
בראקער אליעזר אסירציון
רחמיאלי אבנר

,לאחי , : כתוב ובה גלויה של תצלום "דבר" בעיתון הופיע 1957 שנת של הימים באחד

הסופר הביא הגלויה את אורי'. ברק  בעזרי אבי "אלוהי בחתימת רחוקים" הקרובים
חוגג, המון בתוך לידיו, אותה תחב אלמוני במוסקבה. הנוער מפסטיבל בשובו שהם נתן

ונעלם.

קרוביו עלידי האלמוני היהודי חידת מהרה עד נתפענחה הגלויה כשנתפרסמה
 בעזרי אבי אלוהי : המרומז את מיד והבינו כתבהיד את שהכירו בארץ, ומכריו

בראקר.  ברקאור ! אליעזר

הפלאי בראקר אליעזר
(אונטערן ברוז'ישץ' לאריגים גדול ביתחרושת בעל בראקר' אליהו של בנו אליעזר,

העבריתרוסית הגימנסיה של (האחרונה) השמינית, מהכיתה 1913 בשנת ברח , בריק)
האידיאל את להגשים לארץ, עלה הוריו לרצון ובניגוד בווילנה, כהן של המפורסמת

הוא הנערץ. גורדון ד. א. של רגליו בעפר ולהתאבק כפועל לעבוד  בגופו הציוני
.17 בן אז היה

את לסיים שישוב בו והפצירו ומברקים מכתבים הריצו המזועזעים ההורים
הועיל. ללא  הגימנסיה

מייסדי עם כך ואחר כצנלסון ברל עם יחד בבךשמן 19141913 בשנים עבד אליעזר

וחלם קדח עבד, הראשונים קבוצת עם יחד כצנלסץשזר. רחל ועם כינרת קבוצת
אחרת. רצה שהגורל אלא העם, וגאולת הארץ גאולת על

שישוב עליו והשפיעו וטננבוים, ברוכין מרובנה, דודיו שני אליו באו ב1914
משפחתו הראשונה, העולם מלחמת פרצה שובו אחרי צער. מרוב חלה אביו כי הביתה,

מוצא. ללא ברוסיה ונתקעה לאודיםה ברחה

העובד העם עט בארץ ולבו בנכר כשהוא הקלע, בכף חייו כל היה נתון אליעזר
כותב הוא בתלאביב, אבל וצילה רוזן ואריה אהרון בנידודו' אל במכתביו ובונה.
הבראשית'/ "אנשי ועל לארץ העזים געגועיו על בעצמותיו, העצורה האש על במרומז

במחיצתם. קצר זמן לחיות שזכה

מלחמה משבוי מכתב בנידודו קיבלו ב1955 הקשר. ונותק המכתביט נפסקו לפתע
ישב השבוי הגרמני אליעזר. על מספר הוא בו לביתו, ושב ששוחרר דיהמל, הנס גרמני,

הקוטב לחוג מעבר אירל בצפון אסירים במחנה 19541953 בשנים אליעזר עם יחד
איומה. בצפיפות אסירים 300 שוכנו בי אחד, בצריף חיו הם הצפוני.

העברית. השפה ולימוד ציונית פעילות בעוון מאסר שנות ל25 נידון אליעזר
לביתו, וישוב ישוחרר שאם הגרמני, את ביקש הוא ביותר. קשים היו במחנה התנאים

גורלו. על בתלאביב לקרוביו יודיע

בבריתהמועצות שחלו השינויים עם הזמן'/ "לפני מהמחנה שוחרר שאליעזר נראה

ולו לארץ לבוא זכה לא אך ומכריו, קרוביו אל קשר ומצא חיפש הוא סטאלין. מות אחרי
כנרית נעשתה בתו משפחתיים. מטעמים או בריאות מטעמי כנראה קצר, לביקור גם

אויסטראך. של תלמידתו בבריתהמועצות, מפורסמת

ורוניה צ'רנומורסקיהישראלי, כנרת, מקבוצת וידידיו קרוביו לו שלחו לבקשתו

כסטודנט אותו זוכרת רוניה ספרים. ועוד אבןשושן של מילונו את מתלאביב, קרסנר
מתימטיקה. שלמד ורעב, עני סטודנט באודיסה, מבריק

הראשונים העולים
מרוז'ישץ'

שכ הקיפה אמנם ציונית ופעולה חיבתציון
להגשמה אולם העיירה, של למדי ניכרת בה

המרחק בפועל, לארץ לעלייה כלומר אישית,
לארץ העולים היו ובודדים יחידים רב. היה

בוניה. עם ונמנים

בעל בחור וולאן, אברהם היה הראשון
ארצה שעלה במקצועו, בנאי ציונית, הכרת
הראשונה. העולם מלחמת לפני אחדות שנים
והתבסס תלאביב בוני ראשוני בין היה הוא
הראשו הקבלנים אחד היה הבנין. במקצוע
היה ביתו תלאביב. בוני על שהתחבב נים

והסביבה לוצק , מרוז'ישץ' לעולים פתוח
בארץ. ולהקימם לעזרתם ידו נטה ולרבים

ברוך. זכרו יהא

עלה ארליך, (זאב) וולף השני, העולה
הוא הראשונה. העולם מלחמת לפני לארץ
ענפיה בכל ידיו את ניסה לחקלאות, פנה

לכוורנות. מומחה לבסוף ונעשה



: נהדר ובכתביד עשירה בעברית הכתובים ממכתביו, קטעים כמה והרי

כנרת. קבוצת הכבודה, (ישראלי) צ'רנומורםקיה "לחיה
לי שלחו אשר כנרת, קבוצת חברי ועל עליך, ברכה תבוא חיה. כחך, יישר

 בפז יסולא לא אשר שי  יקר כך כל נחמה כך כל שי החדשה השנה לראש

, 1964 מהדורת אבךשושן אברהם מאת החדש" "המלון של הראשון הכרך את
זהו הלא עשירה. הכי מלאה, הכי  מינה שמע חדישה, הכי המהדורה כלומר
לאורכם ביומו יום מדי להנאתי ברם לשחות אוכל אשר חיים, מים מקור בשבילי

יום בכל בהם לטבול אוכל אשר ענזוקים, מים מקוה בשבילי זהו הלא ; ולרותכם

ולצוף עומקם מלוא לכל בהם לצלול  וצהרים בוקר ערב,  טבילות שלוש
מחודשת. וברוח מרועננת בנפש מתוכם ולעלות

עט ויחד ונעלה נשגבה אישיות  גורדון ד. א. עם אצלי קשורים זכרונות כמה

דבריו חיי. ימי בדברי חשוב פרק מדעתי, שלא מילא, הוא נלבבה. כך כל זה
מלב האומלל, עמו על רחמים מלא מלב וטהור, קדוש מלב היוצאים הצנועים,,
עשרה" "שמונה של בלחש היוצאים דבריו ; שבאהבה יםורים מתוך ודואב כואב

בלבי אומץ לי נתנו אשר הם והם לבי אל עמוקעמוק נכנםו  וברקים קולות בלי

ואחיו אליעזר של אגיו בראקר, אליהו ר'
ברוסיה. נפטר נחמן. של

של בנו בראקר, אליעזר  השלישי העולה
הראשו הציונים עם שנימנה בראקר, אליהו
בלימו מילדותו הצטיין אליעזר בעיירה. נים
ידיעה רכש הוא במתימאטיקה. בייחוד דים,

למד הוא ובספרותה. העברית בשפה עמוקה
ההם בימים היחידה העברית בגימנסיה

ז"ל. זוסיה אחי עם יחד בווילנה, ברוסיה,
במחלקה תלמיד אליעזר בהיות ,1913 בשנת
הבגרות, לבחינת וקרוב בגימנסיה השמינית
היהודי לנוער ויתקין של מקריאתו הושפע
לא הוא לארץישראל. לעלות והחליט בגולה
חופש שבילה אחרי להוריו. הדבר את גילה
לחזור במקום לאודיסה, נסע בבית החג
ספינה על עלה ומשם לווילנה, ללימודיו

ליפו. המפליגה

הדוד הארץ. מן מכתב נתקבל זמן כעבור
הלם קיבל מבנו הידיעה את בקראו אליהו
אליעזר, שבנו דעתו על עלה לא למשכב. ונפל
בו תיכנס רבות, כה תקוות בו תלה אשר
הקאריירה את ידיו במו ויהרוס שטות רוח
ששוגרו והמברקים המכתבים עזרו לא שלו.
לארץ נאמנותו בסירובו. עמד הוא אליו
על אפילו גברו מבוניה להיות ושאיפתו

האב. כבוד

אחרכך בןשמן. בחוות עבד קצר זמן
הרא עובדיה בין והיה כנרת לקבוצת עבר
כצנלסון, ברל גורדון, .ד. א עם יחד שונים,

ועוד. ישראלי בןציון
טננ  דודיו שני אליו באו 1914 בשנת
שכנעו הם מלוצק. וברוכין מרובנה בוים
של הרעוע בריאותו מצב עם להתחשב אותו
ורצוץ, שבור לב, בכאב הביתה. ולחזור אביו
ולחיי לארץ וכיסופים געגועים לגולה. חזר

כצנלסון. ברל  בכפייה באמצע .1912 בשנת בבןשמן הגורן על בראקר אליעזר



בווילנה כהן של היהודית הגימנסיה של השמינית המחלקה את 1913 בשנת לעזוב
שלא  פינם) נוח המשורר ומפי ברוך ל. י. הד"ר מפר תורה קיבלתי (שם
פועל, בתור שם לעבוד מנת על לארץ ולעלות ולמורתרוחם, הורי של בידיעתם

פניו. מויו וליהנות גורדו! של רגליו בעפר להתאבק
חברי ולכל היקרה, חיה לה ונחתרוח רב שלום אאחל המכתב חתימת עם
ולשמים עליה, תדרוך רגלכם כף אשר לארץ, שלום לכנרת, שלום  הקבוצה
פרי ולכל ולמכונה לבהמה ולפרדםים, לכרמים ולגנים, לשדות ראשיכם, על הרקועים

הברוכות. ידיכם עמל
לתינוקות אמיצות חיבוק ולחיצות לוהטות נשיקות  חביב אחרון ואחרון,

ולחנה'לעך". ל"שרה'לעך ולשלמה'לעך'/ ל"משה'לעך ולדרדקים,

: כתב הוא רוזן, אריה דודו, לבן

הפחות לכל חדשים, לשלושהארבעה הפחות לכל ארצה לעלות יכולתי ,,לו
להשתטח בארץ, נעשו כבר אשר והנצורות הגדולות את עיני במו לראות תייר, בתור
גורדון, ד. א. כצנלםון, ברל שפרינצק, יוסף : לשעבר וידידי רבות1 קברות על
אליעור בוסל, יוסף ברון, דבורה אהרונוביץ, יוסף ווילקנםקי, האגרונום יבנאלי, ש.
שור, זלמן של (אשתו כצנלםון רחל טבנקין, יצחק לחיים, ייבדלו את, ולראות יפה
 ! ! יכולתי לו  (19141913 בשנת בכינרת אחת ובעונה בעת אתה עבדתי אשר

חיי. את וממררת רוחי את מדכאת היד אולת אבל...
"? התקצר ההשגחה ויד ! ? דבר הסומא מהגורל הייבצר זאת, ובכל

רופין. ר9אל אל ממוסקבה גראקר אליעזר של מכתבו

נפשו, נימי בכל אליהם קשור שהיה החברה,
ופרצה הימים ארכו לא מנוח. לו נתנו לא
לאו משפחתו עם יחד עבר הוא המלחמה.
לאוניבר נכנס הבגרות, בבחינות עמד ריסה.
למתמטיקה הפקולטה את וגמר סיטה

בהצטיינות.

אסידציון
ובטיפוח ציונית בעבודה המשיך ברוסיה
בקשר גם שעמד נראה העברית. התרבות

בארץ. חברים עם
נותק הקומוניסטית המהפכה פרוץ אחרי
רק ידיעה. שום ממנו קיבלנו ולא אתו הקשר
סידרה ממנו נתקבלה 19451944 בשנים
הכתובת לפי שנשלחו ברוסית מכתבים של

,דבר". , במערכת כצנלסון ברל של
מכתב ממנו קיבלתי למכתבי בתשובה

: כותב הוא שבו 27.1.45 מיום
כתב ראות מספר. עצמה נפשי "עליצות
יראני כי תקווה יש עכשיו פללתי. לא ידך
אדבר פהאלפה וכי פניך את גם אלהים
אולם לשער, אין עד היתה שמחתי כן, אתך.
ואבל תוגה גם כרוכים היו השמחה בעקב
זוסיה אחיך כי לראות יש ממכתבך כבד.
הרעות החיות בשיני נטרפו בינה ואחותך
גדול מהכיל, הצער עמוק הרשע. היטלר של
באמונה, להתאזר צריך אולם מנשוא. הכאב
היום יבוא וכי זכר אותם דמים דורש כי
ונקמת לעינינו בגויים יודע אשר קרוב, והזמן

השפוך. אחינו דם
היום לבוא ולחכות כח להתאזר צריך
מכל האומלל עמנו גם ; יתמהמה ואפילו
תשועת ויוושע שלמה גאולה ייגאל העמים
: המורשתי מיכה נבואת תתקיים כי עולמים,



והנדחה הצלעה אספה ד', נאום ההוא, ביום

והנהלאה לשארית הצלעה את ושמתי אקבצה,

ציון בהר עליהם ד' ומלך עצום לגוי
וממנה ליעקב היא צרה עת עולם. ועד מעתה

אליעזר". אחיכם יוושע.

הל ע"י כנראה בקלקלתו, נתפס אליעזר
שנים. ל25 באורל עבודה למחנה ונשלח שנה,

לאחר רב. לזמן בינינו המכתבים קשר נפסק
למוסקבה. וחזר שוחרר סטאלין של מותו
מילון : ספרים מספר לו שלחנו בקשתו לפי
במתימטיקה עבריים לימוד ספרי אבןשושן.

ועוד. ופיסיקה

ארץישראל עפר מעט מבקש
תודתו את מביע הוא 1966 משנת במכתבו

לו יש זאת עם יחד שקיבל. הספרים על
עפר מעט לי ,שילחו , ; צנועה בקשה אלינו
". בקברי.. למראשותי שיניחו מארץהקודש
בינתיים אולם לעליה, דרישה לו שלחנו

הדרי את קיבל הוא לנו, שנודע כפי חלה.
עודנו אם יודע מי נפסק. הקשר אך שה,
ציוני על הלב ודואב הגולל נסתם בחיים.

זכה שלא ולתחייתה, לארץ ובנפש בלב מסור
ישראל. מדינת את בעיניו לראות

.¥■
מרוזיישץ' לעלות זכו 1939 עד 1920 בשנים
הארץ בחיי שהשתלבו אחדות, משפחות
יהודי יתר ישראל. בתקומת חלק ולקחו
של כסופם וטראגי מר היה סופם רוזיישץ'

פולין. יהודי כל

רוזן אריה

בקברו להניח ארץישראל עפר מעט
15.1.1966 רופין, "לרפאל

קיבלתי כי , (49 קיימת קרן (תלאביב, קרסנר לרוויה להודיע עוד אבקשך
לא אשר עילאי עונג לי גרמה זו תשורה כי , מצוייר) (לוח היא גם תשורתה את
נמחה לא שמי כי העובדה מעצם רוחי נחת מזה גדולה עוד וכי במלים, יובע

הזאת הארוכה התקופה כל שבמשך מה למרות שנה, מארבעים יותר זה מזכרונה
אחד. מכתב אף החלפנו לא

 אנשים לשני חיה ברכתשלום למסור אבקשך  האפשרות בגדר זה אם
להכיר לי גרם מזלאשרי אשר הסגולה אנשי אותם מכל בחיים נשארו אשר היחידים

במחיצתם. ולעבוד לעמוד גם או מקרוב אותם ולדעת
בשנת בכינרת עבדו אשר טבנקין, ויצחק כצנלםון רחל  הם האלה השניים

שט עבדה כצנלםון רחל כינרת. בקבוצת פועל בתור עבדתי שאני שנה ,19151914
ויצחק מיזל, חנה של בהנהלתה לבנות החקלאי בביתרספר לעברית מורה בתור

ברל אהרונוביץ, יוסף שפרינצק, יוסף : הם השאר בקבוצה. פועל בתור טבד טבנקין

הזקן, גורדון , וורשבסקי) (י. יבנאלי ש. , ווילקנסקי) (האגרונום ציוני א. כצנלםון,

, בשבוע) שבוע מדי הצעיר" ב"הפועל ב"מרתפים" שהתישב (מי רבינוביץ יעקב
יצחק חנקין, יחזקאל , מדגניה) (שלשתם בוסל יוסף יפה, אליעזר שוחט, אליעזר

בוכרוני. ניטשטשו שמותיהם אשר מתימספר ועוד יגאל התימני,
כאשר בעצמי' שלום ברכת אמסור ולכולם האמת" ב"עולם כבר נמצאים כולם

בינואר ב27 הקרובים, (בימים קריב ובזמן בעגלא האמת" ב"עולם חוקי את אשלים
דריסת לי שתהא כדי אולם, . שנה) ושתים שבעים  השם יחייני אם  לי ימלאו

עפר מעט : זוטרתא למילתא זקוק אני לעיל, המנויים כל שביתה קנו בו בטרקלין, רגל
לי ליתן אפילו ירצו לא הכי בלאו בקברי, למראשותי אותו שיניחו הקודש מארץ

עמדי. לדבר שכן כל ולא שלום

מתחמם הייתי (אשר הזקן גורדון של מקברו קומץ : קמצים ייצבר שהעפר רצוי

חוות אל בבואי כאח אותי קירב (אשר כצנלםון ברל של מקברו קומץ , באורו)
(אשר שפרינצק י. של מקברו קומץ , שפרינצק) יוסף מאת המלצה מכתב עם בןשמן
.אלי יב ש. של מקברו קומץ , אני) מכתבי על בתשובה נלבב כך כל מכתב לי שלח

.וחק ב  . בקדחת) חוליי בימי למשכבי שהפך מטתו ואל חדרו אל אוותי אסף (אשר
בזה. אסתפק

השאל, כן, אם כך. כל ומוזרה משונה בקשה מילוי קשה כי מבין גם אני מבין

עצמותי העלאת כי ידעתי גם ידעתי ! תיקו  ? כזאת לבקש לבי מלאני זה איך
לעולם. יבוא שלא דבר זהו  הקדושה לארצנו מכאן,

שנשאר הקצר הזמן בגדר הפחות לכל הנמנע, מן זהו גם  לארץ חיים לעלות

וחסל.  הזאת המחוצפת הבקשה את הבעתי בה החוצפה, מקור  מכאן לחיות. לי
"16. 1.66  לילה באישון

יהודי של לאומית התעוררות  עמלו פרי לראות זכה ארצה' לעלות זכה לא אם

הלאומיתציונית הגחלת על ששמרו מהמעטים היה הוא ארצה. ועלייתם בריתהמועצות
הכבד. המשטר מכבש תחת תכבה שלא

היה נעלה. ציונית שליחות ומילא עברית לימד ימיו' כל במחתרת פעל אליעזר

עמם אל המועצות ברית יהודי של שיבתם נס  הפלא את שחוללו מספר ממתי אחד
מולדתם. ואל

אולי או עדיין' הוא החי עליו. ידיעה כל ואין מכתבים אין קולו. נדם שוב באחרונה

t אמנתו באש כליל נשרף



ציונית משפחה תולדות
(בקר) צוקרמאן שרה

ז"? אשו"קה אחי לנשמת

בשוק. העיירה' במרכז סידקית חנות היתד. בקר, וישראל טייבל להורי,
רחוק לא . (קרעפל) כץ אברהם השני ומהצד גלר מוטיבר שכן לנו היה אחד מצד
מחסן לו היה בתבואה. סוחר היה סבא פרמאן. ואלקה ניסל וסבתא, סבא גרו מאתנו

לעיר. מחוץ תבואה
היו אחי ב"תרבות". למדני כולנו ואני. ז"ל אשר יהושע' : ילדים שלושה היינו
בצמצום. והתפרנסנו מזנון פתחנו החנות. חוסלה הסובייטים בימי בבית"ר. חברים
יידיש. היתה השלטת שהשפה בביתהספר לשעבר "תרבות" בבנין ללמוד המשכתי
שנאלצנו אלא ועוד' פלכוביץ מרמור, אידל : הקודמים המורים נשארו בביתהספר

יידיש. ללמוד
את ולהפוך לגמרי להפסיקם והתכוונו יידיש לימודי גם צומצמו קצר זמן אחרי

לרוסי... ביתהספר
והתחייבו יהודה" "בני לארגון בעבר שהשתייכו לשעבר, "תרבות", תלמידי על

עברי. ספר לקרוא או בעברית מלה להזכיר נא,סר עברית, רק לדבר
עברית... דיברו או חנוונים היו שהוריו מי נתקבל לא שנה) 15 עד (נוער ל"פיונירים"

במשפחתנו ולוחמים חולמים
עלו הם פולישוק. ופרידה משה ודודתי דודי היו לארץ שעלו ממשפחתנו הראשונים

בפתחתקוה. והשתקעו הבינוני המעמד כאנשי ב1934,
בתור ידוע היה בעיירה מעניין. ואדם נלהב ציוני היה פולישוק' משה ר' דודי'
היה הוא זהב. ידי לו שיש אמרו כינורות... ואפילו מכונותתפירה אופניים, מתקן
של בביתהכנםת התפלל גדול' למדן היה זו. מעבודה שהתפרנס בעיר היחיד היהודי
המדרשים מן התלמוד' מן ודרוש אגדה דברי לשבץ אהב בשיחתו טריסק. חסידי

היתומים. ובבית הציונית בהסתדרות פעיל היה התנ"ך. מן ופסוקים
תורה. בדברי ו... מכונותתפירה אופניים, בתיקוני עסק בפתחתקוה, בארץ' גם
היתה  מקש תמונות הדביק צייר' אמנות, בדברי גם עסק לחייו האחרונות בשנים

אמן. של נשמה לו
כאשר יכולתו. כמידת לו ועזר מהעיירה לארץ שעלה מי בכל מתעניין היה הוא

הבית. חנוכת בעת המזוזות את לקבוע מאד שמח ביתרוזיישץ' את קנו
סבא בכפר השתקעו הם פרמאן. ואלקה ניסל וסבתא, סבא לארץ עלו 1938 בשנת
זמן ב1939, עלה יהושע אחי הבינוני. המעמד כאנשי עלו הם גם מכולת. חנות ופתחו

מסבא. שקיבל דרישה עלסמן המלחמה, שפרצה לפני קצר

לח"י איש בקר יהושע
ונדון נתפס הפעולות ובאחת ישראל) חרות (לוחמי ללח"י הצטרף בקר, יהושע אחי,
סורוציקין הרב השפעת הפעילה עולמות, הרעישה ז"ל סבתא הבריטי. השלטון ע"י למוות

ממש. התלייה מחבל אותו והצילה אחרים ואישים
כשפוצץ ב1947 עכו. בכלא ישב יהושע עולם. במאסר המוות דין גזר את לו החליפו

המדינה. קום עד והתחבא נמלט עכו, כלא את לוחם) צבאי (ארגון אצ"ל

העצמאות. במלחמת שנפל אשר, האח,

בשנת לארץ עלו פרמאן. יאלקה ניסל ר'
ב3תחתקוה. והשתקעו 1934



עלידי למוות נידון , לח"י איש בקר, יהושע

הבריטים.

פרצה שבינתיים אלא לכך' קרובים היינו וכבר לארץ לעלות התכונני אנו גם

. גיהנום.. מדורי שבעה לעבור כדי במקום, ונתקענו המלחמה

ו ט י ג ב

גר שהיה בקר שלמה אחיאבי דודי בית אל עברנו לגיטו, לעבור היהודים כשנאלצו

קטנים ודברים מזון קצת להעביר הצלחנו גדולה. בצפיפות גרנו . בארג" "אויפן ממילא

היו והגויים הגיטו גדר אל בהחבא יוצאים היינו מרעב. אותנו שהצילו והם מהמחנות

. וכוי סבון , סיכות , מחטים חוטים, תמורת מצרכימזון לנו ומביאים השני מהצד באים

כביסה וכיבס אישה בגדי הלבשנו אחי את . גברים חיפשו בבתים. חיפושים נערכו

אותו. והרגו מהמיטה אותו הוציאו משותק. חצי קשה, חולה שכב אבא בגיגית.

כפיה לעבודת מהגיטו יציאה
, הגרמנים של במטבח בקופאצ'יבקת לעבוד לגיטו מחוץ לצאת רשות לקבל הצליחה אמא
הדרכים פרשת על עמד הבית לוצק. בכביש התיקונים עבודות על ממונים שהיו

רוזיישץ'טורצ'יןלוצקקובל.

, לאמא עזר וגם בכביש עבד אשר, אחי, גלר. ישעיה זו עבודה בקבלת לה עזר

לפני מהגיטו לצאת הצלחנו תפוחיאדמה. בקילוף לאמא עזרתי אני וכר. עצים בחטיבת

לחסל נוסעיט כי לנו גילה הוא אנושיים. רגשות לו שהיו הגרמנים לאחד הודות חיסולו,

הזה. מהבית גם לברוח לנו ויעץ הגיטו את
בתדודי. בקר ושרה'לה אחי אשר אני' אמא' ברחנו

אוז'ובו ליער הבריחה
בוימל הזוג ביניהם , רבים יהודים הסתתרו זה ביער אוז'ובו. ליער ברחנו ארבעתנו

נשארה היא פולנים. למשפחת מסרו הקטנה בתם את העממי. בביתהספר מירים שהיו
ביער. נהרגו ההורים היום. עד אצלם

וחפצי בגדיהם את מהם שודדים נמלטים, יהודים על מתנפלים היו האוקראינים

לגרמנים. מוסרים או אותם הורגים היו כך אחר הערך.

. ומשפחתה נקוצוקרמאן אסתר



הפארטיזנים יחידות אל להצטרף דרך וחיפשו קטנות לקבוצות התפזרו היהירים

פולני טומאש, אל : הלב ואמא אני לפארטיזנים. הצטרף אחי אשר גם בסביבה. ששוטטו
סורגת הייתי בחורף בגירן. אותני החביא זאת ותמורת בגדים לו מסרנו אודובו, מכפר

ובמשק. בשדה עבדה אמא מזון. קצת תמורת אחרים בשביל וגם בשבילם

היו  הפולנים לבין הבאנדרובצים, הלאומנים, האוקראינים בין המאבק כשפרץ
לשמור יהודים יעיד אותנו והשאירו העירה בערב בורחים הפולנים המשקים בעלי

התנפלות. של במקרה עליו ולהגן המשק על

, בקנדה) (עתה שרה'לה בחידודי בייטש, שלמה היו בארז'ובו1 שהתחבאו היהודים בין
ובתו. שניידר ברל

מראש לני מודיע היה והיא כמתורגמן הגרמנים אצל עבד הכפר מאנשי אחד

יום באותו מסתלקים היו היהודים לערוך. הגרמנים שעמדו חיפוש של מקרה כל על

ניצלו. וכך

לארץ והעלייה הפליטה שארית
אזרחים בתור המעטים. הניצולים עם ונפגשגו לרוז'ישץ' חזרנו הרוסים בוא עם

ללודד. לפולין, לעבור רשות קיבלנו לשעבר, פולנים
לסנטהמריהדיבאבי. והגענו לאיטליה "הבריחה" עם נשלחנו אחי, ואשר אני

לקייצת הבריגדה, איש רחמיאלי, אבנר שבהנהלת "אודים'' לכפרהנוער נתקבלתי כאן
באניה ב1946 ונשלחנו סרטיפיקטים היו לא כבר כפרהנוער של זה ,1מחזוי "סןק!ד"4

עד שנה כחצי היינו שם לקפריסין, ונשלחנו חיפה ע"י נעצרנו ב'. בעליה "פלמ"ח"

.1947 במרס לארץ להיכנס לנו שניתן
ארצה. הגיעה 1947 ובשנת לגרמניה מלודז7 עברה אמא

העצמאות במלחמת נופל אחי
הוא לצה"ל. התנדב השיאה, שנות כל את עברתי אתו יחד אשר בקר, אשר היקר, אחי
ביום בדרום, עירקמנשי משטרת על בקרב נפל העצמאות ובמלחמת בשריון שירת

.16.10.1948 תש''ט, תשרי י"ג

מעל הלוט את מסיר ז"ל פולישוק משה ר'
בביתרוז'ישץ'. לוחהזכרון

. (1935) בקר ושרה'לה אשר , ישראל

גשורה משמאל ראשון .(1932) ביתהיתומים גבניו קלוסובה, הגדוד מן בית"ר של הכשרה פלוגת
בארץישראל. הגרדו0 עולי ראשון בןיוסף, שלמה האמצעית


