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   פרו לי יהסיפור שהורי לא ס 

)ביום   1939אבל למעשה סיפור חיי מתחיל בספטמבר  1.1.1946-נולדתי ב

    .כניסת הגרמנים לפולין(

בבית  גויס לצבא הפולני.  ,יליד העיר בוצ'אץ' בפולין שרגא, פרוינד, אבי 

 השאיר אשה בהריון, הורים אחים ומשפחה ענפה. 

הסכם חלוקת פולין בין רוסיה    , מולוטוב-ריבנטרופהרוסים, בשל הסכם 

   . שבוי ונשלח לאורל ובתור וגרמניה, שבו חיילים פולנים. אבי היה חייל פולני 

  למשפחת ( אמי, ולנטינה )ולהחמש שנים אבי היה באורל, שם הכיר את 

קולאקים שהוגלו מאדמתם על ידי   פודקוריטוב זאכר סמיונוביץ,

 .  .הבולשביקים 

הם התאהבו ונשאו בנישואים אזרחיים בעיר   , אימי היתה אחות בבית חולים 

 יקטרינהבורג )לשעבר סברדלובסק( ואני נולדתי.  

נשים הלפולנים לצאת מרוסיה בלוויית    ובסוף המלחמה הרוסים נתנ

ניץ   ב בדרך נודע להם על השואה והם הגיעו לליהרוסיות שנשאו להן.  

הוריו אחיו וכל ש  ,שאמרה להם  בגרמניה ושם פגשו קרובת משפחה 

משפחתו , אשתו ובתו, שבנתיים נולדה לו, נספו. )ביד ושם יש עדות של צבי  

הוצאה אשתו של   1944ובשנת  1942 -ברצח נהלר שסבי , איזק פרוינד, 

בידיעה    אבי, רוזיה ובתו שאיני יודעת את שמה מהבונקר וגורלן אינו ידוע(. 

 



2 
 

חנו שרגא ולה ואני התינוקת על ידי  שאין להם מה לעשות בפולין הובר

מבריחי גבול לצ'כיה ומשם לאוסטריה שחלקה הייתה בשליטת המערב.  

משם עברנו למינכן    באוסטריה שהינו במחנה מעבר איבנזיי שלושה שבועות.

ומשם למחנה וולסקי. בוולסקי  ומשם עברו למחנה עקורים ליד העיר כאם 

הגיעו איתם לצרפת ועלו על האנייה  והתחברו הורי לאנשי עלייה ב' 

חיפה הבריטים השתלטו על האונייה  לפני  יציאת אירופה תש"ז.  - אקסודוס 

להמבורג. אנחנו עלינו   גירוש  והמעפילים שהיו עליה גורשו בשלוש ספינות 

  טאו ורים בגרמניה בשם אמשענו למחנה עקוהג אמפייר רייבל יה יעל האנ

 .   ליד המבורג

 עד שלב זה סופרו לי על ידי קרובת משפחתי .  שלי  הקורות של המשפחה  

העלו אותנו באנייה פאן יורק   לאחר שהוקמה המדינה, אנשי עלייה ב', 

היינו בין המשפחות הראשונות שהתיישבו   .ליפו  14.8.1948 -הגענו לארץ בו

 ביפו לאחר שחרורה.  

ה לי  רהתבר  ורק לאחר מות אביהורי לא ספרו ולא דברו על הקורות אותם 

ברוסיה ולא ידעו על   התחתנו עוד ואימי אבי  . מפי חברים של הורי  הסיבה 

יסורי  יהמשפחה כל  האסון הנורא והשמדתהשואה. לאחר שנודע להם על 

 פשרו  להם לספר על הנושא.  י המצפון ורגשות האשמה לא א

הייתה מלחמה קשה באנייה ולא יספה. משפט ש   , אימי פעם אמרה לי

 שנשמע לי מוזר כי ידעתי שהגענו לאחר סיום המלחמה.  

אמר  לי שבאנו בעלייה  , יך הגענו לארץא , כאשר שאלתי את אבי בילדותי  

 ושנייה.   'בעלייה שנייה כי התבלבלתי בין בחשבתי שעלינו בתור ילדה  ב', 

כשלמדתי בבית הספר על העלייה השנייה התאריכים לא הסתדרו חשבתי  

שאבי התבלבל. לאחר שקראתי את ספרה של קרובת משפחתנו הבנתי  

שמדובר באנשי המוסד לעלייה ב', שלהם אנו חייבים תודה שהביאו אותנו  

 ארצה.  
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תה אחות במרסיי,  י אימי הישעלינו לארץ,  לפני , 1948 -בככל שידוע לי, 

 מתנדבי מח"ל.  אליו  שגוייסו במחנה  

 

 סוף דבר 

אני הייתי תינוקת במסע הארוך של הורי ארצה. כשיצאנו מרוסיה הייתי בת  

 . חמישה חודשים וכשהגעתי לארץ כבר הייתי בת שנתיים וחצי  

אשמח מאד אם תעזרו לי לזהות את האישה והילד והילדים 

האם יש   בתמונות שבהמשך. האחרים המצולמים עם הורי ואיתי

 עוד מידע וסיפורים על הורי והיכן צולמו התמונות. 

 מירה בן הגיא  

 ליצירת קשר: 

052-6935226   ,04-6935968 

Mira_bh@walla.co.il 

 



4 
 

 

 



5 
 

 

 



6 
 

 

 



7 
 

 

 

 

 


