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שחר" רוסקה"שושנה :שם

קולטון:שם משפחה קודם

קולטון( לשעבר, מקס)סוניה ומשה : שם ההורים

פולין: ארץ מוצא

הוד השרון:מקום מגורים

והם קבעו  ( רוסקה וסבתו של נעם הן חברות קרובות מאוד)נעם יצר עם רוסקה קשר דרך סבתא שלו 

.להיפגש

.במהלך המפגש רוסקה סיפרה את סיפורה ובנוסף לכך נעם שאל אותה שאלות והיא ענתה עליהן

מבוא
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תמליל הריאיון

ילדותה

היו לה שני  , שם(. מוילנהמ "ק60)אושמיאנהבעיר , בפולין1937נולדה ב( שחר" )רוסקה"שושנה 

לאחת מדודותיה היה את בית המרקחת היחיד בעיר ואביה עסק בהשכרת  . הורים וארבע דודות

מצבם היה טוב . כך שמצבם הכלכלי היה טוב, והרכבת אופניים ובמכירה ותיקון מכונות תפירה

, ירקות, מאוד מכיוון שבכפרים מסביבם היו במקום כסף מביאים שירותי ניקיון או תרנגולות

ירקות ותרנגולות  , קיבלו שירותי ניקיון, בתמורה לעבודתם בכפרים מסביבם. עובדים בגינה

.במקום כסף

פלישת הגרמנים לעיירה

הנאצים בנו . נכנסו הגרמנים לעיירה וריכזו את כל היהודים מהעיירה ומסביבתה לגטו1941בשנת 

כשהוציאו . מסביבו גדרות ונתנו הוראה ליהודים לתפור טלאי צהוב מלפנים ומאחור לצורך זיהוי

.  לבשל, לנקות, לסדר, רוסקה תמיד הצטרפה לאמה לעבוד בבתי הגרמנים, את היהודים לעבודה

אביה היה מומחה  . היא תמיד הייתה יושבת על רצפה יחד עם אמה ועוזרת לה לצחצח את נעלים

הוא דיבר גרמנית והוא החזיק  , (לגרמנים היה אופנוע ולו היה מוצמדת סירה)לתיקון אופנועים 

הוא . אביה סייע לגרמנים בזכות כישוריו בתיקון אופנועים. מוסך ושם תיקן את אופנועי הגרמנים

.החזיק מוסך ושם תיקן את אופני הגרמנים

,  (חוץ מבעלי המקצוע)יום אחד הגרמנים לקחו את כל הגברים 

רק . שם הם הרגו אותם, וכפו עליהם לחפור בור ולהיכנס לתוכו

נכנסו  , כעבור זמן מה. הזקנים והילדים נשארו חיים, הנשים

.והגרמנים יצאו משם, שהיו יותר גרועים מהגרמנים, הליטאים

. הילדים והזקנים למקום אחד, לאחר מכן ריכזו את כל הנשים

הם עומדים  –אביה של רוסקה הבין שמצב משפחתו בסכנה 

בהגיעו  . למותם–או יותר גרוע , להישלח לגטו גדול יותר

מקס  : "אחד הקצינים הגרמנים שאל אותו, למקום האסיפה

הוא ענה שהוא רוצה ". ?מה אתה עושה פה, (אביה של רוסקה)

הגרמנים היו מודאגים שלא יהיה מי . להצטרף למשפחתו

חמש מהגטוהם החליטו להוציא . שיתקן את האופנועים

, מטפלי סוסים)משפחות שהיו בהם בעלי מקצועות נחוצים 

.שבניהם הייתה גם משפחתה של שושנה, (חייט וסנדלר
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הבריחה מהגרמנים

עיר  , שבבלרוסלליאדילאחר חמש שעות נסיעה בעגלות רתומות לסוסים רוסקה ומשפחתה הגיעו 

משפחתה  , במהלך שהותם. הקים אביה מוסך מחדש, שם. הסמוכה ליער גדול בו פעלו פרטיזנים

. לרדוף אותםוהחלועד שיום אחד הגרמנים עלו עליהם , מהגטאותשל שושנה שחררה פרטיזנים 

.  שחטו פרה, שהגיעו לאחד הכפרים. אביה של רוסקה העביר אותה מעל הגדרות של האיכרים

אביה לקח כבד של אחת הפרות וברח יחד עם , כאשר הגרמנים הגיעו לאותו הכפר ומצאו אותם

.  הם צלו את הכבד ואכלו אותו, בהגיעם למקום בטוח ביער. משפחתו ליער

הבריחה ליערות

הם לא הסכימו  , לעומת זאת. הפרטיזנים הסכימו לקבל למחנות שלהם את האנשים הצעירים

.  אבל לא אותה, הם הסכימו לקבל את הוריה של רוסקה–לקבל את המשפחות יחד עם הילדים 

היו עושים זאת אז לילדים כדי  )מכיוון שהוריה לא הסכימו להשאיר אותה ביער או לחנוק אותה 

אביה של רוסקה היה  . אז הם חיו עם עוד משפחות מסביב לחטיבת הפרטיזנים( להשתיק אותם

אמה של רוסקה . מתקן לכפריים מכונות תפירה ומקלף עצים כדי לבנות בתים, הולך לכפרים

בתמורה  . מנקה ומכבסת בבתי הכפריים, היא הייתה מבשלת. הייתה גם כן הולכת לכפרים

.  הלכו בחזרה ליער, בערב. קיבלה אוכל שממנו היא ושושנה ניזונו, לעבודתה

".  זימלנקה"אביה וגברים נוספים הכינו בתי עץ ששימשו מחבוא שנקראו , בימי החורף הקרים

.נעליה כבר לא היו במידה שלה וסבא שלה מתח את הסוליות והגדיל אותם, כשהייתה גדולה יותר

.  ואחיה יחד עם אביה היו אוכלים שם ומקבלים חתיכת לחם, היא ואימה, כשהיו גדולים יותר

אימה קטפה את הפטריות הרבות שהיו . במהלך המלחמה היה מחסור במזון ובעיקר במלח ובסוכר

האנשים בכפרים אגרו מזון רב  , לקראת החורף. ובישלה אותם במדורה שהכינה כל ערב, ביער

,  כמו תפוחי אדמה)כמו הירקות והפירות השונים שגידלו , והחביאו אותו בבורות מכוסים בקש

לקח את , ובימי החורף, אבא שלה ידע היכן הוחבאו הבורות. דלעת ובשר מיובש, כרובים, תפוחי עץ

והוא מילא את השק באספקת אוכל  , האב שלשל אותו לבור. על גבו יחד עם שק( 9שהיה בן )אחיה 

.בכמה שיוכל

בתום . ביער היו גם עצים מיוחדים שמהם חתכו קליפות ושאבו את הנוזל הטעים שהיה בתוכם

שרשרת "את היער הקיפו ב. הגרמנים נאלצו לברוח ליערות–שהמלחמה נגמרה , שנתיים וחצי

חלק מהחיילים אף נכנסו ליער לצוד את היהודים  . של חיילים שירו בכל מי שבא בדרכם" אנושית

היו חסרי כל נשק והדרך היחידה שלהם , היהודים שלא התגייסו לשורות הפרטיזנים. שהתחבאו

חפרו בור מתחת לעץ ופיזרו סביבו טבק על  , על מנת להתחבא. לשרוד הייתה לברוח או להתחבא

רק את אימה הסכימו להכניס לבור מכיוון שידעו . מנת שכלבי הגישוש של הגרמנים לא יזהו

.האם לא רצתה להיות בלעדיה והם הלכו לחפש מקום מחבוא אחר. שהמרואיינת תבכה
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הם הזדחלו לתוך העצים ושכבו בקרבתם על מנת , ברחבי היער היו עצים מבוגרים רבים שנפלו

האם נתנה לביתה את מעט הסוכר שספגה במגבת כמזון עד שהגרמנים נטשו את . שלא יזהו אותם

.  היער

חזרה לעיירת המולדת

שם הם  . האם וביתה עזבו את מקום והמחבוא והתקדמו לעבר מדורה בה הבחינו, כעבור זמן מה

אחיה וחברה של אימה שחנקה את ילדתה מחשש , דודה, ראו יהודים רבים ובניהם גם את אביה

האב הצליח להוביל אותה ושאר משפחתה בבטחה מחוץ ליער דרך . שהבכי שלה יסגיר אותה

שנודע בכישוריו בתיקון אופניים  , ואביה, הם שבו לביתם. העצים והם חזרו לעיירת מולדתה

אימה חזרה לטיפול בבית ואף  , במשך שנתיים בהן שהו בעיירה. ומכונות תפירה התקבל בברכה

בזמן שרוסקה ומשפחתה היו . אספה ילדים יתומים שהוריהם נספו במחנות ההשמדה וטיפלה בהם

.נגמרה המלחמה, בביתם

הדרך לישראל

הם הובילו  ". ההגנה"שם פגשו בארגון , שבפולין' נסעו ברכבת לעיר לודז, כעבור אותם שנתיים

אימה עבדה במסעדה ואביה  ', שם רוסקה הלכה לגן ובהמשך לכיתה א. אוסטריה, לבדגסטןאותם 

מצבה של שושנה התדרדר בעקבות  . כך שמצב משפחתה שם היה טוב, בחדר אוכל בבית מלון

.  מה שגרם לה לא להתפתח כמו שצריך–נמוכה ורזה מאוד , היה הייתה בתת תזונה, המלחמה

הוריה של שושנה לקחו  . שהיוותה מצרך נדיר באותה תקופה, הוריה הצליחו להשיג קופסת קפה

–והציע כפתרון , הוא קיבל אותם בשמחה. והביאו לו בתמורה את קופסת הקפה, אותה לרופא

אך אביה התעקש מידיעה  , היא התנגדה(. בבירה יש שמרים שיכולים לזרז התפתחות)לשתות בירה 

.וכן היה–שזה יעזור לה 

אך מההגנה הודיעו כי לא נותנים רישיונות , אחר מכן משפחתה של רוסקה רצתה להגיע לישראל

הם  , במשך ימים. הם היו צריכים לעבור דרך הרי האלפים לאיטליה, לכן. לנסוע ממקום למקום

לריבוליבהגיעם . טיפסו על הרי האלפים יחד עם משפחות יהודיות נוספות למרות הקור העז

קיבלו את פניהם בברכה ישראלים מקיבוצים שונים ברחבי , שם. נכנסו למחנה סגור, שבאיטליה

,  שהתנדבו לבוא ולהיות עם הניצולים, הארץ

ביום . ואף ללמד אותם עברית וחקלאות

שמדינת ישראל הוכרזה הייתה שמחה רבה  

,  שושנה. והם הורשו להגיע לארץ, במחנה

באוניהמשפחתה ומשפחות נוספות נלקחו 

.לחיפה
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האיחוד המשפחתי בארץ

, בנוסף לכך אמה של רוסקה ידעה כי בנתניה יש לה בן דוד נוסף. לבית העולים הגיע בן הדוד ברמן

שם הוא  . אביה של רוסקה הלך בשבת לבית הכנסת, כדי למצוא אותו. שהיה רב מוכר בסביבה

מבוגר עם זקן  אדםהאיש הצביע על . קוזלובסקישאל את אחד המתפללים אם הוא מכיר את הרב 

והופתע  , בן הדוד כמעט התעלף. חיהקוטלובסוניה , וסיפר לי כי בת דודתו, האב ניגש אליו. לבן

שמתגורר בפתח תקווה  , הוא סיפר להם על בן דוד נוסף בשם אברהם. מאוד שהיא נשארה בחיים

.ושיש לו אחים בשם פסח ושלמה

אל בית העולים שבנתניה לפגוש את אמה של רוסקה שלא נפגשו  , הגיע בן הדוד, באחת השבתות

רוסקה הולבשה בבגדים  , כעבור כמה ימים. הפגישה המרגשת בה כולם בכו. שנים30-40במשך 

נתנו לה את בגדיה של הבת , כשהגיעה. לבקר את משפחתו, יפים ונקיים והלכה לבית של בן דוד

בעזרת תמיכה כספית מצד בני . קוסלובסקיבן ציון , כמו כן גם היה להם עוד בן, שלהם שולמית

אליה הלכה  , שם למדה בבית הספר הס. היא ומשפחתה יכלו להשכיר דירה בפתח תקווה–הדודים 

בתום  . היא הצטרפה לתנועת נוער המאוחדת. יום יום ברגל ואחיה עבד שם כמוביל מים בפרדס

.  הם החזירו את כל הכסף שקיבלו מבני הדודים, תקופת ההשכרה

רוסקה הלכה להיות  . זליג שחר, סגן אלוף, שם הכירה את בעלה–שירתה בממשל הצבאי , בצבא

בחרה להיות במשפחה קטנה אבל במשפחה  , רוסקה. מורה להתעמלות ולאחר מכן קצינת בטחון

.שתומכת אחד בשני
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?לרוסקהמה המלחמה גרמה 

,  לדעת לא לוותר, לדעת להילחם, המלחמה למדה את רוסקה קודם כל לסמוך רק על עצמה

אצלה תמיד צריך להיות במקרר אוכל ומים מכיוון  , היא תמיד חייה בפחדים. להסתכל קדימה

הרבה אנשים שהיא סמכה , היא לא סומכת כל כך על אנשים. שאתה לא יודע מה יקרה מחר

אך מספר אנשים עזרו לה  . עליהם בגדו בה וכשהיא הייתה צריכה את העזרה מהם הם לא היו

היא עברה להוד השרון מפתח תקווה כדי להיות  . בעיקר בלהישאר בחיים בשנים האחרונות, מאוד

.קרובה לבת שלה

העמדה הפוליטית

היום היא חושבת שכן צריך , לגבי העמדה הפוליטית היא חשבה פעם שהכל צריך להיות שווה

,  אנשים שלומדים שיהיו רופאים, שבמדינה כולם יהיו שווים אבל שכל אחד ישלים עם מה שיש לו

היא בעד שתי . מה שפעם היה העיקר, אנשי מחשבים אבל חסרים פועלים ועובדים, מתמטיקאים

שנחיה יחד עם , אך לא דתית, היא רוצה שתהיה כאן מדינה יהודית. לא ביחד, מדינות לשני עמים

.הדתיים אך לא בהשקפתם

הבקשה של רוסקה מהדור שלנו

והדור  \שהם ניצולי שואה, שלא ישכחו מאיפה ניצולי השואה באו, מהדור שלנו יש לה בקשה אחת

שהדור הבא ימשיך את דרכם  , ומתי שילכו לעולמם ניצולי השואה. הבא הם הממשיכים שלהם

.ושלא יקום עוד עם כמו הגרמנים
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פולין בין שתי מלחמות עולם

, פרסם נשיא ארצות הברית, לאחר מלחמת העולם הראשונה

שנועדו להוות בסיס למדיניות  , "הנקודות14"וודרו וילסון את 

.דובר על עצמאות לפולין13' בנק. אירופה לאחר המלחמה
הדגל

הסמל

שנחתם בין ברית המועצות ובין גרמניה שהביא לסיום , ליטובסקברסטגם בהסכם 

עם כניעתה  . דובר על הבטחת עצמאות לפולין בחסות גרמניה, 1918המלחמה במזרח ב

.  נשלטו חלקים שונים מפולין בידי גורמים מקומיים שונים1918של גרמניה בנובמבר 

הגיע לוורשה יוזף  , ימים לאחר מכן5. הכריזו הקומוניסטים בפולין על הקמת רפובליקה, בנובמבר6ב

הוא הצליח לאחד את כל הפלגים  . לאחר ששוחרר מהכלא הגרמני, מהפכן ומדינאי פולני, פילסודסקי

מינה , לאחר שהועברו סמכויות רבות לידיו של יוזף. ולהתמנות למפקד עליון על הצבא הפולנית, במדינה

וזו הייתה  –בסקי'מורציי'ידז, לראש הממשלה את אחד מחבריו מהמפלגה הסוציאליסטית הפולנית

".הרפובליקה הפולנית השנייה"תחילתה של 

(. וערך הכסף ירד, המחירים גדלו בקצב מסחרר)בשנים הראשונות לרפובליקה הייתה אינפלציה דוהרת 

כמובן שהיהודים הואשמו בנטל והבעיה  . ושוב נפגעה הכלכלה, לאחר החלפת המטבע הגיע המשבר העולמי

במשך עשרים ואחת שנה  : גם בהיבט השלטוני נחלו כשלון. נפתרה באמצעות הטלת מסים כבדים בהם

הייתה הפיכה צבאית ותופעות רבות  , התחלפו ממשלות רבות, נרצח נשיא אחד, החליפה פולין שתי חוקות

.של אנטישמיות

היקף האנטישמיות בקרב האוכלוסייה המקומית לפני הכיבוש

אשר מנו  , בין שתי מלחמות העולם התמודדה פולין עם מיעוטים לאומיים ואתניים רבים שחיו בתוכה

בקרב החוגים . המחנה הלאומי בפולין ראה ביהודים יסוד לאומי ודתי זר ומנוכר. כשליש מאוכלוסייתה

אך בפועל  , המשכילים והליברלים הפולניים הייתה אמנם נטייה לקרוא לשילובם של היהודים בחברה

ועל פי רוב זכו ליחס עוין מצד , מרבית היהודים המשיכו לחיות בנפרד בתוך קהילות ושכונות נפרדות

.במחצית השנייה של שנות השלושים הגיעה האנטישמית בפולין לשיאים חדשים. שכניהם הפולנים

שבניהן היו שהאמינו כי ליהודים יש מזימה  –בקרב האוכלוסייה המקומית רווחו דעות אנטישמיות רבות 

העלייה באנטישמיות נגרמה בעקבות עליית הלאומיות  . ולהקים בה מדינה יהודית, להשתלט על פולין

והיבדלותם של היהודים משאר , "המפלגה הלאומית הדמוקרטית"שנתמכה על ידי ממשלת , הפולניות

ושיידיש  , הם לא ראו את עצמם כחלק מעם הפולני ורובם הכריזו שהם יהודים על פי לאומיותם–החברה 

.היא שפת האם שלהם
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ההתנהגות העוינת כלפי היהודים באה לידי ביטוי 

!יהודים79תקריות אנטישמיות שונות שבהן נרצחו 500התרחשו 1937ל1935בין • 

הם ערכו משמרות לפני עסקי יהודים כדי למנוע מקונים לרכוש בחנותם ואף ניהלו  • 

.מלחמות כלכליות נגדם

.הם בזזו חנויות ורכוש של יהודים• 

.הפצת שקרים על היהודים ויצירת קריקטוריות אנטישמיות• 

התייחסות לביטויי אנטישמיות בחברה לפני המלחמה

י המפלגה הלאומית  "שנתמכה ע, האנטישמיות בפולין התעוררה בעקבות עליית הלאומיות הפולנית

כמו כן גם  . הדמוקרטית והעם הפולני אשר לא זיהה את היהודים כחלק מן העם הפולני ובידל אותם מהם

ראש ממשלת פולין  . היו כאלה שהאמינו כי היהודים רוצים להשתלט על פולין ולהקים בה מדינה יהודית

ושימשה נגד היהודים גרבסקימדיניות זו כונתה גזירות , הטיל מיסים על היהודיםגרבסקיולדיסלב

דברים אלו גרמו לעזיבת  . בנוסף לכך הייתה הגבלה על כמות מספר היהודים באוניברסיטאות. בפולין

.  מצב היהודים והתנאים שלהם השתפרוברטלוקזימיר פילסודסקיבשלטונם של יוזף . יהודים מפולין

לאחר מותו של יוזף החל בפולין שלטון נשיאותי  . למרות זאת האווירה בפולין עדיין הייתה עוינת ליהודים

שלטון זה לא אהד את היהודים והוטלו עליהם מכסות לא רשמיות המגבילות את , של שלושה מנהיגים

איגודי  , כמו כן היו הגבלות של הממשלה. היהודים באוניברסיטאות והפרדה בהם בין יהודים לפולנים

על היהודים  . כמו כן גם היו מקרי אלימות פיזית בפולין. רופאים ועורכי דין לאיסור קבלת יהודים להם

בזזו את בתי העסק שלהם לעיתים קרובות ואלימות פיזית הייתה  , היה גם חרם כלכלי בתמיכת הממשלה

.אלה גרמו לירידה ברמת החיים של יהודי פולין. נפוצה ליד חנויות יהודיות

אופי השלטון

אחת הדרכים הייתה צמצום אחוז היהודים . השלטון פעל בשלל דרכים להרחקתם של היהודים מהחברה

מכלול שיטות להגבלת מספר הסטודנטים בבתי  " )קלאוזוסנומרוס "באוניברסיטאות באמצעות הטלת 

.  שהפרידו בין הסטודנטים היהודים לפולנים–" ספסלי גטו"וגם בהצבת , (ספר תיכוניים ובאוניברסיטאות

.ועל היהודים נאסר לשרת במדינה, אף החמיר המצב1937בשנת 

רוכלות ותעשייה בבתי , מיהודי פולין עסקו במסחר80%קרוב ל, בשנות העשרים של המאה העשרים

שמנעה מהם לעבוד בתעשייה ולהיכנס לשירות  , זאת בעקבות יחס מפלה מהממשלה. מלאכה קטנים

לרכוש , יהודים רבים להצטרף לאוניברסיטאותהחלו, בשנות השלושים. הציבורי בגלל החינוך הדתי

הממשלה הנחיתה על  , בתגובה לכך. משפטים ועיתונות, השכלה גבוהה ולעבוד במקצועות כמו רפואה

.שפגעו בפרנסת היהודים( כמו מיסוי)היהודים גזירות כלכליות רבות 
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מידת התלות של השלטון בכיבוש הנאצי

דבר זה  . כלומר כמדינה שאינה מבחינה משפטית ומדינית, "דבלטיו"כהשלטון הגרמני הגדיר את פולין 

השלטון הפולני  , בשטחי פולין נהרגו המנהל הפולני. העניק לגרמניה את הזכות לשלוט בה בלי הגבלות

השלטון הגרמני הציב בשטחים של פולין  . והארגונים הפולניים בעוד כי צמרת השלטון יצאה מפולין

היחס לפולנים בשטחים אלו  . גרמנים1,000,000במקומם הגיעו , אדםבני 900,000שליטים וסילק מהם כ

".  פתרון הסופי"היהודים בפולין בודדו בהתחלה ונרצחו לאחר ה. והגבילו את זכויותיהםאדםהיה כתת 

.אנשים מפולין לעבודה בגרמניה1,200,000לאחר מרד ורשה הפולני גורשו 

מידת ההתנגדות לכיבוש הנאצי

ארגון צבא המולדת הנאמן לממשלת  . כמעט מיד לאחר הכיבוש הגרמניהחלהההתנגדות לשלטון הגרמני 

, הוקם גם משמר העם1942בנוסף לכך ב. כאיחוד של ארגונים קטנים יותר1942פולין בלונדון הוקם ב

פולנים וצבא המולדת  350,000בשנה זו מנה צבא העם כ. מ"י בריה"הנתמך ע, לצבא העם1944שהפך ב

ארגונים אלו  . כגון הארגון היהודי הלוחם, כמו כן גם היו ארגונים מתנגדים של יהודים. פולנים200,000כ

, קרקובאחרים כגון בגטאותבנוסף לכך היו גם מרידות נוספות . 1943היו אחראים על מרד גטו ורשה ב

אנשי ארגון צבא המולדת היו אדישים כלפי מרדים אלו  . ביאליסטוק ווילנה, בנדין, נסטוחוב'צ, ברודי

הכין צבא המולדת את עצמו  1943ב. ונמנעו ומלתמוך בהם בעוד כי אנשי צבא העם ניסו לתמוך ביהודים

הלחימה הייתה  . התקוממו צבא המולדת כנגד הגרמנים ולחמו נגדם1944ב. להתקוממות ברחבי פולין

כל פולין הייתה בשליטה רוסית וצבא המולדת התפרק בעוד כי 1945ב. נואשת ובסופה צבא המולדת נכנע

.יחידה ארגונית של הצבא הרוסי, צבא העם התאחד עם הצבא הסדיר הקומוניסטי הפולני

1940, ילדים יהודים בגטו ורשה בפולין
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( פולין)אושמיאנה

בעיירה  . יהודים שהיוו מחצית מאוכלוסייתה3,000כבאושמיאנהבפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו 

רכוש היהודים . 1941ביוני 25עד לכיבוש הגרמנים ב, התקיימו חיים פוליטיים יהודיים תוססים

שתפקידו היה לספק לגרמנים פריטי רכוש , יונדרטבגטו הוקם . הוחרם והוטלו עליהם הגבלות תנועה

ס ונורו "נערים וקשישים נעצרו על ידי אנשי הס, גברים700הרב הלר ועוד , היונדרטראש . וציוד

.  למוות

יתומים וגברים שניצלו הצטוו לעבור לגטו ברחוב אחד שבו רוכזו גם יהודים , כעבור זמן מה אלמנות

מה שהוביל לשיעורי תמותה גבוהים , שררה צפיפות רבה ורעב, שהוקף בגדר, בגטו. מישובים סמוכים

קילומטרים  50מיהודים רצועה של " לטהר"כחלק מתוכניתם של הגרמנים , 1943באביב . במיוחד

.באזורבגטאותנרצחו מרבית היהודים ששהו –בגבול שבין ליטא לבלרוס 

(בלרוס)ליאדי

ד במשך  "העיירה שימשה כמרכז חסידות חב. עיירה קטנה בבלארוס שסמוכה לגבול עם רוסיה

3763מ2000הוצאו להורג 1942וביום הראשון של חג הפסח ב, הוקם בה גטו1941ב. תקופה ארוכה

.יהודי העיירה

פולין', לודז

בעיר הייתה נוכחת  . נפשות233,000–225,000-כ' בערב המלחמה מנתה הקהילה היהודית בלודז

השני שהוקם בשטחי הכיבוש הגטו', לודזעד שבזמן המלחמה נכלאה הקהילה בגטו , יהודית תוססת

מנו  ' תושביה של לודז, עם סיומה של המלחמה. מרבית הקהילה היהודית הושמדה בשואה. הגרמני

לחזור לעיר  החלוכאשר פליטים , המספר החל לגדול לאחר מלחמת העולם השנייה. 300,000פחות מ

.נוספותומעריםמורשה 

אוסטריה, בדגסטן

.היא אחד מהערים אליה הגיעו יהודים לאחר מלחמת העולם השנייה ומשם התפזרובדגסטן

הרי האלפים

,  איטליה, מרכזה של אירופה העובר דרך המדינות אוסטריה-הרי האלפים הם רכס הרים בדרום

ניצולים  , 2בתקופה שלאחר מלחמת העולם ה. צרפת ושווייץ, סלובניה, מונקו, ליכטנשטיין, גרמניה

.יהודים רבים עברו דרך אותו רכס ההרים במטרה להגיע לאיטליה ומשם לארץ ישראל
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ישראל, נתניה

בין היתר בזכות העלייה הגדולה  )ואוכלוסייתו גדלה , קיבל היישוב מעמד של עיר, לאחר קום המדינה

עקב הצורך הגובר באכלוס  (. אסיה ואפריקה, האיסלאםבאירופה ומארצות " שארית הפליטה"מ

שהחלו לזרום אליהם  , הוקמו לצד העיר נתניה מחנות עולים ומעברות לקליטת היהודים, העולים

.  מכל קצוות תבל

איטליה, ריבולי

היו הרבה פליטים באיטליה ולכן בנו שם מחנות עקורים בהם שהו השניהלאחר מלחמת העולם 

.בריבולימחנה עקורים כזה היה ". וינט'הג"במחנות אלו פעלו שליחים מהארץ ומארגון . היהודים

ישראל, חיפה

יכלו עולים רבים להגיע בבטחה , בזכות היותה עיר נמל. שנים1800-העיר חיפה מהווה נמל מזה כ

.ניצולים214ובה קפידוליוהגיעה מאיטליה האונייה , לאחר קום המדינה, 1948ביולי . לארץ ישראל
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פלשובשנה זו התרחש מבצע ברברוסה בו הנאצים , נכנסו הגרמנים לעיירה של רוסקה1941בשנת 

בעקבות מבצע זה מערב בלרוס ומחוז וילנה סופחו לנציבות הרייך  . לרוסיה אך נכשלו לכבוש אותה

.שהיא ממשל נאצי בארצות הבלטיותאוסטלנד

שיטת הריגה המונית בה , במהלך תחילת מלחמת העולם השנייה הגרמנים השתמשו בבורות הריגה

רוסקה ספרה על יום אחד הגרמנים לקחו את כל הגברים חוץ  . השתמשו הגרמנים כדי לרצוח יהודים

.והרגו אותם בבור הריגה( כגון אביה של רוסקה)מבעלי המקצוע 

יום אחד הגרמנים ריכזו את הנשים הזקנים והילדים למקום אחד וכנראה שרצו לשלוח אותם 

זאת  . אביה של רוסקה שהיה מתקן אופניים ומכונות תפירה הצליח להציל את משפחתו, למותם

הגרמנים . והגרמנים רצו אותו בחיים ונתנו לו גם לקחת את משפחתו, בזכות שהיה בעל מקצוע

,  מכיוון שהם סייעו להם בתחומים רבים, במלחמת העולם השנייה העדיפו את אנשי המקצוע בחיים

.תפירה ותיקון, כמו בנייה

עיר  , שבבלרוסלליאדילאחר חמש שעות נסיעה בעגלות רתומות לסוסים רוסקה ומשפחתה הגיעו 

הפרטיזנים היו קבוצת לוחמים שהתארגנו ונלחמו כנגד הצבא . הסמוכה ליער גדול בו פעלו פרטיזנים

ביערות בלארוס פעלה קבוצת פרטיזנים יהודיים שנקראה . הגרמני וצבאות בנות בריתה של גרמניה

.הנהיג בהצלחה את הקבוצה יחד עם שלושת אחיוביילסקיטוביה . ביילסקיפרטיזני 

אך יום אחד הגרמנים עלו עליהם  מהגטאותמשפחתה של רוסקה עזרה לפרטיזנים לשחרר אנשים 

.גטאותבמהלך מלחמת העולם השנייה היו ניסיונות של קבוצות מרד לשחרר . לרדוף אחריהםוהחלו

היה הארגון הצבאי הגדול והמרכזי של היישוב היהודי והתנועה הציונית בארץ  " ההגנה"ארגון 

ל עם "והיווה למעשה את התשתית להקמת צה, 1948-ל1920בין , ישראל בתקופת המנדט הבריטי

התארגנות יונית שהייתה אחראית  )סייעו לתנועת הבריחה , בין פעולותיו של הארגון. הקמת המדינה

י בתקופה שבין סוף מלחמת העולם  "להגירה הבלתי חוקית של כשלוש מאות אלף ניצולי שואה לא

בהעברת פליטים ממזרח אירופה למערבה ומשם לארץ  (( 1948)להקמת המדינה ( 1944)השנייה 

הם ארגנו את פעולות ההעפלה ושליחת הספינות ואף עסקו בהכשרתם הצבאית  , כמו כן. ישראל

.והמנטלית של צעירים המיועדים לעלייה

קישור העדות לחומר הנלמד

פרטיזנים בבלארוס
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נעם אלי–רפלקציה 

?איך הרגשת במהלך הראיון

חוץ מכמה אירועים של המשפחה המורחבת היא , היה נחמד לפגוש את רוסקה ולדבר איתה, תחילה

במהלך הראיון התעניינתי בסיפור שלה ולא ידעתי כי יש סיפור כזה במשפחה  . לא יוצא לנו להיפגש

היו רגעים כגון כשהיא ספרה על בור הירייה שהזדעזעתי מהסיפור ונזכרתי בלימודים בבית . שלי

היו גם במהלך הראיון הרבה רגעים מצחיקים  . הספר על בורות הירייה ועד כמה נוראים הם היו

.והיה כיף לראיין את רוסקה

.הרציונל

תמיד ידעתי שיש במשפחה שלי סיפורים על השואה אבל אף פעם לא העמקתי לשמוע אותם ולחקור  

דבר שלא קורה , העבודה הזו נתנה לי את ההזדמנות לעשות זאת וגם להיפגש עם רוסקה. אותם

במהלך העבודה לא רק שמעתי את הסיפור שלה אלא גם חקרתי על השואה והרבה דברים  . הרבה

דוגמה לכך היא שמסתבר כי מבצע ברברוסה  , שהופיעו בסיפור שלה מופיעים גם בחומר הלימודי

לגלות את הדברים האלו זה  . ואיתו גם לאושמיאנה, הוביל להגעת השלטון הגרמני למחוז וילנה

.מרתק

?מה אני לוקח איתי מהראיון לחיים

,  אני לוקח איתי שאסור להיות פאסיבי בחיים ותמיד צריך לעשות משהו כדי לשנות את המצב

,  אלא אביה הציל את משפחתו בזכות עבודתו, משפחתה של רוסקה לא ניצלה כי הם לא עשו כלום

.הם ברחו וחיו ביערות ללא עזרת הפרטיזנים והם עברו הרבה כדי להגיע לארץ ישראל

האם אתה מרגיש שבאת לידי ביטוי בצורה טובה  ? מה היית תרומתך? איך היית עבודת הצוות שלכם

?בעבודת הצוות

את הראיון צילמנו  , לאחר הראיון שעשיתי עם רוסקה אופק הצטרף, בתחילת העבודה עבדתי לבד

כסרטון אחד גדול ושניים קצרים אז אופק כתב את רוב

הסרטון הגדול בעוד שאני כתבתי את שאר הסרטון הגדול

בקישור החומר לראיון גם. ואת שני הסרטונים הקטנים

כן חילקנו את העבודה כך שאופק מצא חלק מהחומר ועבד

על המפה ואני מצאתי חלק מהחומר וקישרתי את החומר

במהלך העבודה אופק רצה לסיים אותה כמה שיותר. לראיון

מהר בעוד שאני רציתי לנצל את הזמן ולא להעמיס על  

דבר זה גרם לריבים ומחלוקות במהלך, עצמנו את העבודה

למרות שאני. העבודה אך הצלחנו להתגבר על מחלוקות אלו

אני מרגיש, מרגיש שאכן תרמתי לעבודה הזו מבחינת עבודה

שאופק לקח יותר מידי שליטה על העבודה בגלל שהוא

ניסה לסיים אותה כמה שיותר מהר ולכן לאופק הייתה

.הרבה השפעה על הדרך שבה עבדנו
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אופק אסולין–רפלקציה 

?הראיוןבמהלךהרגשתאיך

לשמועמאודושמחתיבמהלכושהוקלטוהסרטוניםבכלצפיתיאך,פיזיתבראיוןהייתילאאמנם

שמחואנימזעזעדברזה.ליוםמיוםוקטןשהולךהשואהניצולימספרעםמאודליקשה.העדותאת

בחלקנרתעתיהצפייהבמהלך.הבאיםלדורותשתישמרעבודהלעשותהזכותלנושניתנה

,אביושלגבורתובזכותאבל–כולםאתשריכזוסיפרהשהיאולמשפחתהלגורלהפחדתי,מהקטעים

,לגרמניםסייעשאביו)טוביחסיתהיהשמצבםשלמרותלשמועשמחתיעוד.ניצלוומשפחתההיא

מעשהבכללשזה–מהגטאותפרטיזניםלשחררבמטרהחייהםאתסיכנוהם,(ניצלכךובזכות

.גבורה

המשיכומשפחתה,מולדתםלעירוחזרושניצלושאחריכךעלסיפרהששושנההתגאתישבונוסףרגע

הימיםעלסיפרהשהיאמאודהתרגשתי.יתומיםבילדיםוטיפלושהצילובכך,ועזרהטובלהפיץ

.משפחתםאתואיחדולארץשעלולאחר

הרציונל

ואני,מאודמצערדברזה.ליוםמיוםוקטןהולךהשואהניצולישלשמספרםלכךלהתכחשקשה

עברשלבשימורחלקלוקחתשהעבודהחושבאני.כדוגמתהעבודהלעשותהזכותלנושניתנהשמח

.חייםשואהניצולייישארולאכברשבהם,הבאיםלדורותתישמרשהעבודה,ונעלםשהולך

?לחייםמהריאיוןאיתילוקחאנימה

ניצלוומשפחתהששושנהכמו–להינצלאפשרמועיליםבדבריםידעשבזכותמהעבודהלמדתי

אםגם–עליוןערךהיאשגבורהלמדתיעוד.תפירהומכונותאופנייםלתיקוןוכישוריואביובזכות

.בסכנהכןשגםלאלהידתושיטתמידבסכנהאתה

?תרומתךהייתהמה?שלכםהצוותעבודתהייתהאיך

עליהלעבודשנוכלכדיהעבודהאתבנינוחילקנו.שוויוניתכמעטהייתהשלנוהצוותעבודתדעתילפי

80%למחשבכתבתיאני.העדותאישאתלראייןהלךנעם.הניתןככלמהראותהולסייםבמקביל

.לשניאחדעזרנו,משהוהביןלאשהואאומשהוהבנתישלאפעםכל.השאראתכתבונעם,מהראיון

למיטבלהגיעכדי(פעמיםהרבהזהאתעשינו)התמלילאתלשניאחדתיקנוהתבלבלהסדראם

.ולעיקר

ומצאתיהמפהאתהכנתיאני.חצי-חציעשינו5שאלהאת–כןגםביננוחילקנוהעבודהשאראת

שהיהבחלקיםוהרחבתי,עזרתיואניהנלמדלחומרהעדותאתחיברונעם,באינטרנטמהמידעחלק

.מידעחסר

?הצוותבעבודתטובהבצורהביטוילידישבאתמרגישאתההאם

"בוס"כמולהתנהגליגרםהניתןככלמהרהעבודהאתלסייםשלישהלחץחושבאני,אשקרלא

גםהיו.זמניםחוסרמפאתבזמןלסייםהצלחנולאפעםאף,זהעלשעבדנוכמה.זמניםולתקצב

לנעםממניפוסקותבלתיטלפוןשיחותהרבה
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