בשנות

ביתנו , ,על ההר"

האימים

צפורה רוזן )פייגע שער(
לזכר קוני'לה בן ו? 7הי"ד

ביתנו עמד בשכונה

שהיתה  nsnTבשם "אויפן בארג" )על ההר(  .היה זה אחד הבתים

פוז'ארק ,ליבץ/
האחרונים של העיירה לצד צפון ,על הדרך המוליכה אל הכפרים
זאליםיץ ,טיכוטין ועוד .קנינו את הבית בשנים האחרונות לשלטון הפולני ובעלי ,אידל
שעה ואחי שלמה ומוטל שקורניק פתחו כאן ,לפני שנסעו לבראזיל ,מתסן לקניית תבואות
מאיכרי הסביבה .היה זה מקום טוב בכניסה לעיר והעסק התנהל בהצלחה ניכרת .היכרנו
מאות איכרים והיינו אתם בידידות.

משפחתי

כל בני
עם צאת אחי

עוזבים


לבראזיל

את

הראשון משה,

פולין
אחריו שלמה ז"ל,

והאחרון מוטל

בשנת 1935

ועם עלייתו של אחי פייבל לארץ ישראל ב ,1935נשארנו ברודישץ' אמא' גיטל שקורניק'
אני ובעלי אידל וילדינו רחל וקוני'לה )אלקנה( .גם אנו תיכננו לעזוב את פולין.
אמא הצליחה לנסוע לארצות הברית אל אחותי מרים ואחי מיכאל שהגיעו לשם
ב 1922וחיו בדנווה קולוראדו .כן היו לאמא שני אחים שהיגרו לאמריקה לפני מלחמת
בסולטלייקםיטי ובדנוור ,קולוראדו.
העולם הראשונה וניהלו עסקים מוצלחים
היה זה נס שאמא עזבה את פולין חדשים אחדים לפני שפרצה המלחמה .אנחנו
התכוננו לנסוע אל אחי בבראזיל וטיפלנו בהכנת הניירות ,אלא שבינתיים פרצה המלחמה.
בביתנו דיברו על נסיעה ,כלומר הגירה ,כל הימים .כל הזמן טיפלנו בהכנת "ניירות".
תחילה נסעו הגדולים  האחות מרים והאח מיכאל לארצות הברית .שנים אחדות
עברו עד שהצליחו להשיג את כל המיסמכים שנדרשו מהם.
אחר כך נסעו האחים משה ,שלמה ומוטל
ישראל היתה חסומה.

לבראזיל .הדרך

בימי הסובייטים קיבלנו  5דיסיאטין אדמה ,לא רחוק
הסתדרו איכשהו עד שבאו הגרמנים ימ"ש והחריבו הכל.

בזמן

מביתנו,

לארצותהברית

ולארץ

ועיבדנו אותם .החיים

הגיטו

כשהפך כל ה"בארג" להיות הגיטו ,נשארנו בביתנו ; הוכנסו אלינו משפחות רבות,
כ 60איש ,שגורשו בחוסר כל מכל חלקי העיר .בין הבאים לביתנו היו הדוד סנדר פפר
דוברוביטקר
)אומלנר( ,הדודה ,בתם ז'ניה והילד ! את בעלה אפרים
בקבוצת הנרצחים הראשונים ע"י ביתהקברות הפולני ,במערב העיר.

רצחו

הנאצים

כן היו בביתנו דוואסיע שער ,אמו של אידל בעלי ,ואחיותיו דבורה ואיטה וילדיהן.
השכן שלנו ,הפולני פוגל ,שאדמתו גבלה באדמת הגינה שלנו ,עזר לנו .היה מביא
קצת מזון וחלב תמורת בגדים וחפצים שנתנו לו.
באותו זמן לא
להימלט ללא קושי
אותם לידי המשטרה
מן הגיטו ,כדי שלא

הפולני פוגל 

היתה
מיוחד.
ולכן
יפלו

גדר לגיטו מצד צפון .היו שוטרים ששמרו ,אך אפשר היה
הגויים היו תופסים את ,הנמלטים ,מתעללים בהם ומוסרים
פחדו היהודים לצאת .השוטרים היהודים מנעו גם הם מלצאת
האוקראיניים.
הנמלטים בידי הרוצחים

השכן שעזר לנו

בבית שלנו היה מזון
שאספנו מהשדה שלנו

תפוחיאדמה
שהסתרנו באדמה .כמה שקי
בצמצום מהמלאי
הסתרנו מעבר לגדר באדמת השכן פוגל .פרקנו את הגדר

צפורה ,אמה )גיטל שקורניק( ,בעלה ,בתה
סיפור
מוקדש
קוני'לה ,אשר לו
ובנה
בלהות זה.

והשתמשנו בעצים לבישול .חילקנו את המעט בין כל האנשים ששוכנו אצלנו ,אד
נפוחירעב יחולים נשארו ללא כל עזרה
בגיטו ,בכללו .שררו רעב ומחלות .אנשים
רפואית.
בשעת החיפושים הראשונים אחר אנשים ל"עבודה" התחבא אידל אצל הפולני פוגל.
אחר כך העביר אותו פוגל בעגלה עמוסת
המלחמה אצל גויים ,םובוטניקיפ ,עד בוא
לפני חיסול הגיטו.

עבדנו

שקורניק
אחיה של צפורה ,שלמה
נפרד מקרוביו לפני נסיעתו לבראזיל.

ז"ל,

אלומות קש לכפר פוז'ארק .שם היה כל שנות
הסובייטים .אנחנו נשארנו בבית עד כשבועיים

בחפירת כבול

היודנראט פירסם אז הודעה שאפשר לצאת לעבודה מחוץ לגיטו .הוצאתי רשיון לי ,לרחל
בתי ולאלקנה בני בן ה 7והלכנו לכפר דורוסין לעבוד בכבול .היינו כ 600איש .בקבוצה
זו היו גם גיטלד ,טננבוים ואחיה דוד' ישעיהו פטרושקה ועוד.
המוכתר של הכפר דורוסין שלח אותנו לעבוד בסידור לבני הכבול לייבוש )הכבול
נשלח לגרמניה כחומר הסקה( .לאחר ימים אחדים דרש המוכתר שכל היהודים .שבאי
מכוניותמשא מלאות שוטרים גרמניים
לעבוד בכבול ירוכזו בבית אחד .מיד באו
ואוקראיניים והתחילו לחטוף את היהודים.
הבינונו כי החיסול קרוב' כי כבר היו

חטיפת

שמועות על חיסול

קהילות

יהודיות

בסביבה.

קוני'לה

כשראיתי את המשאיות ממרחקמה נמצאתי עם הילדים בשדהתבואה .צעקתי אל קוני'לה
ולרחל שייכנסו מהר לתוך התבואה .גם אני התחבאתי שם .כשעברו המשאיות עפ
הרוצחים ,יצאתי המומה והתרוצצתי כל הלילה לחפש את הילדים.
למחרת בבוקר מצאתי את רחל ע"י המחלבה של הכפר .נודע לי שקוניילה בן ה7
נחטף עלידי הרוצחים המתועבים ,ימח שמם וזכרם.
מכל הקבוצה שבאו לעבוד בכבול נשארו רק בודדים  :ברל שניידר ובתו ,גיטלה
טננבוים ואחיה דוד ,אני ובתי רחל.

ה,

,סיבוטניקים"

המצילים

עתה התחילה בשבילנו תקופת נדודים .חיפשנו מקום לינה .הגויים ,רובם לא רצו לתת
לנו מחסה או מזון .רוב האיכרים ,ובעיקר הצעירים הלאומנים ,רדפו את היהודים
ורצחו את אלה שנתפסו בשדה או ביער .אך יצוינו נא לטובה מעטים ,שלא איבדו
את צלם האלהים ותוך הקרבה עצמית הצילו במה שיכלו וכמה שיכלו.
היו לנו אכזבות רבות .גויים "ידידים" לשעבר פנו לנו עורף .אך היו גם גילויים
ה"סובוטניקים" ,אנשי הכת
מעודדים .בדררכלל אפשר לומר ,כי
התייחסו באהדה אל היהודים הנרדפים והגישו להם עזרה.
כן התיחסו טוב הגויים בעלי
והגישו עזרה ליהודים הנמלטים.

פוטאפצ'וק

עבר

קומוניסטי .אלה

הדתית

"שומרי שבת"'

התנגדו בכל

לנאציזם

ליבם

המציל
של שנאה ,היה אלכסנדר
סוסיו וביקשתי מעט מים.
לנו שם מקום מחבוא .הייני
בשבילו ולבני ביתו בגדים.

הראשון שהסכים לתת לנו מחבוא ,כמלאך מן השמים בים
פוטאפצ'וק מכפר טיכוטין .ניגשתי אליו שעה שהשקה את
כששמע שאין לנו מקום לינה ,הכניס אותנו אל הגורן וסידר
אצלו  4חדשים .עבדנו אצלו ביישור עלי הטאבאק וכן תפרתי
הוא נתן לנו אוכל ויחם טוב.
מחשש לחיפוש נאלצנו לעזוב את המקום הזה והלכנו לכפר ליבץ' .בלילות היינו
גונבים כמה ירקות מהגינות וזה היה המזון שלנו .שכבנו בשדות .פחדנו לשאוב מים
מהבארות שלא תגלה אותנו חריקתה של הגלגלת.
היתה אתנו גם שרה ,אשתו של משה הס' שהיה בעל ביתחרושת למצות )כינויים
"פאצקונעם"( .יום אחד בא גיסה ,אלי הס ,וסיפר שיש לו מחבוא טוב ,בור
היה :
ביער זאליסיץ ,ולקח אותה אתו .אותנו לא לקח ,כי לא היה מקום באותו בור לעוד אנשים.

בלילה גילו האוקראינים' בעזרת כלבים ,את הבור ורצחו את כל המסתתרים בו,
אנו נדדנו והחלפנו מקום מדי פעם בפעם .חפרנו בידינו בור .פעם הפתיע אותנו
בנימין שניצר' שבא אלינו .גם הוא נדד בסביבה .עתה הוא חי במושב מישר בישראל.
באין מקום מנוחה' חזרנו שוב אל פוטאפציוק בטיכוטין .היינו שוב מוסתרים בגורן
שלי כמה חדשים .אחר כך נודע בין הגויים שאני תופרת טובה .העסיקו אותי בתופרת
בבתים רבים וכשכר עבודה קיבלתי מזון ולינה לילות אחדים.
אידל היה כל הזמן בפוז'ארק אצל הסובוטניקים .אני ורחל באנו לפיז'ארק רק לכמה
שבועות .תפרתי כאן בבתים אחדים .באותם הימים ראיתי גם את אידל.

פאווליוק
אחר כך היינו  6שבועות בכפר קוזין אצל אלכסנדר פאווליוק .הוא היה בנו של דונדל,
שהיה מכיר את אחי' והיה מוכר להם תבואותיו .פאווליוק זה היה סובוטניק .הוא
סידר לנו מחבוא בעליית הגג של הרפת .אצלו הסתתרו במקום אחר גם משפחת לייקאך
)הם חיים כעת בקנדה(.
פעם בא וסיפר כי

הלשינו עליו שהוא

מסתיר

יהודים והוא

חושש

לחיפוש .הוא

לקח אותי ואת רחל בתוך עגלה מלאה קש והביא אותנו לכפר ליבץ' .נשארנו בחוץ
בתוך הקמה' בין שיחים .בלילות ערכו השוטרים הגרמנים והאוקראינים חיפושים והאירו
את הסביבה בפנסים .נצמדנו אל העצים בלי לזוז .קשה היה בחורף' בקור העז ,בשלג
ללא בגדים וללא נעליים.

באו

הסובייטים

בבריגאדה ,נפגש עם
רחמיאלי' חייל
אבנר
באיטליה
ובתה רחל,
אחותו צפורה
בשנת .1946

באין ברירה באנו אל פוטאפציוק' בטיכוטין' בפעם השלישית .כשבאו הסובייטים היינו
בליבץ' אצל הסובוטניק קאסאנצ'וק .הוא בישר לנו שהסובייטים נמצאים כבר ברוזיישץ/
באנו לרוז'ישץ'' גט אידל בא לשם מפוז'ארק .פגשנו את המעטים שנשארו בחיים,
טורצ'יניוק  האט ושתי בנותיה' יוסל מונק' משה ויוסקח ואלד'
שארית הפליטה :
כמה צעירים ועוד.

מותו של
בגלל נסיגת

בצבא

אידל
הסובייטים

האדום

ברחנו לרובנה .כאן גייסו את אידל לצבא האדום .זמן קצר אחר

גיוסו קיבלנו גלויה מהצבא האדום' שאידל נפצע קשה ומת מפצעיו בעיר רצייצה.
קרוב לשלוש וחצי שנים חיינו כחיות נרדפות .היינו ללא בגדים ,ללא נעליים ללא
אפשרות להתרחץ' ללא תקוה לזמנים טובים .מניין שאבנו את הכוח להחזיק מעמד ?

לארץישראל
כשניתנה

האפשרות

לאזרחי פולין

לשעבר לעבור לפולין

 עברנו

ללודז /מכאן

חידשנו

בארצותהברית ועם אחי בבראזיל ובארץישראל.
את הקשר עם אמא
אחי' פייוול שקורניק )עתה  :אבנר רחמיאלי(  ,היה באיטליה כחייל בבריגדה
היהודית .הוא שיגר אנשים להעביר אותנו מלודד לאוסטריה ומאוסטריה לאיטליה.
בלתיחוקית ,אד בתנאים טובים ,באניה , ,טראנ
מנאפולי הגענו לארץ ב '1956בעליה
םילבאניה" .אחי העלה לאנייה זו אותי ורחל בתי ,את פרידה ואדקוביצקי ועוד  15איש
וכתחבולה מוצלחת הגענו כולנו בשלום.
יש בדעתי להשיג קשר עם מיטיבינו ומצילינו המעטים ולהודות להם על עזרתם.

ניצלה

כרועה

פרות

מלים אחדות על נכדתו הקטנה של דידי פנחס שקורניק' שרהילה גוס  :אמה ,חיה
גוס ,מסרה אותה למשפחה פולנית להיות אצלה רועה .הפולניה חשבה אותה לאוקראינית.
כי הורי שרה'לה חיו בכ5ר רזיאטין והיא דיברה אוקראינית טובה .גם מראיה היה כשל
נוצריה .כך ניצלה מהגורל המר והגיעה לארץ.
שמה עתה שרה חשמונאי  :היא חברה בקיבוץ יחיעם .יש לה בעל ו 4ילדים.

פרידה

וארקוביצקי ורחל שר
בשנת .1946

באיטליה

