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 מעברת מחנה ישראל  –ד"ר  בלה גוטרמן 

 

 טרם העליה 

התחיל בפולין שנכבשה ועברה ידיים בין הגרמנים לסובייטים. הציל אותם קצין רוסי    משפחתה של בלהסיפור  

הוא הציע   ,והגרמנים היו בדרך  "ברברוסה"שהיה המעסיק של אביה בעת הכיבוש הסובייטי. כשהחל מבצע  

בתנאים קשים    ,כך אביה, אמה וסבתה ) אחותה נפטרה ( מצאו את עצמם בצפון סיביר.  להם לבוא לברה"מ

 בעבודת יערות קשה מאד. ובקור  ,מאד

 הסובייטים הציעו ליהודים לנדוד דרומה ל"ארצות החום" וכך הם הגיעו לאוזבקיסטן.  1941בסוף 

 הרכבת ..., אמה כרעה ללדת והיא נולדה בתחנת "צ'ו"עם רדתם מן הרכבת במקום בשם 

 להתמקם.ן כיהודים רבים הגיעו לאזורים אלה ולכן לא היה להם הי

שה רוסיה  י. אמה מצאה עצמה עם תינוקת שזה עתה נולדה ואם זקנה. למזלם, אםהאב גויס לצבא הסובייטי ונעל

לאם לא היה חלב להנקה   !!!בלה שמעה שאשה זו הצילה את חייה    .ראתה את המצוקה והזמינה אותם לביתה

משה י תה מכונת תפירה ששייה. לאם היוהרוסיה האכילה אותה בחתיכות חמאה, כדי להזין אותה ולתת לה אנרג

(. האב ניצל  , ירקות  לפרנסה. אנשים שילמו לה במוצרי מזון ) תפוחי אדמהאותה גם לגמול לאשה הרוסיה ו

כשבנה  פעם,  ם, ערק וחזר למשפחתו. הרוסיה הסכימה לקבלו ואפילו הצילה אותו  י הפסקה של רכבת החייל

שלא ישמעו את שיעוליו מן  כדי  עה ברגליה  קותו לשק בצלים ורהכניסה אשעבד בנ.ק.וו.ד בא לביקור פתע.  

 הבצל. 

הסבתא   ( ואז עלו ארצה. 'שנים ) התחילה שם ללמוד בכיתה א 4, שהו שם לאחר המלחמה הם הוחזרו לשלזיה

   . "על ידיה שעונים ותכשיטים שהיא הצליחה "להבריח   דונ רבות וע  תזוכרת שהלבישוה שמלוהיא  עוד  נפטרה.  

 " . קוממיותושם עלו על האניה "ה יבאיטל רייסט ט, נסעו ברכבת ל1950בפברואר 

וזוכרת שעצרו באסיה הקטנה ) טורקיה( ולמרות שהאניה "בועה"     בנתה לעצמהבהפלגה היא הרגישה די טוב,   

בישבם      ,בקור וברוח  ,חיפהו כל הדרך עד  געולים ושיכנו אותם על הסיפון וכך הם הפליעוד  היתה מלאה, העלו  

הסיפון   על  יהודים  חשופים  ראתה  שהיא  ראשונה  פעם  היתה  זו   ...!

הם   יום ה מזרחיים.  עד  האניה  על  להשאר  ונאלצו  שבת  בערב  גיעו 

 .ראשון, כולל קבלת שבת..

 . " ושם התנאים היו קשים מאדשער העליההגיעו ל"הם 

 

למקלחת חודשים של סבל מתמשך. היא זוכרת את התורים הארוכים   

הכירה לא  שהיא  ושפות  אנשים  של  רב  ערב  ליל  ולאוכל,  לה  זכור   .

הסדר שבו קיבלו חצי מצה וחצי ביצה! היו הרבה פולנים ורומנים, אך 

יידייש דיברו  כולם  השירות.    ,לא  עובדי  לא  לצאת גם  היה  אסור 

 . לעבודה
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בין  יתח שחולק  בריטי  לקסרקטין  הועברו  כך  ואחר  באוהל  גרו  פחדה   המשפחותלה  האם  שמיכות.  ע"י 

שימשו לאחסון. שארגזי תפוזים    2הגג הגלי לתקרה. אבא הביא    ןאת החורים שבי  בטיט  מעכברושים וסתמה

ו תפוחי עץ שהביא מפולין. הוא סיסה לצאת מהמחנה ובכינ תה כאשר אביה נתפש מיהטראומה הקשה ביותר הי

 כור אותם... מחשב לנסוע לתל אביב ול 

ראו מבעד לחלון מסורג. זה שבר   ואות ,כח את המעמד שאמה לקחה אותה לראות את אביה במעצרהיא לא תש

 את לב האם !

 ! זה שער העליה –בשבילה, המעברה 

ות משם. היא  שגרה שם שנתיים, היא מחקה את הזיכרונ  למרותליד לוד, ו למעברת מחנה ישראלמשם נשלחו 

 תה שהיו בה ילדים מגילאים שונים.  השיטפונות לא זכורים לה.  ירק זוכרת שלמדה בכ

לבי"ס  לדירת חדר וחצי. כדי להירשם    , לשיכון " פנטגון" בקרית מוצקיןמשם עברו בסיוע מכר של אביה  

לירות )סכום לא קטן באותם ימים(. אביה הלך ברגל למכרים או קרובים  באחת   5 - הם היו זקוקים ל אחדות 

 לירות .  5לבקש מהם הלוואה של  ,בההקריות בסבי

סטוריה כללית ולבסוף יגרה עד הצבא, ואחר כך  כבר נסעה לירושלים ושם למדה בהתחלה תנ"ך והבלה  שם  

 מצאה שכל חייה עסקה בהנצחת השואה. הנושא הזה היה חזק ממנה. 

בנות מצליחות     3-ל( , אמא  ) היה סמנכ"ל בנק דיסקונט  ועסקים    , איש מחשבים  לפרופ' גוטרמןנשואה  בלה  

 נכדים ונינה אחת.  11-לוסבתא 

כפר   פיתוח,  הרצליה  שונים:  במקומות  גרה  היא  נישואיה  במגוריהם  לאחר  מרוצים  הם  וכעת  הירוקה  סבא 

 , בקיבוץ תל יצחק. "גב"אחוזת פול 
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