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(טורצייניוק) קורן פנינה

 עשר בת אז ואני  לארץ עלתה בתציון שאחותי אחרי אתת שנה ,1935 בשנת
במקום גרמני בבי"ס ביקרתי אז עד רוז'ישץ/ בעיר "תרבות" בביה"ס ללמוד נשלחתי
ילדי לכל בדומה פרטי, מורה אצל לימידי את המשכתי אח"כ ברזולופ. בכפר מגורי

הקרובה. בסביבה שהיו הבודדות היהודים משפחות

"תרבות" בביתספר
מהרה עד אבל עזים, הביתה געגועי היו זה בגיל ב"תרבות". ה' לכיתה נתקבלתי
בשנתיים כולו. ובביה"ס הכיתה במוסדות פעילה ונעשיתי החברה בחיי התאקלמתי

ביה"ס. של קק"ל יושבראש תפקיד מילאתי האחרונות
התרומות בזכות ובירושלים. בווארשה הראשית הלשכה עם הדוקים קשרים לנו היו
וכבוד עצום הישג בזמנו, זה, היה הזהב". ב"ספר נרשמנו לאסוף, שהצלחני הרבות

לביתספרנו. גדול
הוא בביתספרנו. נלהב ותומך מובהק ציוני ז"ל, אבי וברעיונות בעצה לי עזר
לאחל היחידים, בבתי לחלקן דבש, עם קטנות צנצנות ראשהשנה לערב להכין לי יעץ
ובחג צבעוניים נרות לחלק  החנוכה חג לפני קק"ל. לטובת ולהחרימם טובה שנה להם
בחתונות לבנות. יונים זוג לדוגמה לנו שלח עצמו הוא ביכורים. להביא השבועות

לבגד. תכלתלבן פרח הצמדת ע"י אנשים מתרימים היינו אחרות ובשמחות
שכבר בטענה, לנו סירבו פעם ולא מתחרים, לנו היו קלה. עבודה זו היתה לא
יותר והצלחנו טובים הישגינו היו זאת, למרות אחרות. לקרנות א,ו תלחי לקרן תרמו
מלאכת במינו, יחיד דגל זה היה שלנו. הלאומי הדגל על היתה ביתספרנו גאוות מאחרים.

רב. כסף בזמנו שעלה מחשבת,
משתתף ביתםפרנו היה אחרים' ובטקסים במאי, ה3 פולין, של הלאימי בחגה
לנו בא זה כל תלמידיו. של מופתית משמעת תוך ובסדר בכבוד צועד כשהוא במיצעד,
התנגשויות פעם אף לנו היו לא המכובד מעמדנו בגלל מורינו. של למסירותם הודות

אחרים. פולניים בתיספר עם

,בני , קבוצת ילדי עם שלנו הטיולים באחד : לציינו שכדאי אחד מקרה לי זכור
הגענו צוקרמן, יהושע לכיתה חברי עם יחד שהדרכתי , העברית) השפה (קנאי יהודה"
נערים קבוצת הופיעה השיחה באמצע לעיר. שמתח זאפולסקי בעלהאחוזה של לגבעות
צירניצקי, ממשפחת מנהיגם, בראשות בגיל. מאתנו גדולים קיצוניים, אנטישמיים פולניים,
משוט פחד, עלי נפל לרגע שלנו. לחניכים להיטפל החלו כבעלאגרוף, ידוע שהיה
בפולנית להם ואמרתי התרוממתי פתאום הקרובה. בסביבה היה לא מלבדנו אחד שאף
מתנועת שהם ד/ כיתה ילדי עם ולא שווים כוחות עם כדאי "להתמודד : רהוטה
משהו רמז רגע, חשב צירניצקי פעולה". להם מעבירים המדריכים ואנחנו "הצופים",

החבורה. כל עם והסתלק יפה הצדיע לחבריו,
ביה"ס סיום  ולגבי הלימודים שנת סיום לפני שבועות כמה ,1939 שנת באביב
תקופתחיים סיימנו רע. מצברוח כולנו היה משוםמה פרידה. מסיבת נערכה בכלל,

הולכים. אנו מה לקראת בדיוק ידענו ולא מסויימת
יכילתי לא מצפונית מבחינה אבל למורים, בסמינר למודי את להמשיך רציתי אני
ז"ל' והדסה שושנה הגדולות, אחיותי למדו ממני וחוץ היות מהורי, כזה מאמץ לדרוש
ואפילו לבי עלי התעצב לכן עצומות. הוצאות להורי והיו לבית מחוץ בבתיספר

מעיני. קטנה דמעה נגרה
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: ואמר שכמי על טפח ז"ל, פאלאכוביץ עלי, האהובים המורים אחד הופיע פתאום
אחת'/ מורים בלשכת ניפגש עוד דאגה, "אל

ברזולופ. בכפר לביתנו החופש לימי וחזרתי כיתתי ומבני המורים מסגל נפרדתי בצער
נשמרו שמותיהם אשר כיתתי, מבני כמה כאן להזכיר לעצמי חובה רואה אני

: הנאצי הצורר בידי שנרצחו בזכרוני,
ראטנובסקה, רחל גולדברג, טוביה צימרמן, מניחה מלמד' טייבל חזן, דבורהילה
שניאור דוד בקר, פתחיה גולדברג, יצחק לקס, וועווא צוקרמן, יהושע סגל, חסיה

זילברשטיין. וישראל
! עד לעולמי ברוד זכרם יהי

הסובייטים כניסת
חודש סוף המלאכה. את עשתה ההיסטוריה לעתיד. בתכניות להתעמק צורך היה לא
עננים האישיות. התקוות כל נגוזו השניה, מלחמתהעולם פרוץ ערב ,1939 אלגוסט

כולה. אירופה על ירדו רעות, מבשרי שחורים,
זרם הופצצו, ערים לפולין. היטלר גייסות פלשו שנה אותה בספטמבר באחד
והלך. גבר הבאות לקראת והפחד המביכה ובלילה. ביום בדרכים נוהר החל פליטים

נפלה. פולין ממשלת שבועיים. נמשך המלחמתי המצב
מערב גבול את האדום הצבא עבר 1939 ספטמבר חודש של השניה במחצית
הגרמנים בידי הכבישה פולין בין הגבול נקבע שם הבוג. לגדות עד והגיע אוקראינה
שלנו הסביבה האוקראינית. הסובייטית לרפובליקה שסופחה המערבית, אוקראינה ובין

הסובייטי. הכיבוש בשטח כלולה היתה
הכיבוש מערי שברחו יהודים פליטים של גדולה תנועה היתה תקופה באותה
פליטים. מספר לביתנו אתו הביא ברודישץ/ ביקר כשאבא הזדמנויות, בכמה הנאצי.
לא המזון בעיית הזמניים. לחייהם מתאים סידור להם שימצאו עד אתני שיחיו כדי
היתה ואמא שלנו החקלאי מהמשק מצרכים לנו היו עדיין בביתנו. אז קיימת היתה
שהצטיין המרווח סבא בבית השתכן מהפליטים חלק אוכל. של גדולות כמויות מבשלת

א,ורחים. בהכנסת תמיד
את לודז', מהעיר לגבול, מעבר להביא אפילו, הצליחי, מהפליטים בחורים שני
להתעניין מדי יותר התחילו שהשלטונות עד אתנו היו הם כאן. ולהתחתן כלותיהם
הלאה, נדדו ומשם לרוז'ישץ' לעביר נאלצו הם שלהם. הזהות ובתעודות במעשיהם

כסף. קצת להם שלח, אף אבא בקשר. אתם היינו ארוכה תקופה
אחת עם במקרה שולה אחותי נזדמנה שניט, וחמש עשרים שאחר הגורל' רצה
פגישה זו היתה בתלאביב. גברות לבגדי בחנות קריסלובסקי, גבי הפליטים, מאותן

בארץ. ונמצאים ניצלו דאז מהפליטים שכמה לנו, נודע וכך נרגשת. מאוד
המשקי בשטח מדיניותם את להגשים החלו בערים, התבססו שהרוסים אחרי
קרקעות עברו מהרה עד קולחוזים. לארגן לכפרים נשלחו פיעלים עשרות והחקלאי.
השאירו משפחה לכל סבא. ושל שלנו השדות גם ובכללם הקולקטיב לרשות האיכרים
משרדי את בו ושיכנו החרימו סבא בית את חי. ואינוונטאר ירק לגן אדמה חלקת

קטן. מקוםמגורים הקצו ולמשפחתו לו המקומית. המועצה
צרות פעם, לא הרוסים, גרמו ה"זעירבורגניות", ההשקפות בעל המבוגר, לדור
לרכישת גדולות הזדמנויות נפתחו הצעיר והדור הנוער לגבי זאת לעומת וסבל.

הלימודים. את מימנה הממשלה ומקצוע. השכלה
כמנהל שעבד אבא, נשארו בבית לוצק. בעיר לגימנאםיה דרכי את מצאתי אני גם
שושנה מקומי. בביתספר שלמדה שולמית, הצעירה ואחותי אמא בקולחוז, חשבונות

בעלה. מגורי מקום ללוצק, ועברה נישאה הדסה ברוז'ישץ'. הזמן רוב היתח
מיוחדות. התרחשויות בלי שנתיים, עברו ככה
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לפנותבוקר. 4 בשעה זה היה אדיר. רעם קול משנתי אותי העיר 1941 ביוני ב21
כעבור אחר. משהו קרה או גשם, יורד אם לנחש קשה היה המוגפים, התריסים בגלל



ררלדרל (בת ז"ל שפיגל רבקה וללימודים, לחדר וחברתי אני בחוץ' היינו מספר דקות
התפוצצויות. והדי מטוסיט טרטור ובבירור מקרוב נשמעו כאן . מרוז'ישץי)

בגשר וגם בו לפגיע רצו שהגרמנים יתכן צבאי, ביתחולים היה מקום בקרבת
הרוגים. גם והיו פצועים של גניחות נשמעו סטיר. לנהר מעל הגדול

נתקבלו לא מבולבל. היה האדום הצבא מפוחדים, היו האזרחים אנדרלמוסיה. קמה
: ואמר השמים כלפי עיניו הרים בשכנות, שגר הטייסים, אחד גיוס. וצווי פקודות שום

."! להתרגש מה אין צבאנו, של אימונים ודאי "אלה
סובייטים, כולם שהיו מורינו, לעשות. עלינו מה לדעת רצינו בביתספרנו. התאספנו

העדפנו אנחנו .ולם א לעורף, המורים צוות כל עם אותנו שיפנו עד לחכות לנו אמרו
למשפחותינו. לחזור

רציני משהו מתרחש שאכן האנשים הבינו הבלתיפוסקות האזעקה מצפירות
הפצצה בין שעות, כמה של ובהליכה רב במאמץ לחדרי. חזרתי לא, כבר אני מאוד.

העיר. של השני בקצה שגרה הדסה, לאחותי הגעתי לרגיעה,
הגבוהים העצים ובין בשדות מסתור חיפשו התושבים בבתים. להימצא סכנה היתה

בלילה. אף פסקו לא ההפצצות ביניהם. היינו אנחנו גם הקרוב. הנוצרי בביתהקברות
פחד והטילו הגרמניים מהמטוסים שהורדו בפצצותתאורה מוארת היתה הסביבה כל

לנפשם המקומיים התושבים את עזבו שהסובייטים הרגשה נוצרה האוכלוסיה. על ופאניקה
רב. הרס ,חריהם א בהשאירם המטוסים הסתלקו בוקר עם אווירית. להגנה אפילו דאגו ולא
הורינו, לבית פעמינו ושמנו הביתה, לרגע שקפץ המגויים, מגיסי נפרדנו ואני אחותי

לא אחותי אך ימים, מספר כעבור אלינו להצטרף אמור היה הגיס ברזולופ. לכפר
האחרונים. הריונה בחדשי אז היתה היא עוד. לראותו זכתה

של הליכה אחרי אותו. יפוצצו פן פחדנו הסטיר, מעל הגשר את לעבור מיהרנו

המצב את הבין הוא מודאג. מאוד היה אבא יחסי. שקט שרר כאן הביתה. הגענו יום
הרוסים. נסיגת עם לנו מחכה מה ושיער

הלאומניים והאוקראינים הנאצים
בכליון וחיכו הסובייטי למשטר שהתנגדו הבורגני, מהמעמד לאומניים אוקראיניט היו
ובחסותם האלה האלמנטים התארגנו הנאצי הכיבוש אחרי תיכף הגרמנים. לבוא עיניים
הגרמנים את לביתנו הביאו האוקראינים השוטרים משלהט. משטרה יסדו הגרמנים של

אופניים עדיים, עורות, מגפיים, בגדים, פרוות, : כגון שלנו, הערך חפצי את והחרימו
משום התנגדות, ללא הכל את מסרנו המצב הכרת מתוך ועוד. תפירה מכונת חדשים,

בראש. כדור פירושו שסירוב

.ס. הס אנשי של לבואם הראשון בבוקר מזעזע. במאורע להתנסות הספיק כבר אבא

כמה ועוד המזכיר את סגנו, את הקולחוז, ראש את לידיהם להסגיר דרשו הם בכפר,
אותו גם וצירפו לסביבה אבי הזדמן במקרה במספר. 6  המקומית המועצה מפעילי

וכשהגיע הגברים בששת ירו מוכן. בור בו שהיה גן לתוך כולם את הובילו לקבוצה.

עם פעולה ומשתף מקומי "פולקסדויטשה" שוונקה, אלברט פתאום ניגש אבי, של תורו
: לעצור פקודה ונתן הגרמנים,

להורגר'. צורך אין הסובייטים, עם קשר לו היה לא טוב, יהודי "זה

בטוח. ממוות אבא ניצל כך

נוסף בידיים. השדות יבול את לאסוף אותנו הכריחו ליום. מיום והחמיר הלך המצב
: בלעג לני אומרים היו המיליציונרים נקיון. עבודות מיני בכל אותנו העבידו לכך

אצלנו'/ תעבדו אתם איך נראה כעת בשבילכם, עבדנו עכשיו ,עד ,

הוחלף הוא חדשים מספר כעבור מגןדוד. ועליו לבן סרט לענוד חייבים היינו
האוכלוםיה. יתר בין אותנו לזהות שיקל בכדי ולגב, לחזה להצמיד שנאלצנו צהוב, בטלאי

שם מוז. ואבא רייזל וגיסה, גיסתה אל לרוזיישץ7 הדסה אחותי עברה ההם בימים

חייו קופחו זאת סיבה ובגלל נימול הוא הרב לצערנו ניוניק. בכורה בנה את ילדה
ורבע. שנה בן בהיותו

וציוו צבא אנשי גרמנים הגיעו לכפר אלינו גיטאות. על שמועות הופיעו בערים

הרוסים בוא עד הקולחוז. משרדי בחצר להתייצב המעטות היהודיות המשפחות על

צירנה אחותי
בחיים נשארנו ואחי, הורי שנרצחו אחרי
היא ממני. המבוגרת צירנה, ואחותי אני

בשנים מעמד החזקתי לה והודות בי טיפלה
הנוראות.

והמשכנו לנו היקר כל את איבדנו
מקומותסתר חיפשנו תקווה. ללא לחיות
יוצאות היינו בלילות ביערות. שיחים בין
מאד קשה רעב. סבלנו אוכל. מעט לחפש
בערימות מסתתרות היינו בחורף. הקור היה
והאוקראי הגרמנים ע"י נרדפות כשאנו קש,
בנס ורק למוות מאד קרובה הייתי נים.

הרוצחים. מידי התחמקתי
לסבול משנתיים, למעלה לנדוד המשכנו

להישאר עז רצון בנו היה כי סוף, בלי
הסובייטים את לראות זכינו ואמנם בחיים.

ולצרות. לייסורים הקץ בא כי והאמנו, באים
צירנה ואחותי, לנו, התאכזר הגורל אך
אוקראינים, מרצחים בידי נרצחה היקרה,
המשפחה ומכל הסובייטים, שלטון בימי כבר

לבדי. אני רק נותרתי
מאת לבקש לכפר כשבאה נרצחה אחותי
אצלם שהשארנו החפצים את הגויים שכנינו

לגיטו. הגירוש לפני

(קנפר) חדש שושנה



קופאצייבקה
קילו כ5 מרוחק קופאצ'יבקה הכפר
על נמצא הוא מרוזיישץ'. מטרים
הדרך מובילת ממערב : פרשתדרכים
 מדרום ללוצק,  ממזרח לקובל,
בכפר לרוז'ישץ'.  מצפון לטורצ'ין,
היו יהודיות. משפחות כשמונים חיו

ואף בעלימלאכה סוחרים, ביניהם
היתה שבכפר הקמח טחנת חקלאים.
גולדבלאט. יהודית, למשפחה שייכת

שוחט רב, היה זו קטנה בקהילה
למדו היהודים הילדים וביתכנסת.
יהו ובבתיספר העממי בביתהספר

ברוז'ישץ'. דיים
"אוסאד לרוב גרו לכפר מסביב

שהתיישבו פולנים כלומר ניקים",
הללו הפולנית. הממשלה בעידוד כאן
היחסים מסודרים. משקים בעלי היו
עד היו הפולנים ובין היהודים בין
 הסולטיס מאוד. טובים למלחמת
ביחסי וחי פולני היה  הכפר ראש

המקום. יהודי עם ידידות
שנמשכו הסובייטי, השלטון בימי
חוסלו ,1941 יוני עד 1939 מספטמבר
הפכו היהודים ובעליהן החנויות כל

הממשלה. פקידי להיות

יבין משה

האחוזה פוךפולקנהאגן. רישארד הפריץהבארון של גדולה אחוזה זה במקום היתה
הגדול הפרי ובגן והמרווחים היפים בבניניה ובלטה אדמה של דונמים אלפי על השתרעה

עבודתכפייה. למחנה הפכוהו הגרמנים לקולחת. האחיזה את הפכו הרוסים והפורה.

כפייה לעבודת במחנה
ועוד. דורוםין וויצ'ין, אורודין, מהכפרים יהודיית משפחות גם הובאו מקום לאותו

ק"ג. 20 במשקל ומזון חפצים לקחת בשביל שעה חצי להם הקציבו שהגרמנים סיפרו, הם
שמעכשיו לכולנו, הודיעו כאן הנה. אותם והביאו עגלות על ילדיהם וא.ת אותם העמיסו

יציית שלא מי וכדומה. בנקיון חקלאיות, בעבודות ערב עד מבוקר לעבוד נצטרך
מוות. דינו  לברוח ינסה או אלו להוראות

את אחד. בבית משפחות המש רעועים, בבתים המשפחות את לשכן הוראה ניתנה
ודירים. רפתות של בעליות "שיכנו" הגברים

שונא. אכזרי, אדם דונאו, האנס בשם .ס. ס לויטנאנט מפקדמחנה, אלינו נשלח
של עוזריו הגויים. כולל הסביבה, כל על פחדו את שהטיל צמאדמים מובהק' יהודים

ילידי גרמנים או שוונקה, אלברט כגון, המקום, ילידי פולקסדויטשה, היו המפקד
: שמותיהם במתורגמנים. שימשו הם האדום. מהצבא כחיילים בשבי שנפלו רוסיה,

ביהודים. לנקום הזדמנות שמצאו אוקראינים, סתם גם היו שמם. ימח ווולודקה אוטו

היה שאיאפשר נורמות, לנו קבעו בחשכה. וחוזרים בחשכה יוצאים היינו לעבודה
וצלחת לתם גרי מ80 מורכב היה היומי האוכל נמרצות. מכות קיבלנו כך ועל למלאן

אוכל ניתן להם לחוד. מטבח היה הרוסים לשבויים תפיחיאדמה. מקליפות מרק
הגבלה. בלי ולחם

אנשים הבגדים. את לכבס סבון לנו היה לא נוראים, היו הסאניטאריים התנאים
כאשר המחנה. שטח א,ת מנקים היינו העבודה שעות אחרי הגרדת. מחלת קיבלו רבים

ואנחנו באקירדיון לנגן השבויים אחד על ציווה הוא "להשתעשע", קצת התחשק למפקח
משפיל, מחזה זה היה האקירדיון. צלילי לפי שבידו, הכלי עם אחד כל לרקוד, נצטווינו

להתנגד. אפשרות שום בלי מאוד, ומכאיב מזעזע

בכוונה היו הגרמנים סולם. בעזרת לעליות לטפס הגברים צריכים היו לילה ללינת

קיבל שנכשל מי החלק. הקיר על לטפס האנשים את ומכריחים הסולמות את מסלקים
לבגדים. מבעד הדם ©ורץ היה מכות שמרוב פעם לא קרה יותר. ואף מלקות 25

מעמד החזיקו לא הם קופאצ'יבקה. ומגיטו רוז'ישץ' מגיטו יהודים גם במחנה עבדו
הזה. בסבל להמשיך ולא שם דינם את לקבל העדיפו הם לגיטו. בחזרה וברחו רב זמן

חםוחלילה ואם ערך, יקרי דברים להם להמציא כעם מדי דרשו הלויטנאנט עוזרי
המחנה, יהודי אצל כבר התרוקנו המקורות כל רצח. מכות קיבלנו להם, סופקו לא

דודי נשלח זהב, וטבעות לחליפות בדצמר להביא דרישה כשנתקבלה האחרונה, ובפעם
בהתחשב עזרה. לבקש לוצק לגיטו השפעה, ובעל חביב מאוד אדם אוקסמאן, שמואל

לחיינו. לרדת קצת יפסיקו זה שע"י בטוח היה ודודי הדברים, הושגו הקשה, במצבנו

היה לא הדבר נזיפה. קיבל והוא הלויטנאנט על לממונים כנראה, הגיע, 1ה עגין
בור לכרות שניהם על ציווה בחייט, שעבד אדם ולעוד לדודי קרא הוא לכן לכבודו,
ובמיוחד המחנה אנשי כל את זיעזע הבארבארי המעשה והרגם. בהם ירה  לעצמם

! ! ! ברוצחים לנקום אוכל איך חשבתי לעתים דודי. את מאוד אהבתי כי עלי, הדבר השפיע

החדרים אחד המחנה. בתוך הגרמנים של המגורים בתי את לנקות פעם לא נשלחתי
לברוח ותחמושת, נשק לםהוב דחף איזה בי התעירר לפעמים נשק. כמחסן שימש

במחשבותי. להתחלק מי עם לי היה לא לדאבוני הפרטיזנים. עם ולהתחבר ליערות

מבין הצעירים הגרמנים. מצד מצויין ליחס שלנו במחנה זכו הרוסיים השבויים
המשפחות בעלי אחרים. למקומות וברחו והמפרכת הקשה בעבודה לעמוד יכלו לא היהודים
עבותים. יערות היו לא הקרובה שבסביבה ביותר, והגרוע יקיריהם את להפקיר רצו לא

פארטיזאנים. היו ולא

חיינו לגיטו. הנסיעות פסקי נהרג שדודי מאז החיצון. העולם עם קשר לנו היה לא
הושיטו למזלנו להתקיים. היה איאפשר שקיבלנו מהאוכל ובשברוךלב. במצוקה בפחד,

מראש, מוסכם סימן לפי היו, הם שנים. מזה אותנו שהכירו אוקראינים איכרים עזרה לנו



זה. את אוספים היינו מהעבודה ובדרך תפוחיאדמה או קמח קצת הדרך בצדי לנו משאירים
העירה. בדרכם חבילות "מאבדים" היו מכרים שגויים קרה הדרך. אם על עמד ביתנו
רב. סיכון תוך נעשה זה כל לנו. מיועדים שהיו גריסים קצת או לחם ככר זה היה
לדמים. תאוותו את למלא כדי בעבירה' מישהו לתפוס להזדמנות חיכה רק המפקחהרוצח
הם סוסיהם, על פראית בדהרה הופיעו ועוזריו כשהלויטנאנט היה ביותר מפחיד
צמאדם, מפקד, אותו אותם. לרמוס והחלו האנשים על ישר שלנו העבודה לשטח נכנס
אבל הגרמנים, חבריו ע"י בשגגה נהרג הוא .1942 שנה באותה עוד עונשו את קיבל
איש מאה להרוג ונשבע במפקד ירו שהפארטיזאנים שמועה הפיץ עוזרו, אלברט,

הטבח. החל וכך הלויטנאנט. חיי תמורת
הפארטיזאנים מצאו כביכול, שאצלה, האוקראינית, הגורן בעלת היתה הראשונה
אח"כ נשמתה. שנפחה עד הכפר, דרך אותה וגררו דוהרים לסוסים קשרוה מסתור.

בעיניהם. חן נשאו שלא וגויים בדרך להם שהזדמנו יהודים כמה עוד הרגו
טורצ'ין, לגיטו והסתננו בלילות ברחו בודדות משפחות כולנו. על ירד ופחד אימה
העבודה בשעת כן לפני נורה האב ובת. בנים שלושה האם,  שפיגל משפחת ביניהן
יוסף, הצעיר והבן המלחמה מלפני בארץ ורחל, חיה בנות, שתי נמצאות שפיגל (ממשפחת

המלחמה). לאחר אליהן הצטרף השואה' ניצול
היה לא והזקנים. הקטנים מהילדים חוץ לעבודה' כשרים איש כארבעים נשארנו
קניג. בשם חדש מסקדמחנה בא בינתיים אבוד. לנו נראה הכל  לברוח לאן לנו
המחנה על לפקד נשלח הלויטנאנט אחרים. זאת עשו אותנו, לחסל היה לא תפקידו

בשפע. להוציא שהצלחנו החקלאית, התוצרת כל את לצבא ולספק

יהודים חטיפת
אולי לרגע נדמה היה אחרים, ממקומות יהודים עם נפגשנו ולא עתונים ראינו ולא היות

: טעותנו על אותנו העמידו מהר חיש אך בחיים. ונישאר ייגמר הכל הזעם, ימי יעברו
שתי הטבק. במטעי עבדנו נשים ועוד דודותי אני, בשבת. אלול, בחודש זה היה
עבד, אבא המחנה. בבנייני במקרה, יום, באותו לעבודה סודרו והדסה, שושנה אחיותי,
יהודים גברים עוד עבדו המחנה. בשטח תמיד והיה בגךהפרי או בחממות כלל, בדרך

ובמסגריה. בנגריה
רצה בישראל) נמצאת חדש, שמה (עתה קאנפר שושנה בחברתי הבחנתי לפתע

: ענתה היא קרה מה שאלתי על בבכי. לעברנו
היהודים". כל את וחוטפים חיילים המון עם משאיות הגיעו למחנה בא. "סופנו

ולאה, שרה דודותי, הוריה. עת אותה היו שם ביתם, לכיוון לרוץ המשיכה היא
הדסה. של התינוק ועל ילדיהם על אמי שמרה בו לביתנו, מיד רצו

להתקרב התחלתי מראשי. גבוהים שהיו המטעים בתוך עצות, אובדת לבדי, נשארתי
עם רובה אחד לכל ואוקראינים. גרמנים חיילים עם משאית חלפה רגע באותו לדרך.
יכלו שלא הזקנים את לאסוף היהודים, בתי לכיוון ונסעו בי הבחינו לא הם כידון.

לעבודה. לצאת
מרבית נמצאת בו למחנה, לרוץ או הביתה לרוץ  לעשות מת ידעתי לא לרגע
לי נתנה שלא מכרה, בגויה פגשתי ב' לכניסה קרוב המחנה. לעבר רצתי משפחתי.
אחר. למקום נמלטו והן המתרחש על ולאמא לאחיותי הודיעו לדבריה ; להמשיך
עקבותי. על חזרתי דרכי. את חסמה וממש להישבע החלה שוכנעתי, שלא ראתה כשהגויה
מתרחקות אנשים, עמוסות משאיות, שלוש ראיתי לפתע פצועה. כהיה בשדה התרוצצתי
הבחנתי האנשים. את לזהות יכולתי לא מטרים, מאות כמה של המרחק בגלל מהמחנה.

שם. נמצאות אחיותי שגם בטוחה והייתי במטפחותראש בנשים

היער אל בורחים אנו
החלטתי שניה באיתה בחיי. ביותר הקשים הרגעים אלה שהיו דומני מכאב. נצבט לבי
למחנה. בדרך שוב עצמי את מצאתי רגע להפסיד מבלי לבד. חלילה, להישאר, לא
לי, ענה הוא היתר. לגורל אותו שאלתי מאד. התרגשנו באבא. פגשתי הדרך במחצית
הזאת המשפחה דובינסקי. משפחת אצל המחנה בתוך הוחבאו והדסה ששושנה שייתכן

שניצר דוד
לפני מת הוא ; נפח היה שמואל, אביו,
: בנים שני רחל, אשתו נשארו המלחמה.
המשיך דוד (גיטל). גניה והבת ומשה, דוד
הפר בעול ונשא נפחות, אביו, של במקצועו

המשפחה. של נסה

הגרמני הגיהנום
במ והתחילו לרוז'ישץ' הגרמנים כשנכנסו
שהוליכו ע"י היהודים את להשמיד זימתם
התיי ולא דוד להם האמין לא שולל, אותם
של לאמיתו היו, אשר העבודה, לפלוגות צב
הת הוא למוות. נידונים של פלוגות דבר,
רצפת מתחת בור חפר הגזירות, מכל חמק
הצעיר, אחיו עם יחד התחבא בו חדרם,
והעמידה האדמה את יישרה האם משה.
הודות למחבוא. הפתח את להסתיר שולחן
וההו האקציות מכל ואחיו דוד ניצלו לכך

בעיר. הגרמנים שאירגנו להורג, צאות
לצאת ואחיו דוד נאלצו הגיטו כשהוקם
לחפירת נלקחו גיטל ואחותו הוא הבור. מן
האם ברזלופ. בכפר חקלאית ולעבודה כבול

בגיטו. נשארו משה הצעיר והבן
אחדים שבועות ,(1942) תשי"ב אלול י'
כל את הגרמנים העבירו השנה, ראש לפני
אותם הוציאו לעיר, מחוץ הגיטו יהודי
חיים קברו 12 גיל עד הילדים ואת להורג
הנרצחים. היהודים עם יחד בקבראחים
ואחיו אמו מותם את מצאו הזו בשחיטה

דוד. של הצעיר
הוא לגיטו. דוד חזר לא יום באותו
אצל מקלט מקום ומצא אחותו עם ברח
ברזולופ. בכפר שמו, חבודור אוקראיני, איכר
שהצטיי עמו, מבני יחיד אוקראיני זה היה
סיכן אשר ליהודים, הבוערת בשנאתם נו

תמורה. כל ללא יהודים והציל חייו את



של קבוצה בסביבה שהתארגנה אחרי
אוקראינים פארטיזאנים  ,באנדרובצים" ,
וב בגרמנים שנלחמו לאומנייםאנטישמיים
עצמו את דוד ראה  יחד גם פולנים

והפולנים הצ'כים האיכרים בין יותר בטוח
המעטים, המקומות אחד  אוזיובו שבכפר
נגד יחד והיהודים הפולנים נלחמו בהם

,באנדרובצים". ה,

הגיעה השחרור שעת
האדום הצבא שיחרר 1944 שנת בתחילת

לחופש, ממחבואו יצא ודוד רוז'ישץ' את
הוא המלחמה. שנות כל התגעגע שאליו

בצורר לנקום כדי האדום, לצבא מיד התגייס
ולעמו. למשפחתו שעוללו מה כל עבור הנאצי

שהיתה רוסית, ליחידה צורף הרע למזלו
שב חשש הוא מאוקראינים. רק מורכבת
באויב היתקלות של הראשונה הזדמנות
האוקראינים החיילים מידי קרבן יפול נאצי
לצבא והתגייס היחידה מן ברח לכן עצמם,

ברובנה. הפולני

עבר בו מקום בכל לחזית. נשלח הוא

עמו. בני של ההמוני הרצח עקבות עם נפגש
מיידאנק, למחנההמוות אותו הביא הגורל
ערימות את ראה הוא שחרורו. אחרי מיד

וקבריהאחים השערות הנעליים, הבגדים,
הנרצחים. היהודים המוני של הענקיים
באוייב לנקום הרצון את בו חיזק זה מחזה

בו. שייתקל מקום בכל הנאצי
הגדוד של השנייה לדיוויזיה צורף דוד
השתתף הוא התותחנים. ליחידת הרביעי,
ניתנה כאן .1945 בינואר וארשה בכיבוש
בגרמנים. נקם לקחת ההזדמנות לראשונה לו
שהסתת הגרמנים החיילים את חיפש הוא

בהם והרג ובמרתפים, העיר חורבות בין רו
של המפורש האיסור למרות רחם, ללא
בשבי אותם לקחת שציוותה המיפקדה,

הצבא. שלטונות לידי אותם ולמסור

והשתתף הכיבושים במסע המשיך הוא
ודויטשקו טורן בידגושץ', הערים בכיבוש
דויטש הנצורה העיר של הכיבוש בעת רונה.

שהופעל התותח, ליד גרמני פגז נפל קורונה
והוא נהרגו חיילים שלושה דוד. ידי על

מהצבא. שוחרר שנותח אחרי קשה. נפצע
בארץ. נמצא יהודי, מפקדו,

בפברו בפולין. דוד נשאר המלחמה אחרי
בנותיו. ושתי אשתו עם לארץ עלה 1957 אר
(גיטל) גניה אחותו גם נמצאת בארץ

וילנסקי.
ושם") ,יד , (ארכיון

מן יוצאים אנשים היו הם השבת. יום את השומרים הסובוטניקים לכת שייכת היוגה
המלחמה. במשך הרבה לנו שעזרו הכלל,

אזרדי. דיאדיא בשם המוכרים הגויים אחד של לגורן נכנסנו ואני אבא ירד. הערב
במחבוא. אבא נשאר שם

ממני, הצעירה אחותי ואת התינוק עם אמא את לחפש יצאתי השחר עלות לפני
בשמות קראתי שרקתי, ליער. והגעתי המשכתי שלנו, הבית פני על עברתי שולמית.

היער, בקרבת אותם למצוא הצלחתי רבות שעות אחרי תוצאות. ללא אך משפחתנו, בני
אשתו טובלב. אבל בילדים, מטופל שהיה עני, אדם האיכרים, אחד של בשדהתבואה

מזון. קצת להם מביאה היתה

את לו להודיע לאבא, פעמי את שמתי בוקר לפנות הלילה. במשך אתם נשארתי

ומתקרבות. הולכות דמויות בשתי הבחנתי רב לא ממרחק אפלולית. עוד היתה החדשות.

אומץ אזרתי חשדם. את לעורר פחדתי אבל עקבותי, על לחזור רציתי מאוד. נבהלתי
שושנה אחיותי היו הדמויות ששתי כשנתגלה שמחתנו היתה רבה מה ללכת. והמשכתי

מחבוא. לחפש ליער מועדות היו פניהן והדסה.

וסבתא סבא מות
אבא. אל בדרכי המשכתי ואני והתינוק שולה אמא, את למצוא איפה להן הסברתי

הרצפה, על נוצות של בליל הפוך. היה הכל פנימה. קפצתי שלנו. הבית פני על עברתי
שאמא בחבילה נזכרתי אחת. אף אספתי לא פינה. בכל פזורות המשפחה בני תמונות

הדלת דרך חמקתי אותה. מצאתי וטבעת. שעון בדים, מיני שני בה במחסן, החביאה

אוקםמן משד, סבא, עת באותה שהו שם לבית, מטר כ300 של מרחק ורצתי האחורית
אחת ומשפחה קופיט וגבי טורצייניוק פראדל דודה זקנות, נשים שתי רבקה, וסבתא
"יהודי של ניירות לו היו יחידו. ובנו אשתו עם במקצועו צבע אודבאק, חיים  מרוז'ישץ'

לרעה. בו יפגעו שלא בטוח והיה חיובי"

החיסול. בזמן המרצחים אותם מצאו לא הראשית, מהדרך מרוחק היה שהבית כיוון

יחד שנמלט , (דודי) הצעיר בנם ואל אלינו להצטרף וסבתא בסבא והפצרתי נכנסתי
להתחיל רצו לא הם מהמקום. לזוז סרבו היתר וכל סבא ליער. ילדיו ושני אשתו עם

: אמר סבא זקנים. כבר והם נדודים בחיי
"! מכאן מהר רוצי להינצל, ויכולה צעירה ילדה "את

שבור. בלב אותם עזבתי בתקיפות. אמר הוא האחרונות המלים את

תלתן. לשדה עצמי את והשלכתי קטן מרחק רק לעבור הצלחתי האיר. הבוקר
בו הבית, לכיוון הראשית מהדרך היורדת איכרים בעגלת להבחין יכולתי זמן באותו
כדי בבית, אתו שהיו אלה וכל סבא את שלקחו המיליציה, אנשי אלה היו סבא. גר

שהגיעו לפני באשאווא' ביער בכולם שירו אח"כ לנו סופר לגרמנים. אותם למסור
רוז'ישץ'. לגיטו

טובים גויים גם היו
דאשצ'וק. גורודיי האיכר אצל הלילה עד חיכינו לאבא. הגעתי ובזחילה שפופה בהליכה
המשפחה, בני יתר עם ולהתאחד מסתור בו למצוא היער, לכיוון יצאנו בוקר לפנות

המחנה. של הראשון החיסול אחרי בחיים שנשארו

מושפל' עצמו את הרגיש עתה ותקוות. חלומות בעל גאה, אדם תמיד היה אבא
: אמר אפילו חולשה של וברגע  ומיואש מדוכא

."? כולם עם ללכת היה מוטב "אולי

והישוב הנאור שהעולם אמונה, בנו לעורר פעמים הרבה ניסה הוא זאת לעומת

אותנו. יפקירו לא בארץישראל
כבר אבל השמים, כיפת תחת לישון ביער, עוד להימצא היה אפשר עת באותה

שרידי שם היו "בונקרים". לנו עשינו לכן יסודי, יותר סידור על לחשוב צורך היה

בלילות מסתור. שם ומצאנו בענפים אותן כיסינו הראשונה, העולם ממלחמת חפירות

עוד שנמצאו ובגזר בתפוחיאדמה הסתפקו המבוגרים מזון. קצת להשיג לצאת נאלצנו

חלב. מעט להביא הכרחי היה לתינוקות בשדה,



מהגיטאות. שברחו צעירים קבוצת ביניהם איש, כעשרים עוד ביער היו מלבדנו
בלילות ילדים. בעלות משפחות של המגבלות עם התחשבו ולא זהירים היו לא הם
שהיה בגד איזה גפ לפעמים מזון, ו"סוחבים" היער בקרבת איכרים לבתי מתגנבים היו
האוקראינית. המיליציה בפני הלשינו ואלה האמרים את הרגיזו אלה מעשים בחוץ. תלוי
של בעליתהגג או בגורן להסתתר הצלחנו לפעמים היער. על פשיטה מפני חששנו

יומייםשלושה. האברים אחד
היער. בקרבת שגרו ואח, אחות איכרים' זוג מצד מיוחד מיחס נהנינו ההיא בתקופה

אוכל. קצת לנו סיפקי וגם אצלם להתחבא בפעם, פעם מדי לנו, הירשו הם
חיפוש. שם לערוך הגג לעליית לעלות אחת פעם ודרשו בנו הרגישו מהכפר צעירים
בקלשונות. בקש לדקור והחלו עלו הצעירים הבית. בעלת של הפצרותיה עזרו לא
גילו לא הם  נסים עוד שיש נראה אולם גבי, על הקלשון של תודו את הרגשתי

בשבילינו. טוב היה לא כבר זה מחבוא והסתלקו. אותנו
פתאום הופיעה ומרעב, מכפור לסבול כבר כשהתחלנו מאוחרים, סתיו ימי באותם
אחיותי, שתי את החיסול בזמן שהחביאה האשד. אותה דובינסקה, מאריה גב' ביער אצלנו
כדי קטן ותנורפח לאבא סרוגים צמר גרבי לחם, היטב, מוסווה סל, בתוך לנו והביאה
מהמחנה ק"מ כ5 של מרחק הלכה רב סיכון תוך משהו. לבשל וגם להתחמם שנוכל

נפלאה. אשה היתד, היא המדויק. מחבואנו מקום את לדעת בלי אותנו, לחפש ליער
בשולי שגרו "סובוטניקים'/ בולוטין, משפחת ההם בימים לנו הגישה חשובה עזרה
הקטנות, בנותיה שתי ע"י חם תבשיל ולפעמים לחם לנו שולחת היתה המשפחה אם היער.
לקבל באות היינו מוסכמת שריקה ועפ"י ביער הפרות את לרעות כביכול, שיצאו,

המזון. את
פרלמוטה מונציה  מרוז'ישץ' בבחור נתקלנו מזון אחר שלנו החיפושים באחד
מחבוא. מקום וללא רעב בסביבה, זר מאוד, מדוכא היה הוא אחותי. של ידיד היה הוא
יחד היינו ושושנה. אבא חיכו שם האיכרה, של הגג לעליית אתנו אותו לקחנו

אנשים. חמישה
על בוכה החלה הבחור, את וראתה מזון בעלתהבית לנו כשהביאה למחרת,
מהעליה ירד צעיר אותו בחייה. תשלם היא אותנו ימצאו אם ! גבר זר, איש שהבאנו
להפסיד. מה כבר לו שאין אמר הוא האיכרים. בבתי היום לאור להסתובב והתל

והרגוהו. המיליציה אנשי באו יומיים כעבור ואמנם,

היער על פשיטות
נתפשו היער על והפשיטות הסריקות באחת אסונות. אותנו פוקדים החלו לאטלאט
שלהם הבונקר ילדיהם. ושני לאה אשתו אוקסמאן, ישכרזוסיה הדוד ביניהם אנשים, 10
הם זאת לעומת הדסה. ובאחותי בהורי הרגישו לא המיליציונרים אבל לשלנו, קרוב היה
כמתה, חשבוה הנראה כפי ביצה. לתוך ונפלה שברחה שולה, הצעירה אחותי על ירו
כולם אותם. לתפוס והצליחו מקום בקרבת שהיו צעירים אחרי לרדוף המשיכו לכן

מיקירינו. עשרה שכלנו שוב לוצק. לגיטו בדרך נרצחו
של התינוק אימים. קור שרר עזוב. לבית הגענו מהיער. ספורים לימים יצאנו
קרה הימים באיתם למקום. ממקום נדדנו אותנו. שיגלו פחדנו הפסק. בלי בכה הדסה

מחריד. מקרה
לחפש יצא המשפחה אבי ילדיהם. ושני מרוז'ישץ' רוזנפלד הזוג היה ביער אתנו
היהודים. יתר מחבוא גילוי תמורת בחיים להשאירו שהבטיחו המיליציה, ע"י ונתפס אוכל
כולם. את שרצחו מובן משפחתו. היתה בו הבונקר, על שהצביע עד ועינוהו היכוהו

עצמו. אותו כולל
להישאר לעתעתה והחלטנו הבונקר את קצת שיקמנו ליער. חזרנו ברירה מחוסר

מזון. לבקש לנו המוכרות המשפחות לאחת ואני, שושנה יצאנו, שם.

קטנים נסים
שלנו הבונקר פתח את גילי הם היער. על המיליציה פשטה שוב ממש יום באותו
ואחותי השנה בן ילדה עם הדסה אחותי אמא, אבא, החוצה. לצאת יושביו על וציוו

להתקומם ניסו צעירים
לפעולות להתארגן שניסו צעירים היו בגיטו
לדעתם, לכך. התנגדו ,הזקנים" , אך נועזות,
יעבור עד מעמד ולהחזיק לסבול היה מוטב
הם הגרמניות. בחיות להתגרות ולא זעם,

כפי המר, הסוף את לעצמם תיארו לא
השקטה התנהגותם כי קיוו, הם היה. שזה
התנגדות פעולת שכל בעוד להצלתם, תביא

אכזריים. נקם מעשי אחריה תגרור

האדום בצבא
ונפגשנו מהמחבואים יצאנו הרוסים בוא עם

ברוז'ישץ'. ואלד יוסקת של בביתו איש 14
ברחנו לעיר הגרמנים חזרו כאשר אולם

לאחר קורוסטן. עד והגענו קיברץ לכיוון
חזרנו הרכבת בתחנת ימים 32 ששהינו

לרוזיישץ'. דרכנו להמשיך בכוונה לסארני

בייזר, יוסל שווארץ, (משה גוייסנו כאן אך
לצבא ואנוכי) לייקך לייביש שכטר, אהרן

האדום.

לחארקוב הועברנו מספר שבועות אחרי
הפיני, בגבול הצפונית לחזית נשלחנו ומשם

בחארקוב. ונשאר שחלה בייזר, מיוסל חוץ
באחת להונגריה. הגעתי האדום הצבא עם
וא שטריימל חבוש יהודי ראיתי החנויות

הרא הקשר היה זה יידיש. המדברים נשים
ניתוק לאחר היידיש והשפה יהודים עם שון

רבות. נוראות שנים של

הר למזרח לשלחני עומדים כי לי נודע

קשר הזמן כל חיפשתי אני אולם חוק.
שכטר אהרן למערב. להגיע ודרך יהודים עם
האדום בצבא כחיילים נפלו לייקך ולייביש

הגרמנים. עם בקרב
,הברי , לארגון הדרך את מצאתי סוףסוף
להגיע ליהודים ועזר במחתרת שפעל חה",
שהייה ולאחר לווינה, הגעתי לארץישראל.
עליתי בלינץ האמריקאי הפליטים במחנה

לארץ.
רוזנבוים צבי



פנינה. של אחותה טורצייניוק, הדסה

בבוז התינוק. את לכסת ציווה המיליציונרים אחד מהבונקר. יצאו שולה הקטנה
השוטרים בין הכירה לפתע נחרץ". גורלנו הרי ? מה "לשם ; הדסה שאלה ובאירוניה
"לא"' : משענה ל אותה מכיר הוא אם ושאלה' העממי בביתהפפר אתה שלמד אחד,

: אגב כדרך הפטירה היא
אותי". מכיר אינך לכן עמדה' בעל כעת לאתה שלי' הפשע זה ! יהודיה אני ! "כמובן

דבר. ענה ולא בה הסתכל הוא
המשפחה. לשם אבא את ושאל היער' על אחראי שהיה אחר, מיליציונר ניגש אז

: אמר טורצ'יניוק' לנו שקוראים לו משנודע
כי מרוחק' למקום מכאן לכו לכם. נסלח הפעם טובים' יהודים שאתם "שמענו

חיפושים". פעם מדי עורכים הזאת בסביבה
מיליציונרים שאותם מכרים, גויים לנו ספרו בכפר, שלנו הליליים הביקורים באחד
לפגוע לא בבחורים הפצירו אלו משפחתנו. את שהכירו אוקראיניות נערות עם מבלים

טורצ'יניוק. השם את הנושאת במשפחה
רוחנו נפלה פתאום יריות הדי ושמענו היער בקרבת יום אותו הייני ואני שושנה
להוציא מבלי שקטים בצעדים ליער הלכנו שלנו. בניהמשפחה לגורל מאד ודאגני
התפללתי ולרגע מהר, נגיע שכבר רציתי במחשבתי לבי. דפיקות את שמעתי הגה.

מכל. הנורא את לראות לא בכדי סוף, בלי תימשך שהדרך
בשם וקראנו לפתח בפחד ניגשני שקט. היה עשן. עלה לא לבונקר. הגענו
שיש לנו' ברור היה כעת בנס. ניצלו שוב שקרה. מה כל את לנו ספרו הם ההוריט.
לכפר יצאו ושולה הדסה של תינוקה עם אמא ליער. מחוץ אחר מקום לחפש צורך
ביער. מסתתרים שיהודים כבר ידעו האוקראית והמיליציה הגרמנים כי הרוחות' שיירגעו עד

היקר אבא מות
ושני שפיגל משפחת אלינו הגיעה בינתיים עצה. לטכס נשארנו האחיות, ואנו' אבא
בסביבה ועמוק גדול יסודי בונקר יחד לבנות הציעו הם ונתן. ישראל : גדולים בנים

.1942 דצמבר זה היה הקשה. החורף לקראת ולהתארגן מרוחקת
גורלניק שמואל ברץ, גדליהו : רוז'ישץ' בני גברים, שלושה אלינו הצטרפו זמן אותו

ז"ל. הוכמן זליג ביניהם והצעיר בחדרה) (עתה
הדסה. אבא, זמני בבונקר התרכזו ביער' לעתעתה להישאר ההחלטה אחרי
בתם שפיגל, ממשפחת ההוריט שני יצחק, הצעיר בנה עם אוקסמאן שרה דודתי
הצלחנו לא שלג סופת בגלל לכפר. יצאנו ואני שושנה שלה. והתינוקת ברכה הגדולה

ליער. ולחזור בערב להיפגש ונדברנו נפרדים במקומות נשארנו לחזור.
לחזור. לאן כבר לנו שאין ואמרה, בבכי פרצה היא המזון, עט לשושנה כשהגעתי
אתי, "בואי : לפניה התחננתי נהרגו. וכולם ביער פשיטה שהיתה לה סיפרו עתה זה

: בשלה והיא ולקברם'/ אותם לראות ברצוני
המשפחה בני לשאר אורבים והאוקראינים הגרמנים ודאי להועיל. נוכל "לא

איוב". בשורת את לה ולבשר ושולה אמא את שנחפש מוטב להרגנו. מנת על

התינוק את להרגיע היום כל ועמלה 90 כבת פולניה זקנה של בביתה ישבה אמא
יכולנו לא ? החיים בין נמצאת לא כבר שאמי ההרגשה לו היתד, אולי הדסה. של
א1מלקו מאטביוב בשם ידיד לאיכר ניגשתי קרה. זה איך לדעת רצינו האסון. עם להשלים

עצים. לחטוב הולך כאילו גרזן, לקח, סוסו, את רתם הוא האיום. אסוננו על לו וסיפרתי

פרטים לו נודעו מהגויים הבונקר. בקרבת הרוגים שכבו שכולם לנו סיפר משחזר,
אך המקום, פני על כבר חלפו הם כלבים. בעזרת שנערך בחיפוש נתגלו הם : נוספים
בהם. וירו להתפשט עליהם ציוו כולם' את מצאו חזרו, תינוקת. של בכי שמעו לפתע
המתים את וקברו בחשאי באו הם למחרת בחיים. עוד נשארו שפיגל משפחת בני שני
אצל מזון לבקש בבואם אחד ערב בסביבה. מה זמן עוד הסתתרו שפיגל בני שני
בחצר. והרגם אביו לבית חבריו עם בא הוא לאומני. בנו, ע"י נתגלו אוקראיני מכר
בערימת זמן אותו הסתתרה נחשונים) בקיבוץ קינן, (עתה בתשבע הקטנה אחותט

מהמשפחה. יחידה ניצלה, וכך קיומה על ידעו לא הרוצחים בחצר. קש



יקומו מי  קטן ילד דם נקמת
בכה הוא קפאו. ורגליו ידיו אצבעות ז"ל. הדסה של התינוק עם קשות בעיות לנו היו

חלב קצת לבקש איכרים לבית מתקרבים כשהיינו למקום. ממקום אתו נדדנו הרבה.
עוד אפשר מבוגר ונתרחק. חסד להם שנעשה והתחננו מאתנו נרתעו הם מחבוא' או

אותנו הורגים היו נתפסים, היינו ואט ? מיילל תינוק עם לעשות מה אבל להחביא'
כאלה. מקרים והיו המחסה. נותני את וגם

וחודשיים השנה בן היפהפה הילד את ושושנה אמא הביאי חודש' של נדודים אחרי

היא אחיה. עם שגרה האיכרה בית מפתן על שנתו, בשעת בשמיכה עטוף אותו, והניחו
לביתה. אותו אספה

הפ המקומית. למיליציה הגיע שהדבר עד להתלחש החלו בו, שהרגישו שכנים
לאמצו רוצה והיא משפחה קרובי בן שזה להם, סיפרה היא הגויה. את חקרו באו,
בו. וירו מהבית התרחקו נימול, שהוא שמצאו מאחר מידיה' הפעוט את הוציאו

המשפחה. מעץ רך ענף נגדע שוב

הכירו, שכה ביער, תעו הן עמוק. בדכאון ושושנה אמא נפלו הנורא, המעשה אחרי
אלינו. והגיעו הדרך את מצאו שהתאוששו לאחר רק יומיים. במשך

האובד הבן
איכרים משפחת אצל סביבה באותה הושאר ביער, אתנו היתה שאמו אחר, יהודי תינוק

נימול, היה לא התינוק . (סוד) םקרט : שם לו ונתנו אותו אספו הם חשוכיילדים.
שנים וכמה עשרים כעבור כבנם. אצלבו גדל הוא אותו. להציל היה ניתן ומשוםכך

מכתבים קשר ביניהם נוצר בישראל. נמצאים. אחיו ושני אמו וכי יהודי שהיא לו נודע
האמיתית. משפחתו לחיק האובד הבן להשבת תקווה ויש

מחסה מחפשות אנו
עקבות השאיר שעשינו צעד וכל הפוגות ללא ימים כמה ירד השלג עז. היה הקור
של משפחות כמה בין להתפזר נאלצנו מקוםמנוחה באין לטשטש. היה שאיאפשר
שני משפחת אצל נשארנו ואני שושנה ואילו צ'ייקי למשפחת הלכה אמא איכרים.
פולנית' משפחה אצל הזמן רוב נמצאו שפיגל ובתשבע שולה מאטביוב. האחים

יהודים עוד אליהם באו מאתנו חוץ משפחה. קרובי היו האלה האיכרים כל קוטארסקי.

והרצון הכוח להם שיעמוד בלבי, התפללתי החזית. מן חדשות. ולשמוע מזון לבקש
שאחד הסכנה' צפויה והיתה רבים בילדים מטופלת היתה משפחה כל כי לנו' לעזור

בני כל את חמורה בסכנה בכך ויעמיד אצלם הימצאנו של הסוד את יגלה הילדים

המקום. את לזמן מזמן להחליף השתדלנו לכן הבית.

ישנים ידידים עזרת
שבמתבךהקש מהמחבוא זחלנו ואני אמא מאוד. וקר בהיר לילה היה 1943 סילווסטר

קצת הוסיפו ולהתחמם. בבית להישאר לנו הרשתה היא זקנה. פולניה של לביתה והגענו
הקפואות. רגלינו את וחיממנו הקרועות הנעליים את הורדנו לאש, עצים

קפצנו באש. עולה שהבית בצעקה, הבן לדירה התפרץ מוקדמת בוקר בשעת
בדרך למותניים. עד הגיע השלג השדות. בכיוון וברחנו ומחוממות יחפות החוצה

לאורווה נכנסני לרוץ. הרחקנו לא מייד. מתגלות היינו כי לרוץ, לנו היה אסור הכפרית
צפויית שהיתה הגדולה הסכנה למרות אותנו. בראותו מאוד שנבהל האיכרים' אחד של

להתנועע. בלי היום כל כך שכבנו רבים. כרים עליה והעמיס במיטה' אותנו הסתיר לו
אותנו. יגלה האיכר ילדי מחמשת שאחד מאוד' חששנו

מן אותנו והוציא הרגליים את לעטוף סמרטוטים האיכר לנו נתן הלילה רדת עם
נמצא אצלו גורודיי. דיאדיא אצל היה למסתור עדיין שנשאר היחיד המקום הבית.
אשתו . הברית) בארצות (עתה אוקסמאן יצחק אחיאמא, דודי' ארוכה תקופה כבר
הוא לבדו. נשאר והוא לוצק בסביבות ממחנה האקציות באחת נלקחו ילדיו ושלושת

גורודיי. אצל המקום את לו שמסרנו ואנחנו אלינו להגיע הצליח



פנינת. של דודה אוקסמאן, יצחק

לאפיסת הגענו מוגלה. מלאות שלפוחיות והעלו רגלינו תפחו ממושכת הליכה אחרי
אותנו, הכניסו הבית. דלת על דפקנו גורודיי. של לביתו הגענו האחרונים בכוחות כוחות.
להחזיק פחדו אך אוכל' קצת לנו והגישו הקפואות רגלינו את לחמם כדי אש הבעירו
לעזוב הבטחתי להסתיר. יותר קשה היה שגבר משום דודנו, בגלל סבלו די אותנו.
הם ממקומה. לזוז יכלה שלא אמא, את שיחזיקו ביקשתי אך בוקר' לפנות הבית את
באו גורודיי כשלבית חגהמולד, ימי כאמור, היו, הימים לעתעתה. להחזיקה הסכימו
אצלם. שהסתתרו ודודי אמי את הזרים יגלו שמא בפחד' חיו מיטיבינו רבים. אורחים

מחסה לני שיתנו וביקשתי המחנה לתוך דובינסקי למשפחת פתק להעביר הצלחנו
היתה מה אגלה לא אותי, יתפסו ואם למחנה, לחדור שאשתדל להם, הבטחתי בביתם.
כעבור הגיעה החיובית התשובה אחרת. ברירה מחוסר זה נואש צעד עשיתי כוונתי.
שדלת בינינו, הוסכם הכניסה. לשער קרוב הדובינסקים של ביתם עמד למזלי יומיים.

לילה. אותו פתוחה תהיה המרפסת

הרוצחים של אפם תחת
היתה עוד במחנה. לעבודתם לצאת מתחילים כשהאיכריט המתאים, הזמן לי בחרתי
המובילה הדרך על עליתי למחנה קרוב בשדות. הלכתי הזמן ורוב אפלולית שרוייה
רעד בפתח. שלו הכלבים עם העומד וולודקה' הנאצי במשגיח השגחתי פתאום לשער.
אבל סופי. זה היה אותי ראה אילו לסגת. לא ואף להתקדם יכולתי ולא בגופי עבר
למשרדים. המוביל בשביל כלביו עם ועלה כיוונו את שינה שנייה אותה נס. קרה

חודשיים. נשארתי הזה במקוט לבית. ונכנסתי לשער מבעד חמקתי

היכן כבר היה לא לה גם שכן שושנה' את להביא יצאתי הזה הזמן במשך
המיטות, בחדר סגורות ישבנו ולסרוג לדקלם לתפור' מאוד יפה ידעה שושנה להסתתר.
שהסתתרנו מקום בכל עמנו. שהיטיבו על למצילינו לגמול מנת על בעבודתיד עבדנו
ביתם חסד. לחם אוכלים נהיה שלא והשתדלנו לילדים, גרביים או סוודרים סרגנו
לשמור צריכה היתה מאריד. הגב' ופרוזדור. קטנים חדרים שני רק כלל הדובינסקים של

הגרמנים. אותנו יפתיעו שלא הזמן' כל
הימצאנו על ידעה והיא במחנה ראשית כפקידה עבדה דובינסקי משפחת של בתט
היינו כזה ביקור בעת קרובות. לעיתים אצלם מבקרים היו ועוזריו הלויטנאנט בבית.
המחנה' מיפקדת כל את הבת הזמינה פעם המיטה. ותחת הבגדים בארון מסתתרות
מזמן שלא הגרמנים/ של התפארותם את שמענו שלנו המחבוא במקומות ובהיותנו

קופאצייבקה. ביער יהודים עם בונקרים כמה חיסלו
חגבי הנאצים. וחסידי נאמנים אזרחים של פנים העמידו דובינסקי משפחת בני

: בכוונה שאלה' מאריה
את לרפואה..." יהודי ראיתי לא המחנה פירוק מאז ? אותם מוצאים אתם "היכן

הארון. בתוך קטן ממרחק שמעתי האלה השיחות כל
המחבוא מקום את לעזוב נאלצנו הגרמנים' לרעת מיפנה בחזית כשחל ,1943 בסתיו
בכפר. שגר הוא, אף (שומרשבת) סובוטניק מיטיבינו, של לאחיו עברנו דובינסקי. בבית
הדוק קשר על שמרנו בכלל נפגשות. היינו ושוב לשבועשבועיים משושנה נפרדתי
על בסביבה, שהסתתר יהודי כל עם להיפגש גם השתדלנו ואמא. האחיות בינינו,

בכך. כרוכה שהיתה הסכנה אף
שמיטיביה מווארשה, פליטה יהודית בחורה של קיומה על לי נודע עת אותה
אליהם, להצטרף פחדה הבחורה פולניות. משפחות של ריכוז למקום לעבור התכוננו
מקום אלינו. אותה להביא והחלטנו הדבר את שקלנו אתנו. להיפגש ביקשה לכן

קוטארסקי. משפחת אצל להיות צריך היה המיפגש

שושנה של מותה
מראה לה שהשוותה גדולה, פרחונית מטפחת ראשה כשעל בוקר לפנות יצאה שושנה
שנמצא במשקו, לעבוד שלו העוזרת עס שנסע פולני, של עגלתו על עלתה היא ארי.

היהודיה. של מחבואה למקום קרוב



הספיקה שושנה מייד. נהרג הפולני עליהם. לירות התחילו לחצר העגלה כשנכנסה
הבחורה את כפולניה. אותה שהרגו ונראה אריים, ניירות לה היי דרך. כברת לרוץ

ביער. ותלוה יום אותו הרוצחים תפסו להציל שרצינו
העוזרת אותו. לחסל כדי הפולני לאיכר שארבל לאומניים' אוקראינים היו הרוצחים

וניצלה. אחר לכיוון ברחה הפולני של
היו הן כי האסון' על כבר נודע ושולה לאמא רעות. לי ניבא לבי דבר. ידעתי לא
הסתובבתי שעות שושנה. את לחפש יצאתי לאיש לספר בלי הרצח. למקום קרובית
ניגשתי הצלחתי. ולא אותה להרים ניסיתי הגופה. את שגיליתי עד היעה בקרבת
תארו לא הם המתים'/ "תחיית : מופתעים עלי הסתכלו הם לי. שיעזרו וביקשתי לגויים

לי. לעזור רצו לא הם בסביבה. יהודים עדיין שיש לעצמם
שושנה. של גווייתה את והביא בעגלה צ'ייקי, אנאטול צעיר' בחור יצא למחרת
אבדה קוטארסקי. משפחת של ביתה בחצר אותה קברנו מצדו. גבורה מעשה זה היה
יהודית נפש להצלת בדרך טובלבה בגלל קרבן שנפלה ועדינתנפש, אהובה אחות לנו

ואני. שולה אמא' נותרנו אחת.

כלב של במלונה
הוא ! בלתיגשוא היה הקור ביותר. קשים נעשו חיינו תנאי .1944 שנת חורף
לנו הציק הקור מן חוץ הנשימה כלות עד הלב את וכיווץ בגוף פינה לכל חדר
מכוסה היה הגוף שבועות. סורקו לא השערות להחלפה. בגדים לנו היו לא הלכלוך.
שלא התפללתי אך המוות' את עלי ביקשתי בחיינו. מאסנו  בקיצור וגרדת. פצעים

כן. לפני אותי יענו
של במלונה הבית בחצר נתקלתי בה להסתתר עלייתגג אחרי החיפושים באחד
והסתכל בפתח הכלב ישב כשהתעוררתי נרדמתי. עייפות ומרוב פנימה זחלתי כלב.
אשכח לא לעולם המר. בגורלי השתתפות מביע כאילו לנבוח, בלי מוזר' במבט עלי

הזה. המבט את
קצת וביקשתי ירדתי הלחם משאזל ימים. כמה ביליתי הזה הבית של גג בעליית
למספר יצאו וילדיה בעלה ולהתחמם,. לאכול לבית להיכנס לי קראה הגוייה מזון.

נול. על חוטים לטוות השני בחדר התיישבתי במשהו. חסד לה לגמול רציתי שעות.
לא לברוח, אפשרות כל לי היתה לא גרמני. חייל .ונכנס הדלת נפתחה פתאום
בלאווהכ* (היא דבר לומר לא לבעלתהבית רמזתי לכן הדלת. דרך ולא החלון דרך
על היה הגרמנים, פקודת שלפי להוסיף, עלי פחד). מרוב ואילמת משותקת נעשתה

בית. באותו הגרות הנפשות כל שמות רשומיט ועליו פתק דלת כל
ואני חלתה היא ; בעלתהבית של אחותה שאני עניתי' אני, מי שאלתו על

לה. לעזור באתי
"? גרה את "היכן

הוא הכפר. שם את ונקבתי מהבית, ק"מ 10 המרוחק בכפר גרה שאני עניתי
יודעת שאני ועניתי, לי יעזור זה אולי בלבי, חשבתי גרמנית. יודע אני אם אותי שאל

גרמנית. קצת
וסטאלין. היטלר במלחמה אשמים להילחם. רוצה ואינו 21 בן שהוא מסר, הגרמני
שניתנה ההזדמנות על שמחתו את הביע לבסוף שחוסלו. היהודים את להזכיר הספיק גם
אי ביום חברו עם לבוא עצמו את והזמין המקום, תושבת עם אמו בשפת לדבר לו

ולבלות. לשוחח קצת הקרוב
החייל הופיע הנקוב ביום המקום. מן מייד הסתלקתי הבית את הגרמני כשעזב

הביתה. לחזור נאלצת שהייתי לו הסבירו ה"פרויליין". את לראות וביקש חברו עם
בטוח. ממוות ניצלתי שוב נם. היה זה גם

הסובייטים התקרבות על שמועות
הגרמני. הצבא נסיגת ועל הסובייטי הצבא התקרבות על לספר ידעו ידידים איכרים
סוסים. החרימו וגם בגדים מזון, שדרשו פארטיזאנים' קבוצות בכפר הופיעו בלילית
הגרמנים, את בזמנו ששרתו ובאנדרובצים, בולבובצים : לאומניים ארגונים חברי ביניהם היו

פנינה של אחותה טורצ'יניוק, שושנה



מפקדות הקימי נשקם' על ברחו הם יחד. גם ולסובייטים לגרמנים התנגדו הם ועתה
להתחמק שהצליחו היהודים, כל את השמידו בדרכם עצמאית. אוקראינה להקים ותכננו

הגרמנים. מידי
ולפעמים יהודים, גברים לשירותיהם מצרפים הסובייטיים הפארטיזאנים היו לעומתם
ציארנה קאנפר, שושנה של אחותה ניסתה 1944 בינואר בדרך. להם שנקרו נשים' גם
פארטיזאנים לפלוגת להתקבל אתי יחד , המלחמה) אחרי הלאומנים עלידי (נהרגה
מהכפר קילומטרים כמה הפארטיזאנים נסוגו בינתיים מהם. לתשובה חיכינו סובייטיים.

נהרגו. הפארטיזאנים ומחצית גרמני בגדוד נתקלו בדרכם שלנו.

לרוזיישץ' חוזרת אני
שעבר' םטיה הנהר את ולחצות לרוזיישץ' ברזלופה שלנו הכפר מן לעבור רצינו

הסובייטי. הצבא בידי כבר היה המזרחי

מאטביוב הסיעה שושנה את ההצלחה האירה אוקסמאן ולדודי קאנפר לשושנה
ציייקי נאדיה, של אחיד. לקח הדוד את קש! עגלת בתוך מוסתרת כשהיא נאדיה

הרוסיים. לכוחות להגיע הצליחו הם לעיר. דומה בדרך אותו והעביר אנטון,

שם ולהישאר לאזורנו לחזור הגרמנים הספיקו נפגשנו ואני שולה שאמא, עד
בשבילנו. ביותר הקשח היתד, הזאת התקופה לחודשיים. קרוב

רב"ם פליטים האוויר. את הרעידו התותחים מאוד. קרובים היו המלחמה הדי
משפחה, אצל ימים לכמה מסתור מצאה אמא ביניהם. הסתובבתי החזית. מאזור הגיעו
הימצאותה על ידע לא הוא ביד. נשק עם היום כל והסתובב קנאי לאומני היה שבנה
הרוס/ים מפחד כנראה הזה, המחווה את עשו שלו ההורים בבית. אצלם אמא של
חברת אצל מקום מצאה שולה מצדם. מאוד נבון צעד זה היה אופן בכל המתקרבים.

בביתה. אותה שהסתירה מביתהספר,
בחוץ פי. אל אוכל בא לא יומיים אלמנה. אשד, של הגג בעליית שכבתי אני

מרוטים. היו עצבי מקום. בקרבת התפוצצו פגזים יריות. חילופי היו
: ברוסית קול שומעת אני פתאום

."? גרמנים כאן יש איפה ! חברים "שלום,
לי היה אסור אבל ! משוחררת אני : אדיר בקול לצעוק רציתי בגופי. עבר רעד
במהירות. נעלם הוא רוסית. מודיעין מסיירת בודד פרש זה היה עצמי. את לגלות
יצאנו בבוקר למחרת ושולה. אמא את מצאתי מהעלייה. וירדתי הלילה, לחשכת חיכיתי
פנינו מראה ולפי בגדינו לפי אותנו להכיר שיכלו האוקראינים, מפני פחדנו לדרך.
להשמיד רצו האוקראינים באשאווא. את במיוחד הכפרים, רוב את הקפנו לכן החיוורים.

כלפיהם. הנוראים לפשעיהם עדים יישארו שלא כדי בחיים, שנשאר יהודי כל
והסביבה' העיר מן יהודים ניצולים להתאסף התחילו בעיר לרוזיישץ'. הגענו
ביקשנו הגויים. עלידי תפוסים היו היהודים בתי כל להיכנס. לאן להם היה לא אך
תפסה שהיא דודי, בבית פינה איזו לנו שתפנה ז"ל, ויינר יוסל דודי של מהעוזרת
גרזן בנה הרים זו לבקשה כתגובה הראש להניח היכן לנו שיהיה כדי גירושו, אחרי
יוסל שדודי, להוסיף' יש המקום. מן ומייד תיכף נסתלק לא אם אותנו, לרצוח ואיים
נשואה שהיתה אתל, ובתם פערל הדודה הוא, ב"קעלער". השותפים אחד היה ויינה

בשואה. נרצחו בילה הקטנה ובתם ב"תרבות'/ מורה לפלחוביץ,
וקובל. הולובי בסביבות אכזריים קרבות התנהלו מאוד. קרובה היתד. החזית
ההפצצות, מפחד לשדות ויצאנו העיר את עזבנו לילה וכל קשות הופצצה רודישץ'
רובנו. עד לנדוד והרחקנו לחזור, עלולים שהגרמנים רבים חששו במאי האחד לקראת

לרוז'ישץ/ חזרנו ה"זעם" שעבר לאחר מהפצצות. סבלנו שם גם
אם לראות סביבי מתבוננת הייתי לפעם מפעם בלחש. לדבר המשכתי עצמי אני

קשה. בדיכאון נתון הייתי אחרי. רודפים לא
הספר. בתי את ופתחו השלטון מוסדות את שהקימו מרוסיה, פקידים הגיעו בינתיים
חינו את לתכנן כדי להיפגש השתדלנו בחיים, שנשארו המעטים היהודים אנחנו,

העתיד. לקראת



אחים קבר על מצבה
המפעל קרוב. וללא משפחה ללא בידדימ שנשארו וילדים גברים נשים' בעיר הסתובבו
כסף אספנו חילולם. מפני עליהם ולשמור האחים קברי את לגדור היה שיזמנו הראשון

מצבה. והקמנו לקברים מסביב עצים נטענו זו. למטרה
שולח המקומי. בביתהמלפט כמזכירה לעבוד התחלתי הקיום. בעיית בפני עמדנו
בדירתו יחד משפחות כמה גרנו להתאישש. קצת התחילה אמא בביתהספר. למדה

בארצותהברית). (עתה מונק יוסל של
רמקולים עצומה. התרגשות היתה .1945 למאי ב9 נסתיימה המלחמה הזמן. חלף כד

לשכרה. שתו הרוסים הגרמנים. כניעת על ברחובות הכריזו
הזה. ליום זכו שלא יקירינו, על בדיכאון שרויים והייני הנשמה על עצוב היה לנו

לארץ בדרך
בתאריך לעזוב. האפשרות ניתנה לשעבר פולין לאזרחי מהמקום. בהגירה לטפל התחלנו
קורן) (כעת קוס לברוך נישאתי כן לפני אחדים ימים רוזיישץ'. את עזבנו 1945 ביולי 11
הגענו 1946 ובשנת וקפריסין איטליה גרמניה, פולין, את עברנו לדרך. יצאנו מרודישץ'.

אחרינו. שנה לארץ הגיעו ושולה אמא לארץישראל. במעפילים
שנים עשר כעבור ביתהשיטה בקיבוץ ומשפחתה בתציון לאחותי הצטרפנו

לתלאביב. עברנו
גדרו שושנה, של קברה את גילתה היא : חסד אתנו גמלה מיטיבינו משפחת
הצליחו לא ביער המשפחה בני יתר של קבורתם מקום את לעיתים. בו ומטפלים אותו

! לבי דואב זה ועל למצוא.

מצילינו עם הקשר
בשנת רק מהשואה. מצילינו עם להתקשר דרך חיפשנו בארץ היותנו זמן כל במשך
חבילות בקביעות להם שלחנו האחרונה לתקופה עד אתם. להתקשר הצלחנו 1962
עד ועוד. ראש מטפחות סוודרים, וטרילין' צמר חצאיות גברים' לחליפות בדים שהכילו

כסף. להם מעבירים אנחנו היום
הבדל בלי אדם, הוא באשר אדם לאהבת אותי שחינכו על משפחתי את אהבתי
טיפחה. שהיא החופשית מחשבתה על ! גילתה שהיא ההדדית העזרה על ; ודת גזע
חם, יהודי בית ! ויאסמין לילך שיחי מוקף שדות, מרחבי של בסביבה הבית את אהבתי

והמולדת. העם אהבת רווי שהיה
סוף עד יקירינו של הבלתיידוע קברם על גלעד ישמשו אלו ושורות יתן מי

! אמן הדירות. כל

אורחים לכבוד במסיבה טורצ'יניוק, משפחת
הרא בשויה מימין שניה רוז'ישץ'. מיוצאי
בתציון. והאחות הניה האם פנינה, : שונה

שולה. האחות  האם מאחורי


