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  .שנה למכון משואה 50ימלאו  2022בספטמבר 

 .שבועות, פריט נבחר מתוך אוספי ארכיון משואה 50לקראת שנת היובל נחשוף מידי שבוע, במשך 

 סיפורה של לידיה אברמסון – ילדות בין אובדן לתקווה – 28פריט מספר 

, 2022לאפריל  27-תתקיים ב עצרת משואה לפתיחת אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב

 .באמפיתאטרון משואה ותעמוד בסימן ילדות בין אובדן לתקווה

, כשסיפרה למאות תלמידים 91-עד דמעות אשת העדות לידיה אברמסון, בת האותנו השבוע ריגשה 

 .שהגיעו למשואה, את סיפור הישרדותה כילדה בשואה

אחים ואחות קטנה.  2בלארוס. היו לה  ,בראון בעיירה גלובוקי , בשם איטקה1931לידיה נולדה בשנת 

, רוכזו כל יהודי האזור בגטו שהוקם בעיירה, כולל משפחתה של לידיה 1941עם הכיבוש ביולי 

 .רבים מיהודי הגטו ,שהתגוררה עד אז ליד היער בו לאחר מכן נרצחו ביריות ונקברו בקברי אחים

 1943באוגוסט  20-הגטו וניהלו מלחמה עם המחתרת היהודית. בתקפו הגרמנים את  1943באוגוסט 

העלו הגרמנים את הגטו באש ורצחו את שארית היהודים בו. היהודים שנותרו החלו לברוח, כשהגרמנים 

ומשפחתה נסו בסמטאות כשהם מפלסים דרכם בין הגוויות. אביה  12-לידיה בת ה .יורים בהם ללא הרף

כור חונה )חנן( נורו ראשונים. אימה צירקה הסתובבה לאחור, הורתה דוד, אחותה אסתר ואחיה הב

ללידיה ולאחיה יוסף לשכב ונורתה אף היא. לידיה נותרה לשכב ליד גופת האם, מעמידה פני מת, עד 

 .שהשתרר שקט

עם שחר, יצאה לידיה מהגטו ובתמימותה הלכה למקום עבודתו של אביה, מחכה שהוריה ישובו. רק מקץ 

כי היא נותרה לבדה. לידיה החלה לנדוד ביערות, תוך שהיא מקבצת  - רוכות הפנימה את האמתשעות א

נדבות, עד שנאספה על ידי קבוצת פרטיזנים אוקראינים במחיצתם שרדה עד סוף המלחמה. הפרטיזנים 

 .נשארה עד היום אתוהעניקו לה את השם לידיה, 

לעיירת הולדתה והלכה לבית הוריה עם אותם ידיה לעם התקדמות הצבא האדום ונסיגת הנאצים, חזרה 

, הרשו לה לישון הבגדים אתם יצאה, מלוכלכת, חבולה ופצועה. בעלי הבית שחיו בבית שהיה פעם בית

 על רצפת המטבח. כך חיה עימם כשנה. 

באחד הימים הגיע לעיירה חייל מהצבא האדום וחיפש את ממשפחתו. היה זה אח של אביה, היחיד שנותר 

תחת חסותו והם עברו לעיר לודז'. אך חמישה ימים לפני תום  את לידיהבחיים מהמשפחה. הוא לקח 

  דודה.המלחמה, נהרג 

https://www.facebook.com/hashtag/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%9450x50?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrsvQKXmO1pu2Qm9uVdwvISGitQR81v50zvgFyyj1Gak7c6TmANP89-nJBDxThKf806sI25vwGaGD9KzzTK0Ed5EI2ajby2uNKFlQtYNPlyvyrv-Q5d8dB-6dvLsQVhng&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%9450x50?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrsvQKXmO1pu2Qm9uVdwvISGitQR81v50zvgFyyj1Gak7c6TmANP89-nJBDxThKf806sI25vwGaGD9KzzTK0Ed5EI2ajby2uNKFlQtYNPlyvyrv-Q5d8dB-6dvLsQVhng&__tn__=*NK-R


ה בנדודים עם שאר הילדים דרך לידיה, נלקחה לבית יתומים בלודז', בו חיה זמן מה. לאחר מכן החל

ארץ  – הם הגיעו ליעד הנכסף 1946במאי  13-גרמניה לצרפת, שם קיבלו סרטיפיקטים לארץ ישראל. ב

 .. לידיה הקימה בארץ משפחה לתפארתישראל

( במכון משואה, תל יצחק, 2016בעצרת הזיכרון הממלכתית לשואה ולגבורה, ערב יום השואה תשע"ו )

 .משואה לזכר קרבנות השואההדליקה לידיה 

 ישר כוח

  



 :בתמונות

 'לידיה בבית יתומים בלודז

 

 

 במשואה ןהזיכרולידיה מדליקה משואה בעצרת 

 

 


