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 ארץ המגורים:
 צרפת

  :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי
  )יסודי, תיכון, אוניברסיטה, ישיבה(

 לא. המלחמה התחילה לפני שהלכה לכיתה א' 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )תלמיד, סנדלר, מורה(

  
                              

 :או בתנועה חבר בארגון
   )בית"ר, השומר הצעיר, בני עקיבא(
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 ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה()מחנות פליטים שהוקמו לאחר 

 
 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
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 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
 

 עליה: שנת
 
 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים ומאכלים; ךחברי ילדות, הבית בו גדלת, בית הספרציוני דרך: )
 

 בשטרסבורג. 6הוריי עלו מפולין והתיישבו בצרפת, אני נולדתי וגדלתי עד גיל 
 בשנתיים. היינו הורי, אני ואחותי שהייתה גדולה ממני

 גדלתי בבית בעל מסורת יהודית, הורי הקפידו על המנהגים היהודים מפולין.
 ואמי אינה עבדה. אבא שלי היה סוחר,

 
אינני יודעת מה מקור השם משפחה שלי. גברים שרצו להימנע משירות צבאי היו משנים את שם המשפחה, כך 

 שיכול היה להיות מקרה ובו שני אחים באותה משפחה אבל עם שמות משפחה שונים.
 

                                                                                                                                          
 

 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות )גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים 

 האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת(: ,או בהתנגדות בריחהב
 

עם תחילת המלחמה העבירו אותי ואת בני משפחתי לאזור בדרום צרפת, לחבל דורדון, לעיר  .נולדתי בשטרסבורג
 אזור חופשי.ונחשב כהאזור היה תחת שליטת צרפת,  24סוף ל עד פריגה.

רו בשטרסבורג צרפתית לפני כן לא דיב כשאני הולכת לבית הספר לכיתה א'. מתחילה ללמוד צרפתיתאני בפריגה 
 .אלא גרמנית. ההורים אינם דוברי צרפתית, ובבית היו מדברים בגרמנית או ביידיש

הגרמנים  24בזמן שהאזור תחת שליטה צרפתית איננו חשים באיום וממשיכים לחיות את חיינו כרגיל. בסוף 
אנרי פיליפ פטרן )מי שעמד בראש צרפת( מרשה לגרמנים להיכנס לשטח הזה.  כאשר לטים על דרום צרפתמשת

פטרן היה נחשב לבוגד בעייני הצרפתים. כמו כן, היה פטרן נחשב כאינו אוהב יהודים, ולכן בהזדמנות הראשונה 
 שניתנה לו הוא התיר לגרמנים להיכנס.

 
 הם מתחילים באיסוף היהודים.לאחר שהגרמנים משתלטים על המקום, 

 הגרמנים היו מגיעים בלילה לבתים של משפחות יהודיות ולוקחים אותם.
מכל צרפת היו מרכזים את היהודים במחנה שנקרא דורסי, מחנה מעבר ומשם העבירו אותם לפולין למחנות 

 השמדה
 00אחוזים מצרפת, ו 40אלו היו חזרנו ונשארו בחיים לאחר המלחמה.  4077יהודים שנלקחו מצרפת, רק  06,777מ

 ניצלו. לכן עד היום יש ויכוח עם זה בעזרת הצרפתים או למרות הצרפתים.
 עד היום יש דיון בצרפת אם הצרפתיים עזרו או לא עזרו לצרפת.

  
)כמובן שהיו גם  כלפי היהודים לא משתנה הרבהבהתחלה הצרפתים תושבי המקום לא ידעו והיחס שלהם 

 זה(.  אנטישמים באזור
 מקבלים את זה יפה.הרוב לא כאשר הצרפתים מגלים על לקיחת היהודים מבתיהם, 

הגרמנים היו מגיעים רק בלילה לבתים של משפחות יהודיות, ולוקחים אותם. עם הזמן הגרמנים מתחילים לקחת 
 משפחות גם ביום.

את הילדים היהודים )אותי ואת  בבית לידנו הייתה אישה שהייתה חברה שלנו, היא אמרה שהיא מסכימה להחביא
אחותך( בלילות מהגרמנים. היינו ישנות במטבח. אבל הסכימה רק כשהיה חושך, וחזרנו לפני עלות השחר בגלל 

 החשש מהשכנים שילשינו שאישה צרפתייה גוייה מחביאה יהודים.



 

 יהודים רבים היו גם יוצאים בלילה מבתיהם ומתחבאים ביער עד שהגרמנים ילכו.
תקופות שקטות שפחות הגרמנים באו והיו תקופות שהם באו יותר, לא יכולנו לדעת מתי הם יגיעו הכול היה היו 

 בגדר שמועות.
זיכרון משמעותי שיש לי מאותה תקופה, היא שחברה יהודייה שלי מהשכונה יצאה לשחק בערב, ולא חזרה הביתה. 

 הבנו שהגרמנים לקחו אותה.
 

על האזור, ההורים במחשבה הראשונה חושבים על הילדים ורק אז על עצמם, לכן  מאותו רגע שהגרמנים משתלטים
 הם מחפשים לנו כל הזמן מקום בטוח להעביר את הזמן.

 
 

בית  בבראנטום )אזור ליד נהר הדרון(פתחו אשר , marguerite&pierre bouty)היה זוג לא יהודי ) 21 תבתחיל
י, לרוב היה בשביל ילדים יהודים. הבראה לילדים, שהיה מיועד לילדים חלשים, בשביל לבדוק שהם בריאים לגמר

הצילו הרבה ילדים. הרבה הלכו לשם בשביל "להרוויח" שלושה חודשים של אוכל מסודר, דאגה לבריאות, והימנעות 
 מהנאצים. 

רשו עוד שלושה חודשים. אני ואחותי היינו שם שלושה לתקופה של שלושה חודשים, לפעמים ה השהות הייתה
 חודשים. 

 נמצאים בעיר אחרת לא רחוק. פעם בחודש באו לבקר. בינתייםההורים שלנו 
ו תקופות יותר שקטות ופחות שקטות בהם הנאצים באו לאסוף אחרי השלושה חודשים הללו חזרנו לבית, הי

 משפחות יהודיות מבתיהם.
 

היה סוחר, לכן כשעברנו דרומה, האב לקח סחורות במזוודות גדולות, זה עזר לנו לזמן  אבא שלי בשטרסבורג
. אנשי האזור להם מהסחורה שלנוהיה הולך לחווה לא רחוקה בשביל להביא אוכל וחלב ובתמורה נתן הוא . מסוים

כל המשפחה שלנו  אירחו את אותה משפחה שאבי היה סוחר איתם באוכל בתמורה לסחורה, היו עוזרים ונחמדים. 
 . אבל אסור היה לצאת במשך היום.במשך שבוע

בבית הספר היסודי לפני אבל נאסר עליהם להגיד שהם מכירים אותנו או יודעים  אתנוהיו להם שלושה בנים שהיו 
 שאנחנו יהודים.

 
 כל הזמן נדדנו ממקום למקום.

 רחמנות בצרפתית(. זהו היה מנזר לנזירות בלבד.לאחר מכן אני ואחותי עוברות למנזר בפריגור שנקרא מיזריקורד )
 וגם של אנשים מאזור פרייגור.  הפנימייהפנימיה, ובצד שני של הרחוב היה בית ספר גם של הה תאחד היבצד 

ילדים יהודים, שישנו ביחד. הייתה נזירה אחת, מלבד אם המנזר, שידעה שאנחנו יהודיות. והייתה ישנה  3היינו 
 נו את כל התפילות והברכות של הנוצרים.איתנו ולימדה אות

ביום ראשון בבוקר כולם היו הולכים לתפילה בכנסייה. כל שלושה שבועות היה יום ראשון חופשי אחד שהיו חוזרים 
 .למשפחות

היינו תמיד בקשר עם ההורים בגלל שהפנימייה הייתה קרובה לאזור המגורים של ההורים. ההורים היו יודעים את 
 מבית הספר לפנימייה והיו באים רק להסתכל שהכול בסדר בזמן שהיינו חוזרים לפנימייה. השעות חזרה

לנוצרייה הרגשתי לא בסדר עם עצמי. משום שההורים באו לפני כן מפולין ובאנו מבית עם  שהתחזיתיכל הזמן 
 מסורת יהודית.

 
בגלל שהייתה ילדה ם מבית הספר אחרי כמה זמן האם הראשית של המנזר ביקשה להוציא את כל הילדים היהודי

. ואם המנזר נורא פחדה שיעלו עלייה, והיות וזה היה לקראת סוף נאציםשיתף פעולה עם היה שאבבבית ספר 
 לא הוציאו אותנו מבית הספר. יהודיותהמלחמה זה היה עוד יותר מסוכן. בגלל שלא ידעו שאנחנו 

 סך הזמן שהייתי במנזר היה כחצי שנה.
 מזויפות. ההורים קנו תעודות . הרגשנו שהמצב מתחמם22מהמנזר, זה היה לקראת סוף המלחמה, באחרי שיצאתי 

 בגלל שבפולין היה עוני גדול הרבה פולנים גויים היגרו לצרפת לחיות שם. לכן לא חשדו בהם. -של פולנים
א היה לה מקום אבל ההורים שאלו את אחת החברות שלי אם אפשר שהסבתא שלה תארח אותי ואת אחותי לקיץ, ל

נתנה לנו כתובת של איכרים אחרים שאולי יסכימו לארח אותם. הבן של אותה משפחה היה בעבודות בגרמניה, לכן 



 

 הם קיבלנו אותי ואת אחותי, והם היו מאוד טובים אלינו, ההורים שלנו שילמו להם בתמורה.
 לדעתי הם חשדו שאנחנו יהודיות אבל לא שאלו ולא דיברנו על זה.

גרנו שם כחצי שנה, ההורים שלנו היו לא רחוק. אבא שלי התחיל ללמוד באורט חשמל על מנת שיהיה לו במה 
 לעבוד.

 במפעל שבונה חלקים למטוסים של הגרמנים בתור פולני.לעבוד ואז הוא מתחיל 
 ההורים באים לבקר אותנו כל כמה זמן, ושם אנחנו נשארים עד סוף המלחמה.

הנכדה שלהם שנשארה. כל ראשון בינואר אנחנו מחדשות את הקשר. זו הבת של הבן שנסע  אני נשארתי בקשר עם
 לעבוד בגרמניה.

 
 
 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה(: חייךהביתה,  תך)השחרור וחזר

 

 
. ההורים אוספים אותנו מהחווה, והם אינם רוצים להישאר בפריגור, אז 32ואחותי בת  34בסוף המלחמה אני בת 

 אנחנו חוזרים לשטרסבורג, בין היתר בגלל הקהילה היהודית הגדולה שיש שם. ההורים לא רצו שנתבולל בפריגור. 
החיים חוזרים לשגרה. יש אנטישמיות אבל זה  בשטרסבורג אנחנו מצטרפות לתנועת בני עקיבא, הולכות לבית ספר.

 לא בפומבי.
 אני מכירה את בעלי במחנות של בני עקיבא, והוא היה מפריז. 

 שני הילדים שלנו נולדים בצרפת. 
אני עבדתי עם ילדים יהודים בצרפת שהגיעו מאזורים קשים )מרוקו, משפחות עניות( , היינו מטפלים בהם, ומקדמים 

 מלמדים אותם שיעורים בעברית.  אותם בבית הספר,
 אנחנו מגיעים לארץ. אח של בעלי ניתב לנו את הדרך משום שעלה שנתיים לפנינו. 47/34/64. ב 43בגיל 

 ההורים מתנגדים לעלייה, לא רוצים לעזוב את צרפת. אבל בסוף הם משתכנעים ומגיעים לארץ גם.
 

 4רת איתו לגרמניה, ונפטרת בגרמניה ומשאירה משפחה ואחותי מכירה אדם יהודי גרמני )פולני במקור( , ועוב
 ילדים. כיום אחד מהילדים בגרמניה והשני בשטרסבורג.

 
 

 נא ספר/י על חייך  בארץ
תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר )

 (:לדורות הבאים
 

 
 לירושלים לפגוש את אח של בעלי.עלינו לארץ, הגענו ישר 

 גרנו בשיכונים מאחורי שערי צדק בשכירות.
בעלי התחיל את לימודיו בצרפת במחקר, והמשיך את הדוקטורט בארץ במכון ויצמן. לא הצליח לסיים פה את 

כאשר בארץ תקופה של  הילדיםהדוקטורט לכן חזר לשנה לצרפת לעשות אתת הדוקטורט ואני נשארתי לבד עם 
 תון.מי

מכון ויצמן לא יכלו להבטיח לו עבודה בגלל המיתון. לכן מצא חזר לארץ וסיים פה את הדוקטורט. בסופו של דבר 
 עבודה באוניברסיטה העברית בירושלים.

אבל זה היה שונה לגמרי מהתחום שלו, לכן נאלץ להשתלב  צא עבודה במעבדה בשערי צדק,ומלאחר מכן בעלי 
 שנה, ופרש לפנסיה. היה מנהל מעבדה בגסטרו בשערי בצדק. 17מחדש. נשאר בשערי צדק כ

 
התחלתי לעבוד אצל רוקח צרפתי בבית הכרם שהכרתי אותו כשהייתי קונה תרופות לילדים שלי. הוא ביקש בארץ 

 ממני לעבוד אצלו.



 

 שנים. 40התחלתי במחלקת קוסמטיקה שם ואז עברתי למחלקת תרופות. נשארתי שם 
 לא הלכנו לאולפן בארץ. עם האנשים למדתי את העברית.ותוך כדי עם העבודה 

 בזמנו לא היה חובה לתת פנסיה, לכן כיום אני בלי פנסיה.
 

 קנינו דירה בבית וגן, בזכות הלוואה של הסוכנות, ברחוב מעל השיכונים. הילדים מתחילים ללכת ליסודי בשכונה.
 מנטליות הישראלית., ולקח לנו זמן להבין את הר מצרפת לישראל היה קשההמעב

 ת למכון ויצמן.והילדים היו קטנים. לילד שלי היה קשה להשתלב בגן חובה. ובעלי היה מרבה בנסיעות לרחוב
שנה נכון  36אחרי שאני ובעלי יצאנו לפנסיה, חיפשנו דירה באזור רחביה. כיום אנחנו מתגוררים ברחוב האר"י כבר 

 להיום.
במדינת ישראל ולא יעזוב שוב לאירופה. זה המקום  ריישאה והדור הצעיר המסר שלי לדורות הבאים היא שהמשפח

 הכי טוב ליהודים להיות בו. הכי בטוח והכי טוב, על אף כל הבעיות שיש במדינה הזו.
 
 

 

 


