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 זכרונות אמא, אלקה מושנברג  (לבית נגלר) מהעירה טורקה (על נהר סטרי) ותקופת ילדותה          

 .1960-1900 בימי מלחמת העולם הראשונה עד עליתה ארצה ובארץ.                     
 {הדפסה של כתב ידה כפי שכתבה באופן ספונתני}                                    

 
ת הדפים לספר המוקדש לזכר קדושי בני עירנו , נתכונתי להעלות בזה את זכרם של אחי הבכור עם כתיב

במשפחתי , יעקב נגלר וכן של אשתו פייגה,  שני ילדיו בן ציון ורבקה אשר ניספו בשואה והרגשת אשמה 
 ר.לא יעצתי להם לעלות לארץ ישראל. לא חשבתי שנאח 1935בליבי על אשר בהיותי בחו"ל בשנת  

המצב בישראל היה קשה  (חוסר עבודה) והוא (האח יעקב ) היה מסודר, בעל משק חקלאי, שדה, קיום 
 לא קל אבל בטוח , מבלי להיות תלוי בנותן עבודה.

 ברצוני לשלב בזה גם את ההווי של החברה קדישא בעירתינו.
היה זה שילוב של ארבעה יודעת אני סיפורים רבים מאבי משה נגלר ז"ל וכן מסבי שרגא פיביש ז"ל וי

 . 1914דורות שאותם אזכיר וכן ארצה להזכיר דברים אודות מלחמת העולם הראשונה,  
 סבי (שרגא פיביש ) היה גבאי של חברה קדישא בזמנו וגם אבי היה חבר בחברה קדישא כל השנים.

גרו בטורקה על נהר גדלתי בבית דתי מסורתי, באחי (הגדול יעקב) ובי דבקה האמונה יותר מבשאר. הורי 
 סטרי דורות רבים.

לסבתי מצד אמי היו שבעה ילדים , שלושה בנים וארבע בנות , הם היו בני משפחת נייטוך וגרו לאורך 
 קילומטר אחד ברחוב לגיונוב.

 . 1900על חלק מאדמת סבי יוסף נייטוך נבנה בית החולים של טורקה בשנת  
 ות וגדולות.כל משפחותינו מצד אבי ומצד אמי היו ענפ

אפרט תחילה את קרובי משפחתי מצד אמי שנרצחו ביד אכזרית ע"י הנאצים ועוזריהם האוקראינים 
 ימ"ש.

הבן הבכור מבין שלושת הבנים וארבעת הבנות שהוזכרו היה מאיר ליב נייטוך , אישתו חוה ובתם גיטשה 
 נייטוך.

 והבת בת שבע . לא נשאר מהם זכר.בעלה של גיטשה נייטוך חיים גרוס ולהם בן ובת , הבן ישראל 
הבן השני ברל נייטוך היה אב לשמונה ילדים חמש בנים ושלש בנות , אשתו רכה מתה מיתה טבעית. 

 אפרט בקצרה גורלם המר של בני ברל נייטוך לפני שאמשיך לדון במישפחות שאר האחים.
 מת מיתה טיבעית.הבן הבכור של ברל נייטוך היה אלי נייטוך , גר באמריקה שנים רבות ו

הבן השני זלמן הרש, גר באחוזה בכפר שומייץ' עם אשתו שהיתה מכפר לומנה עם ארבעה או חמישה 
 ילדים , נרצחו כולם.

 הבן השלישי היה איזיק נייטוך אישתו היתה ממשפחת לרר, היתה להם חנות נעליים גם הם נרצחו.
בנים האחד זלמן הירש (הרולד) והשני ברל (ברי) הבן הרביעי  יענקל (יעקב) נייטוך חי בארה"ב ולא שני 

. 
הבן החמישי משה נייטוך , היה נשוי לבתו של ליבלה ברנס , נרצחו. הבנות הבת  הבכורה מירים היתה 

 נשואה בכפר ליד סמבור ממשפחתה ניצל בן אחד עכשיו באמריקה.
 ילדים כולם נרצחו.  4ו  א  3הבת השניה קרנצ'ה היתה נשואה לבן דודה לייב נייטוך , להם היו  

 הבת השלישית בלימה היתה נשואה וגרה בסטרסמבור להם היו ילדים , נרצחו כולם ללא זכר.
 חוזרת אנוכי כעת שוב לבני סבתי מצד אמי.

 הבן השלישי היה בן ציון נייטוך לו היתה בת אחת ושלושה בנים.
שנשאה לברנס ושמה חוה , היתה להם הבת מרצ'ה נייטוך, אחרי כן ליב . היתה לה (למרצ'יה )  בת 

מסעדה ומחלבה (אינדראילצה) להם היו ילדים , לא נשאר מהם זכר . למרצ'יה היה גם בן ישראל ליב , 
 היה בהכשרה והתכונן לעלות עם אמו יחד , גם הוא נרצח .

 כעת אדון בבנות של סבתי ובמישפחותיהן.
ילדים ונכדים , בת בכורה של דוד שיעּ◌ּבינֶדר   8 הבת הגדולה חוה אשתו של דוד שיע בינדר להם היו 

  3בנים או יותר , שמות   6היתה הינדה פיגה , היתה נשואה ליושוע אנטנר מוצאו מליסקו , להם היו  
מששת הבנים היו הגדול משה אברום השני אנטשול השלישי חיים. על חיים נפוצה שמועה שראו אותו 

 ת את שמם .ברוסיה , היתר נרצחו ואיני זוכר
 ילדים כולם נרצחו .  4אחד הבנים של דוד שיע בינדר  היה ברל בינדר , אשתו ו 

בנים , אמרו שאת יענקל עם אחד מבניו לקחו הרוסים בתור עגלון בזמן נסיגתם  2יענקל בינדר , אשתו ו 
 במלחמת העולם השניה , אולם אין זכר מכולם.
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 ם ילדים אין זכר .בן רביעי , אהרון בינדר , אשתו מלומנה ע
 בת של דוד שיע קרינצ'ה היתה נשואה לבעלה מלסקו (מקום כפר) וגרה שם אין לי ידיעות עליהם.

הבת מרים מרים בינדר לא נשואה  עמדה לעלות לישראל עם בן של נפתלי אנגלמייר ולא זכו והבת 
 הצעירה רכה בינדר  היתה בהכשרה וגם לא זכתה להגיע לישראל.

ילדים  4ם של דוד שייע בינדר, נשאר רק אחד שלמה בינדר עם משפחה באמריקה ולהם הילדי 8מכל  
 ונכדים.

הבת השניה של סבתי היתה ציפרה נייטוך , נשואה היתה ליוסף מאיר בנק , היא מתה במלחמת העולם 
טים . ביתם שכן בקירבת בית החולים, היו לה נכסים, חנות מכולת ובית משקה ולא מע 14הראשונה שנת  

 בנים .  2בנות ו  5ילדים  7היו היהודים אשר שכבו בבית החולים ונעזרו בסתר על ידם, להם היו 
הבת הגדולה שרה מעללער נשואה היתה לפשמישל (עברה לפשמישל העיר לאחר חתונתה). יוסף מאיר 

נקוביץ' בנק עזב את טורקה אחרי מלחמת העולם הראשונה ורחש אחוזה ליד קולומיה שנקראה בשם חומי
ילדים ציפרה על שם  2ובטורקה השאיר את ביתו לייצ'ה שהיתה נשואה לאברהם זינגר מלומנה , להם היו 

 ציפרה אמם ומיירקה.
את בעלה של לייצ'ה משה עם בתו לקחו הנאצים עם כניסתם ולייצ'ה עם מאיר בנה וכן מרים ליב הסתתרו 

 צ'רה.זמן מה ביער בגשם בקור ובשלג במקום שהיה קרוי דקי
 אינני יודעת אם לא יכלו להחזיק מעמד בתנאים שהזכרתי או שהילשינו עליהם , סופם שנרצחו.

היו עוד בנות ליוסף מאיר בנק , נחמה וינטלה , נחמה היתה באחוזה בחומינקוביץ' וינטלה היתה בטורקה. 
משה היה בחומינקוביץ' היו ליוסף מאיר בנק עוד שני בנים , יעקב ומשה בנק. יעקב היה נשוי בקולומיה ו

 כולם נרצחו. נשארה בת אחת מרים בנק (עכשיו טלר) אלמנה באמריקה עם בן יחיד בשם יוסף.
בתו השלישית של יוסף נייטוך רבקה , אמי המנוחה היתה נשואה למשה נגלר, (אבי המנוח) שניהם מתו 

 מיתה טבעית. אימי בטורקה ואבי בישראל.
בנות ובן אחד , הבן הבכור ש הזכרתי בתחילה , יעקב נגלר  3ראל ביניהם  עלו ליש  4ילדים ,   5היינו  

 נרצח עם משפחתו ועליו אני בוכה כל ימי.
היה עובד אדמה ואיש ספר , יעיד עליו יצחק מונטק יבדל לחיים ארוכים. הם למדו יחד בחדר אצל הרבי 

 ליב הירש שפילמן אשר לימד לתלמידים גדולים.
 מן היה אביה של יטי שפילמן , היום אשתו של מנדל טריבר בחיפה.הרבי ליב הירש שפיל

הרבי ליב הירש היה מלמד קפדן ודרש מתלמידיו ללמוד ולשנות בתורה ואשתו מרצ'ה ליב הירש היתה 
 סמל של טוב וצניעות ותמיד הוזכרה לטוב על ידי התלמידים.

 
שהתחתן עם בתו הצעירה של בנימין אחי נרתם צעיר לעבודה ולסחר גם בכפר וכך נתגלגלו הענינים 

וולף, פיגה וקבל נדוניה שדה , משק וגם חלק מתחנת קמח פרימיטיבית, את החלב היה מביא העירה 
וחזרה היה בא אלינו ותמיד היה תופס ספר שוקע בו ושוכח את כל המשק עד אשר אמי המנוחה היתה 

 מזכירה לו שהשעה מאוחרת ועליו לשוב הביתה.
לה אבי ז"ל (משה ישראל נגלר) לארץ ישראל , היה זה אחרי מות אמי ואחי עבר לגור ע 1935בשנת  

בעיר, הוא קבל גם את המשק שהיה לנו בעיר , נוסף לזה היתה לנו חנות בצורת קיוסק (אנדראילצה) 
קיוסק זה גבל עם ביתו של מוטי פטריניק , חנות זאת היתה מיועדת לי, חשבו שאני אשאר בבית והיתה 

 כרת לשלמה פיילר , איש ציוני , נרצח הוא ומשפחתו , אין מהם זכר.מוש
 האחיות צביה, מרים ואנוכי אלקה והאח יוסף נגלר. 3אחיות ואח בישראל ,   3נמצאים אנו כיום  

צביה צמרי בקיבוץ מרחביה , נשואה ליעקב צמרי מסמבור , להם שני בנים הגדול עזרא נשוי לאסתר 
בנות סמדר וסיגל ושני בנים דור ודותן. הבן הצעיר יוסי נשוי לתירצה אף היא  (מפליטי חרב) להם שתי

 ילדים , אילת , מיכל וירון). 3ילידת מרחביה, (להם 
מרים קירשנר (לבית נגלר) אחותי, בעלה משה קירשנר גם הוא מטורקה, להם בן יחיד ושמו זאב ע"ש של 

ה בטורקה , מטופל בילדים היה ידוע במעשים אחיו של משה אשר שמו היה וולף קירשנר, בעל מאפי
 טובים.

 נשאר בן אחד מילדי וולף קירשנר , נמצא בארץ , שמו חיים קירשנר נשוי ואב לילדה.
בנים להם הבכור שפיר  2אחי הצעיר יוסף מלך נגלר, בחיפה ואשתו סימה ממשפחת מיטלמן מבסרביה , 

 ע"ש אחי הבכור יעקב ובו אני מוצאת נחמה.ע"ש סבתו המנוחה מצד אמו , שפרינצה והשני יעקב 
אנוכי אלקה נגלר נשואה למשה מושנברג מפולין , בן יחיד לנו ושמו ראובן ע"ש אמי המנוחה רבקה 

 (מבית נייטוך).
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אמי המנוחה היתה אומרת "אלהים הוא לנצח וכל העולם שייך לו והוא בונה, הורס ובונה וכך חוזר הגלגל 
 .והוא אינו מפסיד מאומה"

 אמי רבקה היתה הבת השלישית של משפחת  נייטוך.
 ילדים ונכדים. 6או  5הבת הרביעית גיטל קלייסט בעלה היה משה ליב קלייסט עם  

גיטל קלייסט היתה אישה טובת לב ועליה ועל משפחתה כותבת נכדתה שנשארה דרך נס בחיים ותבדל 
בנות, עטרה , סימה  3לאליהו ברנד, להם לחיים ארוכים ושמה אסתר ברנד גרה בקרית ביאליק ונשואה 

 ושושנה.
עוברת אנוכי עכשיו  להזכרת משפחת אבי המנוח אשר בניה היו דורי דורות ילידי העיר . סבי פיביש 

 (שרגא) נגלר  היה בזמנו גבאי של החברה קדישא ולזה פרק מיוחד.
 בנים, לכולם ילדים ונכדים. 3בנות ו    3ילדים ,  6היו לו  
כורה היתה פיגה , נשואה לאברהם ארטל, היתה להם מכולת (אנדראילצה) לפני מלחמת העולם הבת הב

 הראשונה. במלחמה מתה פיגה באוסטריה בעיר גרץ.
לפיגה היו בת ושני בנים , הבת אלקה היתה נשואה ליוסף פוקס מויסוצקו בזמן הנאצים היו בלבוב, 

ביש פוקס, כיום גרים בחיפה, הבת הינדלה עם ההורים בנים,מאיר ופי 2לאלקה ויוסף פוקס נשארו בחיים 
 נרצחו בלבוב.

ילדים.  4הבן הבכור של פיגה היה שייע לייב ארטל ואשתו קרניה ארטל , ממשפחת שפילמן, להם היו 
 הבכורה חנה ארטל נשואה עם ילד, נרצחו. הילד השני היה אביש והאחות הינדה שניהם נרצחו.

חייל בבריגדה העברית (במלחמת העולם השניה) שרת כתותחן, חבר  האח הרביעי טוביה ארטל היה
קיבוץ תל עמל , השומר הצעיר , נשוי לפרידה בריטברד מטורקה , נפל בשבת השחורה בבואו לעזרת עין 

 חרוד, נרצח ע"י הבריטים . השאיר בן יחיד שמו יונה , (כיום בשריד).
ילדים , ברוריה ארטל בחיפה לה  2ארטל , להם היו  הבן השני של פיגה ארטל , מיילך ארטל אשתו סושה

 בן (עמוס) ונכדים.
 בנו של מיילך ארטל בצלאל עם אמו נרצחו ע"י הנאצים.

ילדות קטנות, היה לה  3הבת השניה של פיביש נגלר היתה רחל ניסטל התאלמנה בצעירותה ונשארה עם  
 ה בעמל ובכבוד.אטליז ליד הגשר השני בואך הר לוקטש והיא גידלה את בנותי
 שמות הבנות היו הגדולה אלקה השניה ליצ'ה והשלישית פסל.

אלקה ניסטל היתה נשואה לאלי הלפרין מרוסוחץ' והיתה אמו של שלמה הלפרין בארץ , היא היתה אישה 
אצילת נפש , טובת לב וחכמה , תמיד יכולת לקבל עצה טובה ממנה והיתה תמיד מוכנה לעזור. היו לאלקה  

 בנים. 2בנות ו  2ם ,  ילדי 4
הבת הגדולה שינדל הלפרין היתה נשואה לקלמן מינר להם היו שני ילדים , היא והילדים נרצחו ע"י 

 הנאצים ואלו בעלה קלמן מינר ברח לרוסיה ושם מת בזמן המלחמה.
סבתות רחל ניסטל רחל ניסטל ואמו של אלי הלפרין וכן אלקה , כולם נרצחו  2הבן פיביש הלפרין  

 שארו שלמה הלפרין בארץ עם אשתו ושני בנים ומרצ'ה הבת הצעירה, נשואה באמריקה ולה שתי בנות.נ
ילדים ובעלה אין  3 הבת השניה של רחל ניסטל , היתה ליצ'ה , נשואה וגרה בזמן האחרון בדרוהוביץ' עם 

 מהם זכר.
לבוב , היה להם ילד, אין הבת השלישית היתה פסל ניסטל , נשואה לנפתלי קראוז (אשתו השניה) גרו ב

 מהם זכר. שני הבנים מאשתו הראשונה חיים כיום בארץ והם שמואל קראוז ואמיל.
 בני פיבוש נגלר היו:

 הבכור , דוד נגלר חי בכפר טוריה , היתה לו אישה ובת דבורלה , אין מהם זכר.
בלבוב , היה להם ילד הבת (השלישית) היתה פיסל ניסטל , נשואה לנפתלי קראוז (אשתו השניה ) גרו 

 וכאמור אין מהם זכר.
הבן השני היה ליב נגלר , גר בברזנה , מקום שהיה שייך להונגריה , עם הרבה ילדים ונכדים , לא ידוע לי 

 אם נשאר זכר.
השלישי היה אבי המנוח ישראל משה נגלר , אשר הזכרתי והבת הצעירה פירל שיין אשתו של שמיל  

 5ובעלי מחסני קמח , מתו מיתה טבעית לפני המילחמה , להם היו  יוסף שיין , היו עשירים
בישראל , נשואים עם ילדים ונכדים, בן אחד עדיין בפולין והבת הצעירה לושקה,מתה   3ילדים מהם  

 בפולין אחרי המלחמה.
 בזאת הזכרתי מעט את משפחות הורי.

 שיזכירם.ארצה להזכיר בזאת גם קרובים שכנים וידידים אשר לא נזכר מי 
 המלאכה קשה, ראשי סובב עלי , כולם ניצבים לנגד עיני.
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 בנות ובן אחד עם ילדים ונכדים. 7משפחת בן ציון בינדר , 
בנות אחת נשואה , חנה  2בנות ובן . משפחת שטרנבך ,  3בנים ובת , אחיו הרש פטריניק   2דוד פטריניק 

 בנים והשניה שינדל. 3אטיה עם 
 עם ילדים .אחים  2משפחת קרוז  

 משפחת גלס , אופה  (יוסף יוקלס) עם נכדים וילדים ועוד בני דודים של אבי מצד אמו.
ילדים  2ילדים . עקיבא לינק גר בלומנה ,  4ליב לינק אישתו שרה , להם שני בנים , יושה לינק להם 

 והבת הצעירה חנה , אין מהם זכר.
 , אלמנה ילדיה חיו בזמן האחרון בדרוהוביץ'.אשתו של אחיו של  ליב לינק , שמה היה פיגה לינק

 בת דודה של אבי אטיה קליסט אלמנה, נשאר בן שאול קליסט.
 

במיוחד עלי להזכיר בן דוד מצד אבי , ישראל משה שרייבר , היה גבן ושימש כמורה ראשון לעברית 
 בטורקה.

מד . היתי ילדה קטנה אז לפני איש משכיל ציוני בלב ונפש . בגורלי נפל לספר על צעדיו הראשונים כמתל
שנה והוא היה יתום מאמו וגר עם אביו בביתינו, אביו היה זקן וחולני ושמו שאול , תמיד היה  57כ 

 משתעל ואלו משה שרייבר בנו מטפל בו בעזרת אמי.
 כתלמיד בחדר, הצטיין משה בלימודיו ונעשה עוזר למלמד , אביו חשב שיהיה למלמד לתלמידים גדולים.

כיפטל היה זה ארגז עם מנעול אבל הוא היה  –אחת טפסתי על העליה בביתינו ומצאתי אוצר  א  פעם
פתוח היו בו הספרים והמחברות ללימוד עצמי כפי שאני מבינה היום , ספרים להשכלה כללית , פנקסות 

עלי וקורספודנציה . בשמחה סיפרתי על המציאה לאמי. אמי ידעה כנראה על המצאות הדברים ואסרה 
 לגעת בהם.

כל הלילות היה לומד כשראשו נשען על מרפקיו ונתמך בשולחן , הוא היה לומד מבלי להשמיע קול ורק 
הסתכל כל הזמן. עד שאביו נרדם עסק בתורה ובדברי קודש ואלו כאשר נרדם אביו החל ללמוד את 

" ועוד , עבר לידו ותפשו עם לימודי  החול  . אבי המנוח היה קם בלילות לעסוק ב"תהילים " , "שערי ציון
פסול" וסיפר את הדבר לאמי , אמי הסבירה שלא מספיק הלמוד של החדר על מנת שיוכל  -ה"טרפה

להתקיים ועברו על כך בשתיקה כלפי אביו הזקן של משה שרייבר. כולם בעיר הכירוהו ורבים הנימצאים 
 חיד ולא נשאר מהם זכר.כיום בישראל למדו אצלו עברית לראשונה . היתה לו אישה ובן י

אחיות האחת שיינדל אסתר אותה איני זוכרת והשניה ציפרה אותה אני זוכרת מאחר  2למשהשרייבר היו 
וגרה זמן מה בביתינו , בעלה היה מנדל דרוקר , היה חייט , בן יחיד היה להם ושמו שאול , גרו אחרי 

 הגשר השניו אין מהם זכר.
 

ותה וצורתה של החברה קדישא בעירנו טורקה . עירנו היתה עיר מחוז ברצוני להעלות קווים מספר לדמ
כפרים. אוכלוסית העיר היתה רובה יהודית ואילו בכפרים שכנו הגויים ברובם ויהודים  72ואליה השתיכו 

 מעטים בלבד ( בקושי עד כדי מנין) היו בכל כפר.
ים אשר בה עסקו סחר בעיקר ביום בטורקה כעיר מחוז היו מרוכזים כל המשרדים ובתי המשפט והיהוד

רביעי היה קיים השוק בטורקה ומלבד זאת קימים היו ירידים שנתיים . הקשר בין הכפר והעיר היה הדוק.  
החקלאים היו מביאים תוצרתם לעיר וקונים את צרכיהם , אדמתם לא היתה עשירה ביבולים והעבודה 

 רוב התנהל הסחר בעצים ובבהמות . היתה פרימיטיבית . היו הרבה יערות ושדות מרעה. ל
בכפרים גרו מעט יהודים אשר פרנסתם היתה על חנויות המכולת אשר להם וכן בתי משקה , היו גם כאלה 

 אשר פרנסתם היתה על עבודת האדמה .
היו גם כפרים אשר הכילו קהילות יהודים בעלי תרבות ומסורת יהודית איתנה , אולם מבחנת המתים היו 

 שבכפרים נזקקים לבית הקברות היהודי העירוני בטורקה . כל היהודים
היהודים הכפריים היו בדרך כלל נוהגים מנהג הכנסת אורחים ברוכל היהודי מן העיר , ידועה היתה 

 התנהגותו של כל יהודי כפרי בענין זה.
רה קדישא בין רוב מכניסי האורחים היו גם מעטים אשר לא קיימו מיצווה זאת על זאת נפרעה מהם החב

בטורקה יען אשר בהביאם את מתיהם לקבורה נדרשו לשלם כפל כפליים בדמי הקבורה ולפעמים אף 
 …יותר. הכסף אשר התקבל היה מיועד להחזקת בית הקברות , לצרכי קבירת עניים ועוד

החובות אשר הוטלו על החבר בחברא קדישא היו אותם חובות כמו בישראל עם מספר תוספות . אם לא 
 יקו לקבור את המת ביום מותו נדרשו שני חברים לשבת ליד המת עם נרות דלוקים עד אור הבוקר.הספ

כפי שצינתי בתחילה גרנו ליד בית החולים ותמיד כאשר נימצא מת יהודי בחדר המתים הוטל על אבי 
רא המנוח לשמור עם עוד חבר על המת וכל זאת למען לא ירדמו שני החברים. פעם אחת בליל חורף נק
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אבי ועוד חבר לשמור על המת , כבר לפני חצות נתברר להם כי לא יספיקו הנרות לכל הלילה , החבר 
השני בקש ללכת לקנות נרות בחנות הקרובה של יוסף מאיר בנק , שתה כוסית יין שרף ונשאר שם כל 

מרו הנרות) הלילה לישון על הספסל. מחובתו של אבי המנוח היתה להחזיק את ידיו על פני המת (משנג
 וכך החזיק עד אור הבוקר , בצער וברוגז היה מספר על מיקרה זה.

כפי שהיזכרתי  היה סבי שרגא פיביש נגלר הגבאי של בית הקברות בעיר ובתור שכזה שמר לעצמו מקום 
הבנות  3ילדים בנים ובנות,   5בבית הקברות ליד אחיו הירש נגלר אשר גם לו היתה מישפחה ענפה עם  

ה שרה משפחתה וייס ובעלה איזיק וייס עם בנים ונכדים , הבת השניה תהילה נגלר עם בת ובן הראשונ
 באמריקה , הבת השלישית חוה ברוור עם בנות ובן יחיד מלך ברוור אשר הרבה טורקאים זוכרים אותו.

שלה , בנים האחד בסטרי והבן הצעיר יחיאל נגלר אשתו ציפרה ולהם היה בן יחיד הר 2להרש נגלר היו 
 הם היו שכננו , אנשים טובים בעלי תורה וישרי לב מכולם אין זכר.

 . 80כאמור הזכרתי את סבי אשר שמר מקום קבורה ליד אחיו ובפרוץ מלחמת העולם הראשונה היה בן  
חיינו בחזית עם הרוסים והסתתרנו בכל מקום ,  1914הקוזקים נכנסו אלינו ביום ביום שני לראש השנה  

 " שרק יכולנו ואילו הגויים מספיק היה שתלו צלב על הדלת למען לא יעונה להם כל רע.ובכל "חור
 הקוזקים והגויים בעיקר שדדו את כל הרכוש היהודי אולם היהודים כשלעצמם נשארו בחיים.

ימים נסוגו הרוסים ואז נכנסו החילים האוסטרים. הקוזקים עוד היספיקו בטרם נסוגו להוריד  10אחרי כ 
 ולהשאירו יחף בסתיו גשום ומושלג , ברגלים יחפות ונפוחות. 80גפים מסבי הזקן בן ה את המ

 יכול הכל לקרות" 70אין אפשרות להישבע עבור כל דבר שיקרה ואחרי   70יש אמרה ביידיש " עד 
היינו בחזית מספר שבועות עם הצבא האוסטרי , היהודים החלו לסחור וקצת להתאושש ושוב החל הצבא 

רי לסגת ואז הפכו כל היהודים גם מן הכפרים לפליטים. דרכינו היתה מכוונת לגבול ההונגרי , האוסט
רכבות לא היו ולכן יצאו היהודים לדרכם מי ברגל ומי ברכב (עגלות) ובכל הדרכים והשבילים במטרה 

 לעזוב . לא היה שום גוי בין הפליטים וישבו לבטח בביתם.
נו לייב נגלר לברזנה, הונגריה דאז. אנחנו לא גרנו יחד עם סבא בטורקה לב 80בדרך זאת היגיע סבי בן ה 

, הוא גר יחד עם אשתו בשכנות עם בתו פרל שיין ובעלה שמיל יוסף שיין , הם היו עשירים.  פרל שיין 
וילדיה עזבו את טורקה לפני בואם של הקוזקים ונסעו לוינה, רק הדוד המנוח שמיל  יוסף שיין היה  עם 

ים בטורקה וספג מהם גם קצת מכות , לבסוף הצטרף אל משפחתו בוינה ושם חיו עד לשובם הקוזק
 לטורקה.

ילדים חיכו יום תמים בתחנת הרכבת, חשבו שהרכבת תופיע  5כל תושבי העיר ובתוכם משפחתינו כולל  
רה להתקרב ותקח את הפליטים אך היא לא הופיעה. לא רצינו לחזור חזרה לביתינו ולכן הלכנו ברגל במט

ככל האפשר לגבול ההונגרי, גם הצבא האוסטרי נסוג לכיוון הגבול ההונגרי כך שדרכינו היתה משולבת 
בתנועת הצבא. אחד הקצינים ראה את שתי אחיותי ואחיי הקטנים, רחם עליהם והושיבם בעגלה צבאית 

 חי בברזנה.וציווה על האח הגדול ללכת אחרי העגלה . מטרתינו היתה להגיע אל הדוד אשר 
אמי ואני הלכנו ברגל בשבילים באופן ניפרד מהשאר. בהיותנו בדרך וזה באמצע הלילה, קבל הקצין 

פקודה לחזור לטורקה ואחי הגדול (יעקב ) עם שתי האחיות הצעירות (צביה ומרים) והאח הקטן (יוסף ) 
קה היתה תחנת רכבת  נדדו ברגל עם עוד פליטים וכך היגיעו לתחנת הגבול אשר ניקראה שנקה, בשנ

ואליה היגיעה רכבת טרנספורט עם הרבה קרונות משא אשר אספה את הפליטים. הפליטים נדחפו לרכבת 
 כמו דגי מלוח ולא היתה אפשרות לראות אחד את השני, ברור היה כי ניפגש בברזנה אצל הדוד.

לרדת, אמי ואני ירדנו  בהגיע הרכבת לברזנה היגיע גם המשטרה ההונגרית למקום ולא איפשרה לאנשים
והסתתרנו תחת הקרון, גם אחי עם הילדים הקטנים ירדו אלא שהשוטרים החזירום לקרון וכך התפלגה 

המשפחה. אחי החי הגדול ואחיי הקטנים אשר היו ברשותו היגיעו למורביה לעיר גיה , לאותו מקום 
עם טרנספורט פליטים שני בו נמצאו  היגיעו פליטים רבים מטורקה. למחרת היום יצאנו הורי ואני מברזנה

 שאר האחים אולם נשלחנו לצ'כיה במקום למורביה והגענו לעיר קלטוב לא הרחק מפילזן.
אנשים ישרים היו הצ'כים דאז הם עדין לא הרגישו את טעם המלחמה באופן חומרי אם כי בניהם שרתו 

(באמת שאלה ניצחית  היא זאת מדוע בצבא, היו מתפלאים ושואלים מדוע רק יהודים היו בין הפליטים? 
 יהיה היהודי הראשון להיות קרבן כאשר ארץ כל שהיא מותקפת על ידי אויב.)

בקלטוב היה המצב בתחילה קשה מאוד, גרו במחסנים גדולים וישנו על קש , הרוב היו ללא מטלטלים . 
ים רבים נזונו מתה היה מטבח אשר בשל אוכל גרוע ואשר כשרותו מוטלת היתה בספק. יהודים אדוק

ולחם וזאת מטעמי כשרות . הילדים הקטנים חלו במחלות ילדים שונות אשר התפשטו כמגיפה , מחלות 
 ילד.  40אלה קצרו בהם ובחודש אחד מתו 

 העשירים בין הפליטים שבידיהם היו סכומי כסף הורשו לגור בעיר אולם שכמותם היו רק יחידים.
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לקבל את האוכל המבושל ואז התברר כי הממשלה האוסטרית הקציבה הפליטים אשר נשארו שבתו וסרבו 
 סכומי כסף לכל נפש.

אחרי השביתה נבנו צריפים חדשים מחוץ לעיר בצורת קסקטינים וכן נבנה מטבח גדול אשר בו השתמשו 
המשפחות לבשול עצמי . המשפחות קבלו מענקים כספיים לפי מספר הנפשות, היו גם בתי חרושת ואפשר 

 להרויח.היה 
שבועות ובקושי רב היגיע אחינו הבכור יעקב עם הילדים ממורביה   6אנו הינו עדין מופרדים, רק  אחרי  

 לצ'כיה , עזבנו את הצריפים ויצאנו לגור בעיר.
בצריפים הספקתי להכיר הרבה יהודים מן הסביבה אשר עד אז לא ידעתי מהם מאומה , מהם משפחות 

ני . משפחת הירש מוולושנקי , רוזנברג מסוקוליקי, משפחת ברונר מיאבור. שינדלר, הבר , מוצאם מיבלו
 קורנהיזרים מיבלונקה , אנגלמאיירים מלומנה וכן משפחות נוספות מרוסוחץ'.

גם משפחות מטורקה היו שם , דוד רנד עם משפחתו, משפחת שטרנבך , משפחת וייס , משפחת שיין , 
 דוד ניטוך עם אשתו חנה ובת יחידה גיטשה. מהם יש שרידים בארץ. משפחת פילינגר,

בזמן בו הקוזקים לנער, היא קשרה מטפחת  15נזכרת אנוכי כיצד התחפשה הבת גיטשה אשר היתה בת  
מתחת לסנטרה כסובלת מכאב שיניים ומגבעת גדולה אשר כסתה את מצחה וכן חליפת גבר ישנה ומגפיים 

נכנס אלינו חייל יהודי רוסי ובקש לומר קדיש לזכרו של  וכך הסתובבה בצילו של אביה בין הגברים. פעם
אביו, רצה לצרף את ה"נער" למנין והוא רק הפטיר  "בלי עין הרע , נער מגודל" (אגויקסק יינגל) נער 

 מגודל, גבה קומה . אין מהם זכר.
ביחד . כיתות  4לילדי הפליטים לא היה בית ספר זמן רב ורק לאחרונה היתה מורה מפולניה וקיבצה 

 התלמידים למדו גרמנית.  עלי לציין כי לכל הלימודים האלה לא היה כמעט ערך.
לאחר עזיבת הצריפים גרנו אצל נוצרי אנטישמי , קיבל שכר דירה גבוה , היו לנו שני חדרים ומטבח 

 נפשות , סבא וסבתא והדוד דוד מטוריה , אשתו מתה 3נפשות הצטרפו במשך הזמן עוד   7ולמשפחתינו  
 בצ'כיה.

כאשר נסוגו הרוסים מגליציה החלו להחזיר את הפליטים. מן הסביבה החזירו קודם ומן העיר לא יכלו 
 להחזיר כי בתי היהודים היו הרוסים ושרופים.

ילדים ,  2עברנו לגור אצל בעל בית יהודי בצ'כיה שם גרו כבר הרבה יהודים, משפחת נחמיה שטיגר עם  
משפחת שיין הדוד דוד חזר לטוריה והסבתא נסעה לוינה אל ביתה לרפא את  ילדים , 7משפחת בינדר עם 

 עיניה.
סבי יצא פעם ללוויה של פליט , אל בית הקברות , וראה שאת המת הנימצא בארגז (ארון) מורידים 

בשרשרות עמוק לקבר ואמר שאותו לא יורידו לקבר בשרשרות, עזב לבדו את צ'כיה בחפזה ובהגיעו 
ושם   83ת ביתו הרוס, הסתובב שבוע ימים ונסע לבנו לברזנה וכעבור שבוע ימים מת בן  לטורקה מצא א

 17ניקבר. לאחר זמן קצר חזרו גם הורי לטורקה, אחי המנוח יעקב שרת באותה עת בצבא האוסטרי , בן  
ש היה בהתגיסו , אותי השאירו עם שתי אחיות צעירות ואח קטן . מדובר היה כי נישאר כך במשך חוד

אחד , רצו להכין פינה כל שהיא על מנת שיהיה לאן לחזור , בינתיים נמשך הדבר שנתיים . המצב בחזית 
 הורע , היו נסיגות רבות ומשום כך לא יכלו לקחתינו הביתה.

גם בצ'כיה עצמה הורע המצב  התעוררו קשיים במזון, לחם היה במנות קצובות וכך עמדנו שעות בתורים 
לא היה כבר לחם. מצרכים אחרים אף הם היו בדוחק, אולם כסף כשלעצמו לא חסר  וכאשר הגענו לחנות

 לנו והצלחנו להסתדר על הצד הטוב, גרנו יחד עם משפחת בינדר אשר  שרידים ממנה נמצאים בארץ.
זמן קצר לפני תום המלחמה השתחרר אחי הגדול יעקב מן הצבא האוסטרי , (היה בחזית איטליה) ובא 

ה " נסענו יחד עם משפחת בינדר ברכבת בקרון משא , נסענו ללא תחנות כאילו שהינו לקחתנו "הבית
 טרנספורט  וכך עלינו בצ'כיה וירדנו בטורקה.

לאחר זמן קצר הסתימה המלחמה בהתפוררותה של המונרכיה האוסטרוהונגרית והחלו מלחמות קטנות בין 
 ואת המכות ספגו היהודים.הפולנים והבולשביקים ובין האוקראינים כולם רצו לשלוט 

בשלטון נשארו הפולנים ויחס הגויים (האוקראינים ) ליהודים הורע, היהודים לא יכלו לעמוד בנטל 
 המיסים והממשלה לא התחשבה וכך היו מוציאים את מטלטלי היהודים למכירה פומבית.

רים חפצים שונים אבי המנוח השתדל ככל האפשר שגובי המיסים לא יבקרו אותנו והשכנים היו מסתי
 …אצלנו כגון בגדי שבת , פמוטים ושאר דברים

המצב הכלכלי היה קשה אולם אולם הצעירים והנוער חיו את חייהם, היו היסתדרויות והיו מאורגנים 
ונהלו חיי תרבות אינטנסיביים. היתה תנועת השומר הצעיר אשר מיסדה בטורקה היה אבא חושי , לימים 

 ר מאוחר נוסד החלוץ אש/ר אליו הצטרפתי וכן נוסדה תנועת גורדוניה.ראש העיר של חיפה. יות
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היתה עבודה תרבותית רבה הרצאות שיחות שירים עבריים, טיולים מאורגנים הכל למען הכשרתנו למען 
נזכה לעלות לארץ ישראל. בשבילי היו אלה זמנים יפים אפילו שהיתי עסוקה מאוד במשק שלנו שדה , 

 …רפת
דה מפרך לפנות ערב , היתי רצה לנהר טובלת עצמי ורצה לשיחה להיסתדרות . הרגשתי אחרי יום עבו

 היתה טובה, היתי גאה בעבודתי ובמשק שלנו.
שתי אחיותי הצעירות (צביה ומרים ) היו כבר בישראל מטעם השומר הצעיר. מצבם היה קשה , עבדו 

 בכבישים ובכל מיני עבודות שונות וחלו במלריה.
נים קבלו את אדמת מרחביה , ליד עפולה, בתחילה היתה שם קבוצה ( בין חבריה היתה לאחר מספר ש

גולדה מאיר אשר באה ממילווקי ארה"ב ולימים נבחרה להיות ראש ממשלה בישראל, הקבוצה נוסדה לפי 
 הרעיון של אופנהימר אך התפרקה ואת מקומה תפשו אנשי השומר הצעיר).

 רץ ישראל ובין המשק והשדה בו גדלתי ואהבתי מאוד בטורקה.אני היתי חצויה בין חלומות על א
לא יכולתי להשלים עם העובדה שנמכור את משקנו אשר בו היה לנו קיום בטוח מבלי להיות תלויים 

 במישהו.
 גם על ארץ ישראל לא יכולתי לותר.

החלוץ היו העליה הצטמצמה , לא היו סרטיפיקטים (רשיונות עליה) וסיכויי לעליה במסגרת תנועת 
קלושים. הורי בקשוני להשאר בבית ואמי דיברה רבות אל ליבי . אמרתי שעד אשר לא אראה את ישראל 

לא אסכים להסתדר , בקשתי מאחותי צביה בקבוץ מרחביה כי תשלח לי המלצה וזה הלך קשה, הגברתי 
 את הלחץ ובבית לחצו עלי שאשאר, אמרו לי "את רואה שזה לא הולך". 

מי המנוחה תאריך מסוים ואם לא אקבל עד אז את ההמלצה (סרטיפיקט, רשיון עליה) אשאר קבעתי עם א
 בבית .

 רצה הגורל ושבועיים לפני התאריך קבלתי את ההמלצה (סרטיפיקט) .
 עליתי לישראל. 1933בפברואר שנת  

צביה מחכה  לפי הדרכון שלי צריכה היתי לרדת מהאניה בחיפה אולם ברגע האחרון הודיעו לי כי אחותי
 לי בנמל יפו, הועברתי אחרונה בסירה לנמל ע"י ערבי.

הגעתי לקבוץ מרחביה, התאקלמתי קשה, היתה שנת בצורת והתגעגעתי לירק וגם חליתי, עבדתי מספר 
שבועות במשק והיו מרוצים ממני אולם לא התכונתי להיות בקיבוץ מאחר והחברה היתה יותר צעירה 

 ממני.
מבני עירנו היו בחיפה, נרשמתי להסתדרות וביקשתי עבודה. עבודתי הראשונה היתה נסעתי לחיפה, רבים 

חצי יום בטכניון, נקוי אולם ציורים מסיד, היו לי נעלים יפות וטובות לעבודה, הבנתי שתוך יום אחד 
אקרע אותן בעבודה הזאת, חלצתי את נעלי והחילותי לעבוד יחפה. השרת של הטכניון דאז נתן לי זוג 

שעות   6דלים למען אוכל לעבוד בהן שם.  לפי הערכתו של השרת היה עלי לגמור את העבודה לאחר  סנ
שעות, בתמורה הראה לי השרת את כל הטכניון דאז. נהניתי מאוד מכל  אשר   4אולם סימתי לאחר  

 מאשר ראו עיני אז, הכל היה בשבילי חדש.
ד שם כי היה זה קרוב למרחביה. גרתי בקיבוץ וכל לאחר מכן קבלתי עבודה בעפולה, ברצון נסעתי לעבו

יום בבוקר הלכתי ברגל לעבודה בעפולה ובגמר יום העבודה חזרתי ברגל למרחביה, לאחר מכן עבדתי 
 שנית במשק.

הקבוץ היה קשור עם לשכת העבודה של עפולה , דרכו היו מקבלים את עבודת החוץ, גם החברות היו 
 כביסות.עובדות בעפולה , במשק בית וב

פעם נשלחתי יחד עם עוד חברות לעבוד בעפולה בכביסה , נפל בחלקי לעבוד אצל בעל מסעדה בשם 
צ'יזין, כאשר נודע להם שאין אני חברת קיבוץ בקשוני לעבוד באופן קבוע במסעדה. הסכמתי לעבוד 

 .במסעדה כי רציתי להיות קרובה לאחיותי. באותה עת גרתי יחד עם הטבחית בצריף בעפולה
 אחרי שנה היגיע אחי הצעיר יוסף ארצה, עזבתי את עפולה ועברתי לחיפה. 

 עבדתי ב"מטבח פועלים", גרתי יחד עם אחי ועם משפחת אנגלמאייר (כיום מלאכי גרים בטבריה).
בחיפה ורוב הצעירים אשר באו אז מטורקה   4כניסה   23חדרים ברחוב ברזילי    3היתה לנו דירה של  

 היתה אלינו וקבלנום בשמחה.דרכם הראשונה 
חודשים התקבלתי כחברה בקואופרטיב של "מטבח פועלים", היה זה אז השג גדול , הינדה   6לאחר  

 חושי היתה כבר חברה שם והמליצה לזכותי .
כאשר אחי הצעיר עזב אחרון את הבית אמרה לו אמי בפרוש כי היא רוצה להיות עמנו, אינני יודעת משום 

לכך, כל אחד מעמנו היה עסוק עם עצמו, לא היינו מסודרים , העבודה היתה קשה או  מה לא שמנו לב
 שלא היתה עבודה כלל.
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אצל אימי בטורקה גדל נכד בנו הבכור של אחי יעקב , שמו היה בן ציון והיה בן שנה כאשר עזבתי 
 תי לא בכתה).לישראל. כאשר עזבתי ליוותה אותי אמא לתחנת הרכבת ובכתה , (כאשר נסעו שתי אחיו

הבטחתי לאמי רבקה לבקר בטורקה מקץ שנתיים אולם היא לא זכתה, חלתה בדלקת ראות ומקץ שבועיים 
נפטרה, מלותיה האחרונות היו "בעל כורחך אתה נולד ובעל כורחך אתה מת". היא מתה ולוויתה היתה 

 ג רב.בי"ג בכסלו, יום יפה היה אותו יום ורבים היו המלווים ולמחרת היה כבר של
 

נסעתי לטורקה מישראל ואז החלטנו שאבי יבוא לישראל ואחי יעקב  יעבור לגור בעיר   1935בשנת  
במשך שלושת החודשים בהם שהיתי   3ויעבוד במשקנו הילד בן ציון (בנו של יעקב) היה כבר אז בן 

לי שאקחהו  בטורקה, התקשר אלי הילד בן ציון (נכדו הראשון של משה ישראל אבי) ואחי יעקב אמר
את האסון אשר עתיד לקרות את   1935לישראל , לא לקחתי זאת ברצינות , לא תארתי לעצמי בשנת 

 היהדות האירופית .
לפני פרוץ מלחמת העולם השניה נסע אחי הצעיר יוסף לטורקה, אבי המנוח היה כבר  1939בשנת  

לבנו וכמעט שהסכמנו שיסע  כאמור בישראל עימנו והביע את רצונו לבקר בטורקה מאחר והתגעגע
 לביקור.

כאשר סיפר אבי לחבריו הזקנים בבית הכנסת ברחוב הרצל בחיפה כי הוא מתכונן לסוע לחו"ל התנפלו 
עליו הזקנים ואמרו "זקן כאשר מגיע לישראל אסור לו לזוז מהארץ".הסוף היה שפרצה המלחמה (מלחמת 

, בדרך היו כבר הפצצותשל הגרמנים ונשמעו העולם השניה)  ואחי הצעיר חזר ברגל לגבול הרומני
 התפוצצויות. באותו יום היה הגבול הרומני פתוח וכך הצליח אחי לחזור לישראל

 דרך רומניה.
מצרכים אלה היו  …אבי לא היה עובד אדמה כי אם סוחר בן עיר , הוא סחר בעורות , פיטריות קימל 

 קונים אצל הגויים.
שא, הוא השתייך גם לחברא תהילים והיה נוהג לקום בחצות הלילה כפי שכתבתי אבי היה בחברא קדי

לעבודת הבורא ותיכף עם אור הבוקר היה הולך להתפלל העירה במנין הראשון. היה להם בית כנסת אשר 
נקרא בשם (מססקן שילרל) היה זה במרחק קלומטר מביתינו, גם בחורף בשלג ובכפור היה הולך לשם 

 היה אומר שאינו מחשיב את היום הזה בחיים.ואם החסיר יום בלי מנין 
 האנשים אמרו "לרב משה יגיע שכר הליכה". היה נמוך קומה ורזה, אהב לתרום למוסדות צדקה.

לעת זקנתו היה קצת חולה אולם התאמץ שלא לשכב , מת מתת נשיקה בישראל, באותו יום בבוקר עוד 
ומד למות והיה מוכן לכך , הביא עמו מחו"ל בד התפלל בטלית ובתפילין ובצהרים מת.  הוא ידע שהוא ע

מיוחד לתכריכים ואביה של חנה חושי אלתר מונטק ידע לתפור את התכריכים, שתו יחד לחיים בזמן 
 התפירה. אבי הניח את התכריכים במזודה וכך שמר על הבגד הנצחי הזה . 

משה ישראל ברבי שרגא פיביש  ונקבר ב י"ב  אדר בחיפה ונכס יקר לנו הקבר של אבא  76נפטר בגיל  
 ז"ל.

 ). 19, מצבה   63(נקבר בבית העלמין הישן , חוף הכרמל  חלקה  ב' , שורה  
חוזרת אנוכי להמשך סיפורי על אחי המנוח יעקב. בפרוץ מלחמת העולם השניה גר אחי בטורקה על 

, משלום ברונר אשר האדמה שלנו ברחוב לגיונוב , רכש גם חלקת אדמה נוספת אשר גבלה עם אדמתינו
 עבר לגור בעיר.

), עד אז היתה ילדותינו  1914משפחה ענפה היתה משפחת ברונר , ביתם אשר היה בשכנותינו נהרס (
 משותפת במשחקים ובבית הספר.

אחרי מלחמת העולם הראשונה כאשר אני עוד עבדתי  במשק ביתינו בטורקה , גר לידינו גוי אשר שמו 
 ח שמו) היה סטודנט מוכשר בגימנסיה , אדמוני (ג'ינג'י).היה פיסנצ'ין ימ"ש (ימ

גרוש למכונה  10שייגץ פיקח מאוד היה פיסנצ'ין זה הוא היה משחיז לי סכינים תמורת שכר של  
פרימיטיבית אשר היתה מקצצת את הקש לפרות. היתי מסובבת את גלגל המכונה בידי באוחזי בידית 

 כי כך הכינותי את האוכל לפרות.  הגלגל. הרבה מאוד עסקתי בעבודה זאת
 השייגץ הסטודנט פיסנצ'ין ימח שמו שם את עינו בנחלה של אחי יעקב.

בתחילת מלחמת העולם השניה היה בטורקה משטר רוסי קומוניסטי והיהודים חיו עוד איך שהוא, מצבו 
כבשו הנאצים את של אחי היה בסדר , קבלנו ממנו עדין מכתבים אך כאשר החלה מלחמת גרמניה רוסיה, 

עירנו והחל הרצח של יהודים על ידי הנאצים בשותפות עם האוקראינים אותו סטודנט פיסנצ'ין נהיה 
לראש העיר וביוזמתו כפי שסיפר לי בן עירנו בן ציון לקס , בההושענה רבה הוציאו מספר גברים 

 ראשונים אל בית הקברות וירו בהם, ביניהם היה אחי יעקב הי"ד.
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לקחו עם   6שנים והילדה רבקה כבת    10פיגה עם שני הילדים בן ציון אשר היה כבן  את גיסתי 
 האקציות ואין אנו יודעים היכן נרצחו.

 פיסנצ'ין ימ"ש בתור ראש עיר בנה לו וילה על נחלתינו.
בעת תבוסת הגרמנים הנאצים ברח פיסנצ'ין ואמרו שראו אותו בוינה, הוא הספיק להסתתר ובודאי חי 

 כמו שאר הרוצחים הנאצים. כיום
 

דורות , הזכרתי הרבה קדושים אשר נרצחו ואשר הספר מוקדש לזכרם (ספר   4העליתי זכרונות של  
 העיר טורקה על נהר סטרי) .

אני מתכוונת בדברי גם לדור הצעיר והחדש בישראל ילדינו הצברים למען ידעו מהיכן באו ההורים ומה 
 עבר עליהם.

 
יבתי , מודה ומברכת את מר זיגלמן אשר קיבל על עצמו את עבודת הקודש המפרכת , הנני מסימת את כת

 עריכת הספר הזה וגם את אשתו העוזרת לו.
 הנני מודה לחברי הועד עבור המסירות והיוזמה שלהם ובמיוחד לחבר פלך.

 
 

 אלקה מושנברג                                                                                                         
 (ממשפחת נגלר)                                                                                                         

 
 ב  ע"י אלקה מושנברג (נגלר)נכת                                                                                             
 לערך , הספר לזכר            1960בשנת                                                                                                
 .1966קה יצא לאור בשנת  טור                                                                                             
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