אלקה פוקס-רוזנפרל ,לבית קורזש (קרש) בת ליהודה ובתיה (לבית נודלשטיין) ,נולדה בעיר
קובל ב 12.1..0.30 -נפטרה ב 00.13.311. -בקרית טבעון.
נשאה לאלכסנדר פוקס ב 0.00 -באיטליה ,בעיירה סלבינו ,שם עבדו ביחד במחנה מעבר
לילדים ,ועלתה לארץ באותה השנה באניית מעפילים .ברבות ימיה אלקה התאלמנה ונשאה
בשנית .שמה המלא של אמא ,אלקה פוקס-רוזנפרל.

סיפור חייה ופועלה של אמא בעת המלחמה ולאחריה:
אלקה פוקס רוזנפרל לבית קורזש ,נולדה ב  3.6.1924בעיר קובל .מסיבות כלכליות עברה
המשפחה בילדותה לגור בעיירה בורבנה שבאזור קאמין-קושינסקי .ביוני  1941פלשו הגרמנים
לאזור .בגטו בעיירה קאמין-קושינסקי עבדה ב"ארטל" של רוקמות וסורגות .ב  10באוגוסט
 1942ניצלה בנס מבור ההריגה ,ממשפחתה שרד גם אחיה אברהם ,נפל בפעילות כפרטיזן ,זמן
קצר אחרי הבריחה מהגטו.
ערב חיסול הגטו ב  ,2.11.1942הצליחה לברוח עם קבוצת צעירים ליער ,שם הצטרפו לצעירים
יהודים נוספים –הקבוצה מנתה  12צעירים וצעירות .השיגו נשק והצטרפו לקבוצה של אבא
קלורמן ,שחיה ביערות .אמא מספרת ,כי קיבלה רובה ואקדח והפכה לוחמת שיצאה לפעולות
מקומיות כנגד הגרמנים בסביבה .בשלב מאוחר יותר הקבוצה הצטרפה ליחידת הפרטיזנים של
קרוק.
באביב  1944שוחרר האזור על ידי הצבא האדום .התארגן גוף שמטרתו היתה להעביר יהודים
מרוסיה לרומניה ,דרך צ'רנוביץ ,להכין מעבר ל"בריחה".
בעת פעילותה ברומניה ,נאסרה אמא באשמת הברחת הגבול ,וישבה כשנה וחצי בכלא הרומני.
הגיעה לאיטליה דרך האלפים האוסטריים ,אחרי דרך ארוכה .ומשם עלתה ארצה.

סיפורה של אמא מצוין בספרים:
" .0יהודים של יערות ואגמים" קהילת קאמין-קושירסקי והסביבה (פלך ווהלין) שערך החבר היקר
אברהם ביבר ביחד עם דר' ישראל בן דור .תשס"ז ( .)2007דפוס שלמה לוי בע"מ .סיפורה של אמא מופיע בעמ'
.248 ,203 ,174
" .3פרטיזנים מספרים /אנתולוגיה .עורכים :אלכסנדר בוגן ,אברהם ביבר ,קופל קולופניצקי .הוצאה לאור
משרד הביטחון .הודפס בשנת תשס"ו  .2006 -סיפורה של אמא מופיע בעמ' .58-59
 .2סיפור מעללי קבוצת הפרטיזנים ,שאמא השתייכה אליה ,בעת שהותה ביערות חבל ווהלין ,מתועדים בספרו
של יעקב (אליושה) צביבל "עמדנו על נפשנו" שיצא לאור בהוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים תל אביב,
תשנ"ב.1991 ,

