו איתם במלחמה הם רצו לחסל אותומכיוון ש

 נו ואחסן אות נו הוא אכן הסכים לקבל, מחסה זמני נושהוא יוכל לתת ל נוהסמוך פגשו בגוי שמבעוד מועד שמעלכפר 
 אוכל והיה מפנה את בית השימוש נו הוא נתן ל ,ארבעה נפשות לפחות שבועיים היינו בעליית גג קטנה וצפופה שם 

  .כל יום
  

שעה ומקום התייצבות שבו צריכים , שעליהם היה כתוב תאריך נו יים הגיעו מודעות לכפר שבו התחבאלאחר שבוע
מקום ההתאספות היה בית  . גוי שלא יפעל על פי ההוראות במודעה ייהרג, כל הגויים למסור את כל היהודים בכפר

בהתאספות הורו בגרמנית הגרמנים ליהודים להביא למרכז , יחד עם יהודים רבים התייצבו שם משפחתי , המרקחת
החביאה על  ימואי, גרמנית אני ידעתי  .ההתאספות את כל דברי הערך שיש  ברשותם ומי שלא ישמע להוראה ייהרג

 לגרמנים בהתאספות דברי הערךשנתנה את השקית עם  ואני הייתי הראשונה  דברי ערךשקית ששם היו  יצוואר
  .היא ידעה שדברי הערך שברשותה יציל את ילדיה, לא מסרה ואילו אימי

  
הגרמנים העמידו את כל היהודים בשורות והחלו להצעיד אותם ליעד לא  ,לאחר שלקחו את דברי הערך מהיהודים

ללא אוכל בלי מים ללא כל מושג , ליכה מפרך בתנאים שהם לא תנאיםלמשך זמן לא ברור וכאן התחיל מסע ה, ידוע
דאגה תמיד שהמשפחה תצעד במרכז האנשים כיוון שבצדדים הלכו הנאצים שהתעללו והרגו אימא שלי  .לאן הולכים

ה במרכז האנשים על מנת שיהיה כמ נישן כאשר עצרו בחניוני לילה דאגה שגם בלילה , רבים שהלכו בצדדים יהודים
אנשים שעוד החביאו זהב , עברה בכפרים רבים שיירהה .השיירהשפחות אינטראקציה עם הנאצים שהובילו את 

  .ים בכפרים שעברו זהב והם היו מביאים להם בתמורה אוכל וכך בעצם רבים שרדויהיו זורקים לגו ,אימי  םוביניה
  

היא , גילתה שכל הזהב שהחביאה בחזייה נעלם ימי א, שיירהאירוע שקרה באחד הבקרים ב אני זוכרת בבירור
האישה החזקה , לראשונה  ראיתי את אימי נשברת וכמעט מרימה ידיים, חוותה משבר גדול והייתה קרובה להישבר

היחס למוות , ברפסודות עץ ושם נפלו אנשים רבים ומתו דנייסטרעברו נהר , את רומניה נועבר שיירהב . שהכרתי
, אחי .המתים נשארו מאחור והחיים צועדים קדימה, לא התייחסו ,לא ידעו מי מת, של אנשים היה כמו לבהמות

  .סחבה אותו על גבה הר בתנאי שלג כבדיםואימי חלה מאוד מוישה 
  

כיוון שהיו  מוגילב בנשארו  סבתי ואחותה , ב ושם היו בגטו זמן מהו את נהר דנייסטר הגיעו למוגילינאחרי שחצ
הגיעה לכפר ו השיירההמשיכה  מוגילבמ .יום היא אינה יודעת מה עלה בגורלןועד ה, תשושות מידי כדי להמשיך

  .מהשיירהלברוח  נוכי עלי ימיהחליטה אשם , שהיה כבר בחלק של רוסיה) lucinti(לוציניץ 
היא , נשים שיוצאות מביתן עם כדי חלבשתי  אימיבאחד הרחובות ראתה , של הכפר הסמטאותשיירה עברה בין ה

 אאימ .לתוך צמחיה סבוכה וגבוהה אבא ו אחיאת  ,אותי ה שבה הנאצים לא יסתכלו לכיוונה והפילה יחיכתה לשני
  .חלב והבטיחה להסתלק מהחצר שלהן י ולאחיתת לל ןהיא ביקשה מה, שסחבו חלבהנשים של  חצרל נו הפילה אות

  
  .יהרגו יחד איתםי הן חששו שעלו על עקבותיהם ועכשיו ,נבהלו מאוד נשיםה, לפתע הגיעו שני גברים לחצר

בכפר  נוהסתובב, אני והמשפחה  .הן פתחו את כדי החלב והורו להם ללגום מהחלב מהר ולהסתלק במהירות
מקלט  נוליהודים בכפר ושם קיבל הגענו .יכן מקום הימצאותםה נושיש יהודים בכפר ובירר שמענו , מקלט נווחיפש

שזה מיטת קרש " פריץ"בעלת הבית בנתה עבור כולם  .יחד עם עוד יהודים שברחו מהשיירה  וממקומות שונים
 נו ם זאת היה לאך יחד ע" קטסטרופה"זאת הייתה ממש  .הם חיו בצפיפות גדולה, גדולה ששם ישנו יחד כולם

אדם , פילנתרופישנו  גורודשרבמהלך השהייה בלוציניץ בבית המסתור הגיע יהודי וסיפר שבעיירה הסמוכה  .מקלט
לבדוק האם אכן ניתן למצוא  גורודשרבאחד הלילות לכיוון  צעד אבא שלי  .חמקו מהשיירהששעוזר ליהודים רבים 

  .ובימים היה מסתתר גורודשרבלילות הוא היה צועד לכיוון , שם מקלט



 

 .הוא לא אחר מאשר מוישה לבל בן הדוד של אמא של שרה פילנתרופשאותו  ושם גילה גורודשרלהגיע  אבא 
 אמו, כשהיו ילדים היו מבלים הרבה יחד ובנעוריהם ממש התאהבו ורצו להתחתן, אימא מויישה לבל אהב מאוד את 

והיא הייתה  אה לבל תמיד היה אהבת הנפש של איממוייש .שהיו בני דודיםשל מויישה לבל לא הסכימה כיוון 
  .כובע קסקטשיערו היה בלונדיני ונהג לחבוש , עיניו היו כחולות, גבוה, יפה תוארהיה מויישה לבל . אהובתו הנצחית

תנאים קשים כשהשלג הגיע לפלג ב היינו צועדיםבלילה , למוישה לבל גורודלשר אותנו חזר ללוציניץ לקחת  אאב
  .גורודשרל וביום מתחבאים עד שהגיעו העליון גופנו

  
שרה מספרת שכולם במרתף  .נושבו התחבא ,נתן מקלט ליהודים רבים במקומות שונים ביניהם במרתףמוישה לבל 
איך  להסתכל תילא העזמעולם , וץ למרתףלעגלה מח במריצה תיפוס ובכל בוקר היו מוציאים את הגוויוטהיו חולים ב

כעבור זמן של שהייה  .בזמן הוצאות הגוויות מהמרתף העינייםעוצמת את  יציאים את הגוויות ובכל בוקר הייתמו
י וזה רוסמויישה לבל הצליח להכניס אותם לבית חולים , פוס והיו במצב בריאותי קשהטיחלו ב הורייף שרה תבמר

לא קיבלו אוכל אך מוישה לבל דאג להם והיה מגיע כל בוקר לבית החולים  הרוסיבית החולים ב .מה שהציל אותם

להביא להם לחם וחלב עד שבוקר אחד הגיע גיסו במקומו להביא להם חלב ולחם כיוון עם מגלשה בשלג הכבד 
  .יפוסטשמוישה לבל נפטר מ

  
 נו מוישה לבל דאג להכניס, לו בזכותוניצ אני ומשפחתי , מכה גדולה ההייתיפוס טהידיעה שמוישה לבל נפטר מ

אחרי שהייה  .אוכל לבית החולים בעצמו על מנת שישרדו את המחלה נו ית החולים ויום יום דאג להביא ללב
מכיר  סיפר להם שהואהוא , הוא נכנס לתחנת הקמח וביקש עבודה, בכפר מצא תחנת קמח אבי , ממושכת במרתף

שאיתו הם היו סוחרים  קיבל קמח תובתמורה לעבוד .הם התרשמו מהידע שלו וקיבלו אותו לעבודה, תחנות קמח
 למנה שהיו לה שלושה ילדיםלביתה של אמהמרתף ו נבמקביל עבר .ירקות בתמורה וכך הצליחו להתקיים ומקבלים

  .על השחרור וסיומה של המלחמה נושם שמעו
  

  ורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  י על ק/אנא ספר
  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  
נו שכני, לביקורי עיר מולדת, לנפולוקאוץ וכשהגענו  .לצרנוביץ נו את הכפר ועבר עזבנו שהמלחמה הסתיימה 

 .וינותעקיבלה מתושבי הכפר הייתה של דחייה וי שלההרגשה שהמשפחה , הופתעו לגלות שהם לא בסיביר
כל בוקר לשוק למכור סיגריות  נשלחנו , ו את תפקיד המפרנסיםנקיבל ואחי אניבצרנוביץ פחדו לצאת מהבית לכן 

היו הרבה ילדים יתומים שנאלצו לשרוד  המלחמהאחרי  .הורים יכלו לקנות אוכלהמהכסף שהרוויחו ווגפרורים 
לדים ואיימו כי במידה ויהרוסים רצו לשים סוף לתופעה , ולפרנס את עצמם והרבה מצאו את עצמם סוחרים בשוק

  .למשאית ויישלחו לסיבירהם יועלו יימצאו משוטטים ללא הוריהם 
  

  .שהרוסים לא יגיעו לבית המשפחההיר על כך שהם יתומים במידה וייתפסו על מנת שלא להצ ולאחי יהורו לי הורי
הצליח לחמוק מהשוק  אחי, הם סגרו את השוק ותפסו את כל הילדים שסחרו, באחד הימים הרוסים עשו אקציה

תן את כל או  הרצתי בראשי. תומהי אני ש,לענות יכמו שהורו לועניתי י הוריאיפה  נשאלתי  .אני נתפסתי ואילו 
אחד  .בשילוח לסיביר יאת סופ תי אני אמצאלחשוב שדווקא אחרי ששרד תי תקריות והמלחמה הארורה והתעצב

 אליו ואמרתי  ניגשתי, כיוון שפלט מילה ביידיש זיהיתי אותו , החיילים שהעמיס את הילדים על המשאית היה יהודי
והיא נשלחה לשוק כדי לפרנס את משפחתה  היהודיי אני ש סיפרתי לו , את האמת מוכרחה לספר לושאני לו כ

  .היא ביקשה את עזרתו והוא נענה לה, שמתחבאת
  

מצד אחד של  אברח  ,עם המשאית וכאשר הוא יעצור להעמיס עוד ילדים יסעישבקרוב הוא  י החייל היהודי אמר ל
לא , עצרה בצרנוביץ המשאיתמהמשאית כאשר ברחתי  .רהוכך ניצלה ש, בצד השני יהמשאית והוא יחפש אות

להתהלך  לתי שירד הלילה והתח חיכיתי , ילדה שנולדה וגדלה בכפר נפולקאוץ כיוון שהייתי הכירה את צרנוביץ
שזהו ביתם של קרובי  מזהה אני ש ינדמה ל ההי, מוכרתדלת  יתי שלפתע רא תיםבין חצרות הב שוטטתי  .ברחובות
ביתה ה יאצלם ולקחו אות אני ש יהם הודיעו להורי, שאני מכירההמשפחה  היו אלו בדלת ואכן  נקשתי , שלי משפחה

  .כעבור כמה ימים



 

  .בצרנוביץ וידעו שהם לא יקבלו את רכושם בחזרה מתושבי הכפר נפולוקאוץ הבטוח הלא הרגיש משפחתי 
יחים לרומניה הגיעו של, ברומניה שנתיים שלוש שהיינו  .אללנסוע לרומניה במטרה לעלות משם לארץ ישר טנו החל

  .לבני עקיבא ואני  השתייכתי, הם התארגנו לתנועות, לקראת העלייה לארץ מארץ ישראל שהחלו לארגן אותנו
 הסכימו ישהורי כיוון הנוער עליית עם נו נשלח לא אני ואחי  אך הנוער עליית הייתה בזמן השהייה ברומניה

 .תתפצל שהמשפחה
  

בדרך תפסו את  .ארץ ישראל ןלכיווומשם " פאן יורק"על אונית  שם עלינו, בבולגריה לנמל בורגס רנומרומניה עב
 נוסופסוף היה ל, "גן עדן"היה שנה שלמה ושם  שהינו בקפריסין . יה לקפריסיןיונאיה האנגלים והובילו את היהאונ

  .רץ ישראלו לאינעל 1949ב .עברית נושם שליחים מארץ ישראל ולימדו אותהגיעו ל, מה לאכול
  

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  

  

  .עבריתילדים שעברו שואה שמדברים ציפו לקבל לא אנשים , היו מופתעות נו אלישל האנשים בארץ התגובות 
 1930משנת היה  אחיה של אימא , דודי, סבא-לכפר נומכן עבר הגיעה למעברה בבאר יעקב ולאחרשלי המשפחה 

חלתה מאוד  מייא .לא היה צעיר לכן נאלץ לעבוד בעבודות דחק אבי. סבא-כון בכפרילעבור לש נובארץ לכן עזר ל
היא ביקרה אצל פרופסור רחמילביץ בבית חולים , קשההיא עברה תלאות ומצבה הרפואי היה , כאשר חיו בארץ

הוא לא שלח אותה בחזרה לביתה ואשפז , לא היה פרוטה להחזיר לו סה והוא הציל את חייה למרות שלאמאהד
  .אותה במחלקתו ובזכותו חיה עוד שלושים שנה

  
כדי להשיג  .לי ולאחימן לימודים אך לא היו להם את האמצעים למ, ראו בלמידה וברכישת מקצוע ערך חשוב יהורי

בנוסף  .לימודים בקורס לכתבנות תחלתי ונות ביניהם גיהוץ ובו זמנית הבמלאכות ש תי עסק יכסף להוצאות לימודי
דוברת גרמנית לכן קיבלה פקידה באותו הזמן מנהלת המפעל חיפשה , בתל אביב" הבורג"לעבוד במפעל  התחלתי

ולתמוך  יבמפעל הספיקה לה לממן את לימודי יהמשכורת של .וותק ועילמרות שלא הייתה בעלת ידע מקצ ותי א
ידעו שהיא מגיעה הביתה הוריי , מגיעה בלילות דרך הפרדסים של כפר סבא יעובדת ולומדת והיית הייתי , יבהורי

כמנהלת  תיבהצטיינות והוסמכ ילאחר שסיימה את לימודי .לפי נביחות הכלבים ויללות השועלים שהגיעו מהפרדסים
כי עליה למצוא מקום עבודה חדש שאיננו מחייב נסיעות לתל אביב וחזרה דרך  יחשבונות החליטה משפחת

  .הפרדסים בלילות
  

מיד והחלה לעבוד כעוזרת  ונענתי , כפר סבא שהייתה אז מועצה מקומית בעירייתלעבודה  יאת מועמדות הגשתי 
 לנו  נולדומ בתותחנים ולימים אלוף משנה "ל אז סג"למנחם ז תי בור שנים אחדות נישאכע .למנהל חשבונות ראשית

לימודים והשתלמויות  תיאחר שעברל, לתפקידים בכירים תיבעירייה קודמ יבמהלך שנות עבודת .שלושה ילדים
 ייהבעיר יאת עבודת קתי בשליחות המדינה לסינגפור הפס ישנשלח בעל .במסגרות שונות של השלטון המקומי

בים עם היהדות קשרים טו יצרתי , לייצג בסינגפור את המדינה בדרך הטובה ביותר נתבקשתי  .אליו תיוהצטרפ
לימים  .ד מרשלילהשתתף בסדר פסח עם ראש הממשלה היהודי בדימוס דו מכובדיעל ידי  תי המקומית ואף הוזמנ

בכספים  יכמנהלת חשבונות ובקיאות ימכתהס, ידיעת שפות רבות, ישראל בסינגפור לכהן כמזכירת שגרירות תינבחר
  .היו בין הסיבות לבחירתה

  
ארבעים ושלוש שנות  .לעירייהלחזור  יהפציר ב זאב גלר ראש העיר דאז, הארצ משפחתי שבה  1973באוגוסט 

לשרות הציבורי מתוכן ארבעים שנה לעיריית כפר סבא ושלוש שנים בשרות משרד החוץ בנוסף  שתיעבודתה הקד
להילחם על עוד , להעביר הוא לעולם לא לאבד תקווה שאני מבקשת המסר  .ועד למען השוטר כגזבריתוב התנדבתי 
בנוסף  .אם אז לא הינו נלחמים וכולם היו מרימים ידיים הינו נשארים מתים בשלג ולא הייתה לנו מדינה .נפשנו בנו

אלה אינם תלויים בנו ואין , ך העבודה ובחיים הפרטייםבמהל, המתרחשים במשך שנים רבות כל כך םלגבי אירועי"

  ".הפתרון הוא לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. לנו שליטה עליהם



 

  
  : ראיון

  

הקבר של 
 מוישה לבל

 שרה בביקור בכפר מולדתה

 הבאר בכפר נפולקאוץ


