
    
       

  VIZNER - SCHAULEWITZמרים )שאולביץ( ויזנר    אברהם ו                                   

          

 אברהם ויזנר ר סיפ

 ילדיו  - שבע )ויזנר( מנדלבוים ונחמיה חמי ויזנר -בת: כתבו  

 דולנה -בכפר וידרנה עיר המחוז אוסצ'יקי 1.7.1921ויזנר נולד בפולין ב )ארקדי (אברהם  

    25.7.1922בפולין ב  בז'רנובייץ, .מרים מניה מלכה שאולביץ )לימים ויזנר( נולדה  

 " בדרכם לישראל.  1947אברהם ומרים הכירו על האניה  "אקסודוס 

 גורשו ע"י הבריטים חזרה לגרמניה באניה "אושן ויגור", הועברו  שניהם 

 הולצמן עציון, יוכבד ועזריאל  ,משם למחנה "אמדן". אחותה של מרים וגיסה למחנה "פפנדורף "ו

 . 15.1.1948 - שם בנוכחותם ב  אברהם ומרים החליטו להתחתן ן שהו אז ב"ברגן בלזן" ולכ

משם עברו  . הם שוכנו במחנה עולים "אגרובנק" ליד חדרה.  1948אברהם ומרים עלו לארץ באוגוסט 

                                                                                    נשארו. השתקמו ולגור ב"אזור" שם 

 .  ם לאחר עלייתם לארץ, חודשים ספוריבחדרה בבי"ח "ברנדס"   28.12.48שבע נולדה ב -בת

 תקוה. -בבי"ח בילינסון בפתח  22.12.56   -נולד ב , נחמיה חמי הבן, 



 בתקופת המלחמה: 

סמוך  האזור בו אברהם ומשפחתו גרו בעקבות הסכם החלוקה של פולין בין גרמניה ורוסיה,   1939ב 

 עבר לשליטתה של רוסיה. לגבול עם אוקראינה, 

הגרמנים כבשו ונכנסו לאזור  בהמשך . כאשר  טים הצעיריםהצטרף למפלגת הקומוניס , אברהם כנער

פרד מכל בני המשפחה והם לא רצו  י הוא וחבריו למפלגה ברחו מיד לרוסיה. הוא לא הספיק לה

 .   לברוח איתו  היה לשכנע אותםצריך שכל חייו הציקה לו המחשבה  להצטרף אליו. 

 שבעה כי חשבו שנהרג. עליו  אחרי המלחמה כאשר פגש חברים, נאמר לו שהמשפחה ישבה 

 אברהם היה היחיד מכל בני המשפחה ששרד. 

התגייס לצבא  . הוא סבל מרעב ומחלות מהם ניצל בנס  , ברחבי רוסיהאברהם החל במסע נדודים 

בכפר וידרנה  לביתו  חזור החליט ל ו  לקראת סיום המלחמה, קיבל חופשה.  נשלח לחזית פינלנדוהרוסי 

בידי בני    אחיו הוצא להורגגם  .  לכפר  כל מי שחוזר  רוצחיםבפולין. חברים הזהירו אותו שהפולנים  

אחרי  נודע לו שכל בני משפחתו נרצחו, ו . ניהלו חיי שכנות וחברות טובים לפני המלחמה הכפר איתם 

      , אחרי זמן קצר בפולין ולא לחזור לצבאשאר  יהחליט להארוכות, פגש חברים שהכיר ו התלבטויות 

   הוא החליט לעלות לישראל. 

  שומר"ה ל לקבוצה ש  הוא הצטרףובמטרה לעלות לארץ  בעיר וולבשיך התחילו להתארגן קבוצות

ברי הקבוצה ואברהם ביניהם, צרפו חברים נוספים, מבין היהודים  ח . קיבוץ "בין גבולות"  "הצעיר 

ה  יאיש, הוחלט שהגיע זמן לנוע לקראת העלי  120שר הקבוצה מנתה כ כאשחזרו לפולין, לקיבוץ. 

במעברי    שומריםצ'כיה ואוסטריה, תשלומי שוחד ל ההרים להחל מסע של כחצי שנה, דרך  לארץ. 

תמונות רבות של חברי  ) אירגנו  טיולים באזור המדריכים כאן . בגרמניה  רייכנהאל-באד עד ל  הגבול

ופליטים רבים   קבוצותרייכנהאל התקבצו עוד -בבאד   (.באלבוםנמצא  מתקופה זוקיבוץ "בין גבולות" 

וארבעים וחמישה  יצאו במאורגן כארבעת אלפים וחמש מאות  1947ביולי   במטרה לעלות לארץ.

  –" 1947שם חיכתה האניה "אקסודוס  סט  פליטים )נשים, גברים זקנים וילדים( לצרפת לעיר הנמל

 . " "יציאת אירופה תש"ז

למרות  ובארץ,    "אקסודוס"ה  אניעל הכקבוצה עלו ,  נעשו קבוצה מגובשת מאוד חברי הקיבוץ  

לאורך השנים, מעין  קבוצה מאוחדת  נשארו החברים , מומשה לא "בין גבולות"  קיבוץ  הקמת  ש

 יחד.   מפגשים וטיוליםרועים משפחתיים,  ינהגו לחגוג א משפחה שחסרה לרובם. 

במחוז שלזיה עילית  סוסנוביץ, עיר  גרה עם משפחתה במרים מניה מלכה שאולביץ )לימים ויזנר(  

  ( מניה)מרים  האחיות הגרמנים פלשו לאזור ובעיר הוקם גטו יהודי.  1939עם פרוץ המלחמה .  פולין ב

  ניצולים היחידיםנשארו הוכך צ'כיה  קלוגה באובראלשטט ויוכבד  שאולביץ נשלחו למחנה עבודה  

     מבני משפחתם.

מרים שמרה על גלויות אוטנטיות עצובות ומרגשות ביותר, שנשלחו אליה ואל אחותה למחנה 

  ההתכתבות נמשכה שבעה חודשים ואז פסקה ....  1943העבודה, מההורים ובני משפחה בשנת 

 הגלויות התגלו רק אחרי שנפטרה. 

ביץ והן נסעו לפגוש אותו, אלא  בתום המלחמה האחיות שמעו שאחיהן הבכור אברהם חזר לסוסנו 

   שהוא נפטר מטיפוס לפני הגעתן. 

 כל בני המשפחה הושמדו כנראה באושוויץ. 

בד  לברגן בלזן, גרמניה. יוכרו  מרים ויוכבד וחבר ילדות עזריאל  חזרו לצ'כיה, כעבור כשנה וחצי עב

עציון נישאו. מרים מניה מלכה החליטה לעלות לישראל. היא הצטרפה לקבוצה  ועזריאל הולצמן 

 שהתארגנה לעליה לארץ.  

 . "  1947אניה "אקסודוס שעלו על ההיתה בין המעפילים הרבים   מרים מניה מלכה שאולביץ

 כאמור באניה הכירה את אברהם ויזנר לו נישאה והקימה בית בישראל. 

 


