
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


