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 יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שם משפחה:

 שכטר
  שם פרטי:

 מריאנה / מרים

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                  

 :          איתו נולדתישם משפחה 
                            הרצ'פלד               

                                              בלועזית
 

HERZFELD 

 :איתו נולדתישם פרטי 
                          מריאנה                           

  בלועזית
                

MARIANNE                           

 מין:                     
   

 נקבה

  לידה:שנת 
5291 

 :  עיר לידה
                                           ברלין                  

      בלועזית
                      

BERLIN                      

 :ארץ לידה
 גרמניה

 של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 הרצ'פלד)זיגברט( שלמה 

 שם פרטי ושם נעורים של האם:
 אלרהמרתה מ

                                                 לפני המלחמה:      מקום מגורים קבוע
 טרוין            

  בלועזית
     TREUEN                                     

 ארץ המגורים:
 גרמניה

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

 יסודי 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   )תלמיד, סנדלר, מורה(

                           תלמיד   

 :או בתנועה חבר בארגון
   )בית"ר, השומר הצעיר, בני עקיבא(

 לא

   מקומות מגורים בתקופת המלחמה:  
                 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                    כולם באנגליה –לונדון, ווילס ואסקס                    

      במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 לא

  בלועזית
                                                                                                                                                    

   במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                            לא                                   

  בלועזית
 

                                                                      המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 אנגליהמנצ'סטר 

 :  תאריך השחרור
 5291אפריל 

 ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה(

 לא
 

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

 עליה: שנת
 

5292 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה
 כן באוניה בלתי לגאלית לא זוכרת את

 השם

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: )
 

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

ברוסווין  5//11215. הייתי בת יחידה להורי מרתה מהאלר ושלמה )זיגברט( הרצ'פלד. אבא נולד ב 5291נולדתי ב 

(ROSSWEINבגרמניה. אמא )  81515נולדה ב/// ( בקרפלדKREFELD.שעל גבול הולנד ) 

( קרוב לגבול צ'כוסלובקיה. היה שם בית קולנוע אחד. בעיירה היה גם שוק קטן שהופיעו בו צוענים. TREUENגרנו בטרויאן )

ות יהודיות. הייתי משפח 9תושבים כולם גויים חוץ מ  2999בימי השוק הזהירו אותנו לנעול דלתות בקפדנות. היו בעיירה בערך 

פעם  מאוד קרוב לאמא, היינו משחקות יחד פינג פונג בפינת האוכל. אמא באה ממשפחה דתית אך בבית שלנו לא שמרו מצוות.

 בליל שבת אמא ילדים. 6ללימודי דת במשפחה של אחד מהילדים היינו בערך  FALKENSTEINבשבוע נסעתי באופניים לעיירה 

אז כסבתא שלי אמא של  הדליקה נרות והתפללנו יחד. אבא ישב לראות איזו תפילה אני אומרת אבל הוא לא ידע לקרוא עברית

חלקים כי  8חילקתי את התפילה ל נפטרה אז אמא שלי כתבה לו על דף מה הוא צריך להגיד במילים לועזיות והוא אמר את זה בבית.

הראשון עד "ברכו", החלק השני עד "שמונה עשרה" והחלק השלישי עד הסוף. כל שבוע  היא הייתה ארוכה מידי עבורי. החלק

  אמרתי בקול רם חלק אחר.

בבית שלנו היו שתי קומות מיד בכניסה היתה חנות הבגדים וממנה נכנסנו לבית. אחרי פינת האוכל והמטבח היה סלון ובו ארון 

כוסות יין מכסף חנוכיה ופמוטים. בחדר קטן מאחור היה מקום לאורחים  ספרים עם קלאסיקת גרמנית. כמובן פסנתר ומזנון עם

מזדמנים. בפינת האוכל דלק כל החורף קמין פחם ענק ואהבתי לשים את הרגליים על האריחים החמים. בקומה השניה היה חדר 

ים קרים כל השנה. השירותים הורים עם כד וקערת רחצה, גם בחדרי הייתה פינת רחצה כזאת עם כד חרסינה וקערה. התרחצנו במ

היו למטה בדרך לחצר האחורית. בחורף אבא היה שם לי במיטה בקבוק חם עשוי פח ועטוף במגבת אחרי שנכנסתי למיטה הוא היה 

 מעביר את הבקבוק לאמא. לא זכור לי שחיממנו את החדרים למעלה.

אבא היה דואג לתחזוקת הקמין. פעם בשנה היה מגיע  ירדנו למרתף במדרגות שם שמרנו את הפחם, שהיה מגיע בבלוקים קטנים,

מנקה ארובות. בחצר האחורית היה חדר כביסה עגול. הברז היה בגינה ואת הכביסה אמא תלתה בחוץ. את הדברים הגדולים היו 

 גלה.מכבסים פעם בכמה שבועות בעזרת כובסת. לאחר שהכביסה התייבשה היינו שמים אותה בתוך מריצה ולוקחים אותה למע

היה אסור לגויים ללמד אותנו נגינה ובשנת  5286פעם בשבוע הלכתי לשיעור פסנתר ומידי פעם ניגנתי עם אמא. אחרי גזירות 

 .לקחו מאיתנו את הפסנתר /528

 לאמא היו שתי אחיות רווקות אידה והדוויג. 

ם. בכל יום הולדת היא שלחה לי בד ואמא ( גרה בהמבורג ועבדה במרכז קניות במחלקת הבדי5-5915255//591815אידה מהאלר )

( שליד המבורג. עד TREMSBUTELתפרה לי שמלה. אחרי שאידה דיברה בגנות המשטר היא עברה לזמן מה לכפר טרמספיטל )

 נלקחה לריגה ושם נרצחה. 615915255שהיא נעצרה. ב 

הודייה. היא גרה בברלין. הדוויג נלקחה ( כמנהלת בית במשפחה יKOELN( עבדה בקלן )991815/29-815258הדוויג מהאלר )

 ושם נעלמו עקבותיה.  61815258-, ביום ה81מברלין לאושוויץ במשלוח מספר 

 59( פעם בשנה לסבא מוזס מהאלר ולסבתא יוהנה לבית אדלר. הנסיעה ארכה KREFELDנסענו לבקר אצל סבא וסבתא בקרפלד )

קו אותי בבגדים חדשים ובספרי ילדים. בדרך לקרפלד אמא רצתה שאראה את שעות ברכבת קיטור. אהבתי לנסוע אליהם כי הם פינ

הנוף וכשעברנו קרוב לנהר הריין היא סיפרה לי את האגדות והשירים על לוראלי. אבא לא היה נוסע איתנו כי אי אפשר לעזוב את 

 החנות לחודש ימים.

 אבא היה הבכור לחמישה אחים ואחיות.

לארגנטינה אל בנה ריצ'ארד בנדיט. והם חיו במושבה היהודית גרמנית. כשחיסלו את המקום,  ( הגיעהGRETE BENDITגרטה )

 הם עברו לצ'ילה שם היא נפטרה בשיבה טובה.

ומעלה. נולד לו בן  29עבר לפראג ומשם לצ'ילה. יוליוס נפטר בגיל  /528( גר בברלין, ובשנת JULIUS HERZFELDיוליוס )

ילדים: טומי ודוריס. אבאא שלי ביקש רשות מרשויות ליסוע לחתונה אך לא  9קייטי ולהם נולדו בשם הלמוט שהתחתן בפראג עם 

 בסנטייגו, צ'ילה. 9999קיבל אישור לכך. הלמוט נפטר בשנת 

 ( האח השלישי נפטר ממחלה במלחמת העולם הראשונה והוא קבור בלייפציג.LUDWIG HERZFELDלודוויג )

בנות: אוה שנספתה באושוויץ ולורה  9הביעי, היה נשוי לאירמה ברווין ונולדו להם ( האח MARTIN HERZFELDמרטין )



 

 שטיינהרט שגרה בפתח תקווה עד היום. 

( האח הצעיר, היה נשוי לפאולה וילהלם שלא הייתה יהודיה. הם חיו באושר כמו זוג יונים MANFRED HERZFELDמנפרד )

ין ושרד. הוא חזרה לפלאון שבגרמניה המזרחית, וביום שהשלטונות הרשו לגטו טרז 5259עד סוף ימיהם. מ מנפרד נשלח ב 

 לתושבים לעבור למערב, הם עברו לבמברג בברייה, שבגרמניה המערבית. לא נולדו להם ילדים. הם היו הדודים אהובים עלי ביותר.

שסיפקו לנו בשר. הבית שלנו לא היה כשר. אמא שלי  הייתה לנו חנות בגדים, הרבה קליינטים קנו אצלנו ביניהם בעלי איטליזים

תמיד שלחה אותי לקנות בשר ואני תמיד הייתי הולכת לסירוגין לשני קצבים פעם לזה ופעם לזה. כשלא נתנו לי נקניק במתנה באחת 

!! סיפרתי לאמא צלי"החנויות הלכתי לקנות בחנות השניה והוא התלונן אצל אמא הוא אמר לה "אני קונה אצלכם ואתם לא קונים א

 שהוא לא נתן לי נקניק, אז אמא דיברה איתו והכל הסתדר. 

קוריטובסקי היו חברים טובים של הורי והיו יהודיים. בימי ראשון היינו מטיילים יחד ונכנסים לתות קפה יחד.  תהשכנים שלנו משפח

( היינו תמיד ביחד ROSEL HOCHMUTHמוט )אני קיבלתי כמובן לחמניה עם נקניק. היתה לי חברה טובה בשם רוז מארי הוכ

 חברהאיתי קשר.  היא מצאה את פרטי ויצרה 52/1. ב 58וכשהורי לא היו נשארתי לישון אצלה. היינו בקשר עד שעזבתי בגיל 

היא הגיעה לדנמרק בשוודיה ועלתה לישראל ונפטרה בגבעת  URSOLA BLITZ קראו לה SCHONECKN  -יהודייה מ  נוספת

 .חיים

( ZUCKER TUTTEכשיצאתי מהכיתה בסיום הלימודים אמא וסבתא חיכו לי עם גביע ענק ) 51515285ב  'עליתי לכיתה א

ב היה אלכסנדר  –בנות סה"כ. המורה שלי בכיתות א  89באריזה ירוקה ומבריקה ובתוכו מלא ממתקים. בכיתה למדנו רק בנות היו 

לי מורה מאוד אנטישמית שלבשה מדים של הנאצים ובדקה ציפורניים לכל הבנות  קונט הוא היה מאוד נחמד. בהמשך בכיתה ו' היתה

כשעברה לצידי אמרה "אני לא מתייחסת למי שאני לא אוהבת". חברי הכיתה התנהגו בסדר איתי. ילדה עניה שהייתה באה אלינו 

. בגיל י שזה מסוכן לאכול אצל יהודים"לאכול צהריים מידי פעם הפסיקה יום אחד לבוא. כששאלתי אותה "מדוע?" אמרה "אמרו ל

 קיבלתי ספר זכרונות מתנה ליום הולדת שנשאר איתי עד היום הזה. והוא יקר לליבי.  2

שבועות לקינדרהיים, קייטנה שהתקיימה ליד הים הצפוני, אני זוכרת שהייתי מאוד אומללה. כל יום היינו יושבים  5נסעתי ל  9בגיל 

 ובכל המכתבים תמיד כתבתי שאני מתגעעת הביתה.לכתוב להורים  99:/5בשעה 

שבועות. מכיוון שאבא שלי היה שייך לארגון החיילים  8( עיר מרפא בצ'כיה לTEPLITZנשלחתי לחופש לטפליז ) 55בגיל 

בנות בפנסיון. בעלת הבית  9(, גרתי עם עוד REICHBUND JUDESCHER FRONTSOLDATELהיהודים המשוחררים )

ו הזמן אך לא ביטלה את החופשה והמשרתות טיפלו בנו במקומה, לא התחשק להן לבשל לנו אוכל ונתנו לנו כסף. היתה בבי"ח באות

הלכנו למכונות אוטומטיות ואני התרשמתי מאוד ממכונת הנקניקיות והמשקאות. אחד הדיירים היה מנצח בתאטרון של העיר וקיבלנו 

"עוץ לי גוץ לי" ו"האלמנה העליזה". שיא הביקור היה ליל הסדר.  היינו  הצגות "נסיעה מסביב לעולם" , 8ממנו כרטיסים ל 

מוזמנים למשפחות בטפליז. כל אחד היה מוזמן למשפחה אחרת. זו הייתה הפעם הראשונה שחגגתי ליל הסדר ומאוד התרשמתי ממנו. 

 יה הפעם הראשונה והאחרונה שלנו.כשחזרתי הביתה אמרתי להורי שבשנה הבאה נערוך גם אנחנו ליל הסדר. לא ידעתי שזו תה

מאכלים שזכורים לי: את האוכל הלאומי של גרמניה כופתאות תפו"א מבושלות ולא מבושלות זה היה מאכל קצת אפור, מאוד אהבתי 

 .את זה. נקניק ובשר חמוץ מתוק שאמא הייתה מכינה

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

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

 ת היתה הסתה גלויה נגד היהודים.ובאותם ימים האווירה היתה טעונה ופחות אנשים קנו בחנות שלנו, ובעיתונ

לרופא ואני הלכתי כרגיל לבי"ס.  באמצע השיעור השני אמרו לי לצאת ( PLAUEN)אמא נסעה בבוקר לפלאון  /591551528ב 

מהכיתה. בחוץ עמד שוטר עם מפתחות ביד, אלו היו המפתחות של החנות. הוא אמר שלקחו את אבא לבית הסוהר, ושאלתי אותו " 

שתלכי לשכנים שלכם". כשהגעתי לגב' קוריטובסקי גיליתי שגם את בעלה לקחו הוא ענה "שום דבר. אבל כדאי מה אבא עשה"? 

לבית סוהר. אחרי הצהריים אמא חזרה מפלאון ומפני שדלת החנות היתה נעולה היא ניחשה שלקחו את אבא. היא התפלאה שהחנות 

)גם את הדודים שלי( לקחו לבית הסוהר.  עומדת על מקומה כי בפלאון, כל חנויות היהודים נהרסו, בית הכנסת בער ואת כל הגברים

הלכנו הביתה. לקראת הערב שמענו קולות נפץ והבנו שאלו היו חלונות החנות שלנו. תכף קיבלנו הוראות שאסור לנו למכור כלל. 

ם עבורה. כל הלילה ישבנו בחנות כדי למנוע גניבות. והיינו צריכים לשלוח את כל הסחורה בחזרה לבית החרושת כי לא יכולנו לשל

 אחרי שבוע אבא שוחרר מאסר וארזנו את הסחורה בארגזים.

( ליד המבורג. במטרה לשלוח אותי TREMSBUTELאחרי ליל הבדולח אמא לקחה אותי למשפחת להמן שגרה בכפר טרמסבוטל )

דבר היא לא הצליחה לאנגליה. לגב' להמן היו קשרים עם אנשים באנגליה והיא הציעה לדודה אידה לשלוח אותי לשם. בסופו של 

 לסדר זאת וחזרתי הביתה. זו הייתה הפעם האחרונה בה ראית את דודה אידה שנשלחה לריגה ונספתה שם.

( כי לא נשארה לנו פרנסה. התחילו TREUEN( לא היה לנו בשביל מה להישאר בטרוין )PLAUENעברנו לפלאון ) 5282בינואר 



 

. בפלאון 55ילדים עד גיל  59,999לדים ע"י ממשלת אנגליה( שהציעה לקבל השמועות על הקינדרטרנספורט )קבוצות להצלת י

היתה קהילה יהודית והיתה לנו משפחה. שם יכולנו לדעת מה קורה בגרמניה, ומה הסיכויים לצאת ומה יקרה עם הילדים. ההורים 

צל גב' שטיינברג שם שכרנו חדר אחד לי דיברו איתי על האפשרות שאסע ללונדון דבר שמאוד ריגש אותי וחיכיתי לו. בעיר גרנו א

ולהורי וחדר אחד לדודה גרטה אחות של אבא. בחודש מאי שמענו על האפשרות שאצטרף לקינדרטרנספורט. השיגו לי ארגז מסע 

 )טרנק( ואמא ארזה לי בו הרבה דברים: כלי מיטה חדשים, בגדים יפים, בובה, ספרים ואת ספר הזכרונות. 

וקר ההורים לקחו אותי לתחנת הרכבת בפלאון.  שם נפרדתי מאבא ואמא נסעה איתי עד לייפציג. דבר אחרון בב 5-ב 951615282ב 

שאני זוכרת אבא נישק לי את היד ולא אהבתי את זה. אבא נשאר בפלאון ויותר לא ראיתיו.  בכניסה לתחנת המרכזית בלייפציג 

, והרבה הורים ליוו אותם. כולנו נפרדנו מההורים על הרציף, 1-55התאספו המון ילדים לקינדרטרנספורט. הילדים היו בני 

מלווים שלא הכרנו כלל באו וסידרו אותנו בקרונות. אני זוכרת שזה היה מאוד טראומתי עבורי היה המון בכי גם של  –ומדריכים 

שם אף אחד. לקראת ערב  ילדים וגם של הורים. כולם נפנפנו לכולם בזמן שהרכבת התרחקה עד אשר נשארנו לבד, לא הכרתי

(. במשך ההפלגה חלק מהילדים היו HARICHהגענו להוק ון הולנד. הסתדרנו על הרציף בשורות, ועלינו על האוניה לכיוון הריץ' )

חולים. אני ישנתי מיטה עליונה והרוח נשבה עלי וסבלתי מאוד מהקור. ובכיתי המון מרוב געגועים. בהריץ' עלינו לרכבת, ואחר 

. אחרי המסע הזה בו בכיתי המון לא בכיתי (LIVERPOOL STREET STATIONם הגענו ללונדון לתחנת ליברפול )הצהריי

 כמעט במהלך חיי.

(, אדון וגברת האסל ושני ילדיהם: הבן HASSELבלונדון חיכתה לי גב' פיליפס ששידכה אותי למשפחה מארחת, משפחת האסל )

. המחסום הראשון היה כמובן השפה האנגלית לא הבנתי מילה באנגלית והם לא דיברו ואחותו לואיס בת השנה 2-הבכור בני בן ה

חדרי שינה שני הילדים ישנו בחדר אחד ואני ישנתי בסלון על מיטה  9קומות. למעלה היו  9גרמנית. היה להם בית מאוד יפה בן 

עה איתי. על הארון של המיטה סידרתי דבר ראשון מתקפלת. שהייתי צריכה לסגור כל בוקר ולהכניס לתוך ארון. המזוודה שלי הגי

את התמונה של ההורים. ובכל ערב לפני השינה הייתי מנשקת אותם. פעם אחת בני ביקש לראות את התמונה ביקשתי ממנו שישמור 

נזוף בו על כך. עליה אך הוא זרק אותה בחוזקה על הרצפה והיא התנפצה והרגשתי נורא כאילו הוא הורג את הורי. הוריו לא חשבו ל

בחופשת הקיץ הילדים היו בבית. וביום ראשון שלי הראשון באנגליה. פיבי האמא הזמנית שלי לקחה אותי ל"חדר" שהיה בבנין ליד 

בית הכנסת וגם בני הלך איתנו כולם למדו יחד לימודי קודש. לפני שנכנסתי לכיתה עמדתי בחוץ וראיתי אישה עם שני ילדים חשבתי 

אני רוצה לגור. היא הייתה דומה לאמי בצורתה החיצונית. היא פנתה אלי ושאלה אותי בגרמנית "מנין את באה ומתי לעצמי אצלה 

ילדים פליטים. אחרי שדיברנו נכנסתי לכיתה. לא ידעתי  9הגעת?" בכלל לא נפגשנו לפני כן היא באה מהמורג וטיפלה בביתה ב 

תי מכתב מההורים וכל יום כתבתי להם בחזרה. אם יום אחד לא קיבלתי מהם שאישה זו תהפוך למשמעותית בחיי. כל יום קיבל

 HERE IS" . הוא כבר הכיר את כתב היד של אמי וקרא אלי מרחוק.99:99מכתב עמדתי בחוץ וחיכיתי לדוור בחלוקה האחרונה ב 

A LETTER FROM YOUR MAMY, DUCKYשלך מותק"(. בחופש הגדול שיחקתי עם בני המשפחה  " )"הנה מכתב מאמא

( באה לבקר. פעם נסעתי לבד אל טרודי נפגשנו בכיכר TRUDE HIRSHBERGיום אחת חברה של אמי טרודי הירשברג )

( והלכנו עם אחותה לשתות קפה ועוגה וטיילנו שם. מידי פעם המשכנו להיפגש. היא דאגה לי.  OXFORD CIRCUSהוקספורד )

חד נסעתי לבקר את גב' פיליפס והיו שם עוד ילדים מהקינדרטרנספורט והצטערתי שלא יכולתי לגור אצלה היא היתה אישה יום א

 חמה ונחמדה.

החלו רוחות מלחמה וחילקו לכל הילדים מסכות גז ופיזרו אותם בכפרים הסמוכים. אני נסעתי עם משפחת האסל לכפר  5282ב

 ט והיה כל השבוע בלונדון וחזר בסופי שבוע לכפר.(.אדון האסל היה חייTRINGטרינג )

יום אחד נשמעה סירנה נבהלתי וחזרתי הביתה, גב' האסל אמרה לי שהודיעו ברדיו שפרצה מלחמה. פרצתי בבכי כי לא ידעי איך 

 אשמור על קשר עם הורי.

ללכת ללמוד אבל המשפחה  ( שם היה בי"ס שהתאים לבני. גם אני רציתיBERKHAMSTETאחרי כמה שבועות לברקהמסטד )

באף מכתב להורים לא עניתי לאמא בקשר ללימודים שלי כדי לא לצער רצתה אותי בבית שאעזור בגידול הילדים ובעבודות הבית. 

את אמא. הייתי מקבלת כסף כיס ממשפחת האסל חצי פני ליום וחסכתי כל גרוש למקרה שהורי יהיו זקוקים לזה. גם כשרציתי 

י לעצמי. כשאגיע חג המולד גב' פיליפס הזמינה אותי לבלות אצלה. אבל משפחת האסל לא הסכימה כי אורחים היו שוקולד לא הרשת

צריכים להגיע לחג והם היו צריכים את עזרתי. הרגשתי מתוסכלת. בערב שבת אדון האסל בא מלונדון ואמר לי  שרבי ספויפט שהיה 

( שמע את תלונתי לגבי בי"ס. עניתי למר האסל אני רוצה ללכת לבי"ס BRIXTONהאפוטרופוס שלי מטעם הקהילה בבריקסטון )

 ואתם לא מרשים לי מחר אדבר בעצמי עם הרבי".

בשבת בבוקר ארזתי כמה דברים כולל סידור והכסף שחסכתי אמרתי שלום ונסעתי ברכבת ללונדון לגב' פיליפס. בפעם הראשונה 

י נחמה. כשהגעתי לתחנה בלונדון חיפשתי אוטובוס ואחרי שעה וחצי הגעתי לביתה בחיי התפללתי תפילת מוסף ברכבת. היא נתנה ל

של גב' פיליפס. ביתה  היה נעול למזלי ידעתי מה הכתובת של אמה והלכתי לשם אחרי כמה זמן גם גב' פיליפס הגיעה. למחרת היא 

ישב הרב עם כמה גברים. הרב התרגז שעזבתי את  דיברה עם הרב והודיעה לו שהגעתי אליה ומייד נסענו לבית כנסת בבריקסטון שם

משפחת האסל ועליו לחפש לי משפחה אחרת "את עשית את הבלאגן ואני צריך לאכול את התוצאות" כך אמר. במקרה היה שם 



 

 קולגה שלו אדון גלודסטין שאמר לו "רבי, הנערה הצעירה הזו רק ביקשה ללכת לבי"ס ולא נתנו לה".

. מיד עברתי לגור אצלם ואחרי כמה ימים נסעתי ילדים58אחרת, משפחת סימונס. הם היו אנשים מבוגרים עם הרבי מצא לי משפחה 

לקחת את חפצי ממשפחת האסל והיה לי לא נעים וקשה כי הם לא באמת התכוונו לפגוע בי אבל הם לא חשבו על הרצונות שלי. 

 שבועות. 8אחרת. בסוף נשארתי אצלם  משפחת סימונס הייתה עבורי פתרון זמני עד שימצאו לי משפחה

בשבת, בבית הכנסת, ראיתי שוב את האשה מהמבורג שפגשתי בתחילת דרכי בלונדון ב"חדר". היא קראה לי לשבת לידה וסיפרה לי 

שלמחרת אמורה להגיע אליה ילדה לגור איתה בבריקסטון. אמרתי לה שאני חושבת שאני הילדה. ואכן אחרי התפילה הלכנו לרב 

וא אישר את מה שכל כך רציתי וזו הייתה הגשמת חלום מבחינתי. למחרת עברתי לגור אצל גב' גולדשמיט ואני התחלתי ישר וה

לקרוא לה אריקה. הגעתי לדירה קטנה בה גרו אריקה ואחיה יוחנן. אני ישנתי בחדר עם אריקה ויוחנן ישן בסלון ובחדר השני גר 

דירה. אריקה לקחה אותי לספריה ובחרה לי ספר ממנו הייתי צריכה לקרוא כל יום במשך פליט מגרמניה כי הם נזקקו לכסף לשכר 

שעה. הם היו דתיים וזו היתה הפעם הראשונה שגרתי בבית דתי וזה היה מוזר וקשה אבל לאט לאט למדתי להנות מחווית השבת. 

עזבתי את הבית והפעם הראשונה בה קיבלתי אריקה רשמה אותי לבי"ס קרוב וזו היתה הפעם הראשונה שחזרתי ללימודים מאז 

 ממישהו יחס חם ואוהב. 

עם נתינות של האויב צריכים לעבור למחנה הסגר. לקחו את יוחנן ושלחו אותו  56יצא חוק שאנשים מעל גיל  5259בחודש מאי 

את מרכוס ז"ל  ה נשים.שבועות גם אריקה קיבלה הודעה שעליה להתפנות למחנ 8( בצפון אנגליה. ואחרי ISLE OF MANלאי )

( יחד עם פומי וסבא שלך )דוד לונדון ז"ל( הוא שם LINGFIELDשהפך לימים להיות בעלי גם שלחו למחנה הסגר בלינגפילד )

 ANAהוא גר עם שבויי מלחמה גרמניים שניהלו את המחנה )כל שבויי המחנה הזה עלו בהמשך על האוניה "אנה דורה סטאר }

DORA STAR"שהוטבעה ע }{ י הגרמנים עצמם. מרכוס וחבריו מוויטינגהםWITTINGHAM ניצלו הודות ללידי טפרן }

{LADY TEPRANEגב' גולדשטיין סידרה מראש עם משפחת סימונס שאוכל לחזור אליהם במקרה  .רד בלפור(( אחיינית של לו

, עבדתי יום שלם בבית משיך ללמודהצורך. כשחזרתי אליהם הרגשתי מאוד אומללה נאלצתי ללכת לעבוד ולא יכולתי שוב  לה

חרושת לבדים במשך שנתיים ולאחר מכן עבדתי במספרה של המשפחה גם בשבתות. קיבלתי משכורת ושילמתי למשפחת סימונס 

 עבור הכלכלה. לא יצאתי לבלות כדי לחסוך את הכסף להורי שאוכל לעזור להם וכדי לחסוך בהוצאות הלכתי הרבה ברגל.

והיו צריכים לעבור לבית עבור יהודים  "יודן האוס" עם עוד כמה משפחות עד שנשלחו  PLAUENנשארו ב ם שלי הההורים לגבי 

 היה לי קשר עם ההורים עם מכתבים שהגיעו דרך הצלב האדום. 5255. עד לטרזינשטט

ששלח לי דודי ובו אמר . על כך גיליתי ממכתב 915915259שם נפטר ב  5115אבא נעצר ונשלח לגטו טרזין בטרנספורט  1215259/

 שאבי נפטר כנראה ממחלת לב.

אמא נעצרה ע"י המשטרה החשאית הנאצית ונשלחה גם היא לגטו טרזין יחד עם אבא. לאחר מכן אמא נשלחה לאושוויץ ב 

 ושם נרצחה. 96/בטרנספורט מספר  5915915255

נודע לי מועדון של צעירים שבאו מגרמניה ואוסטריה ונהגתי לבקר בו כל שבוע. המועדון היה מחוץ ללונדון בקרוידן 

(CROYDEN יום אחד הגיעו .)חברה מהשומר הצעיר וסיפרו לנו על ההכנות שלהם לקראת העליה לא"י. והזמינו אותנו לבקר  9

לות שם את החופש ולעבוד שם בשדות ואפילו להרוויח מעט. החלטתי ( הייתה אפשרות לבREDHILLבהכשרה שלהם ברדהיל )

לנסוע לחופשה של שבוע ולהצטרף לשם. כשחזרתי סיפרתי לאריקה והתייעצנו עם הרב אך הם התנגדו נמרצות לרעיון ההכשרה. 

געתי להרצאה בנושא הם הסבירו לי שאם אצטרף למקום לא דתי אצטרך לעבוד בבית החרושת עבור המאמץ המלחמתי. יום אחד ה

א"י ושם פגשתי את אריה הנדלר האחראי על הבח"ד )ברית חלוצים דתיים( וביקשתי ממנו שיעזור לי להגיע הכשרה. החלטתי 

לא הבנתי את הרעיון של ההכשרה את  5255( בצפון וויילס. הגעתי לשם בפסח ST ASSAFלהצטרף להכשרת סנט אסף )

התפילה, שמירת השבת והכשרות היו חדשים לי. עבדתי במנסרה בהכנת חבילות עצים, השיתופיות ואת הקופה המשותפת. גם 

העבודה הייתה בקבלנות ולא הספקתי הרבה ולא הרווחתי כסף טוב והתביישתי לתת לגזבר ההכשרה את המשכורת שלי אז החלטתי 

לעבוד עד שהשתפרתי והעבודה שלי הייתה להגיע מוקדם יותר ובהפסקת צהריים במקום לנוח לאכול ביד אחת וביד שניה להמשיך 

טובה מאוד וכך גם השכר עד שמס ההכנסה הוריד לי כסף. עבדתי שם שנה וחצי. בהכשרה  היו הרבה פעילויות תרבותיות. בליל 

שבת היה שיעור בפרשת שבוע ובשבת בבוקר דיווח על חדשות מהעיתונות. בימי ראשון לא עבדנו בחוץ אלא בתוך ההכשרה. 

( למרכז לימודי קודש. כל MANCHESTERשלחו אותי למנצ'סטר ) 5251ה הכרתי את מרכוס ז"ל שהפך לבעלי. בפסח בהכשר

 הכשרה שלחה נציגים ללמוד שם. ברגע שהודיעו לנו על סיום המלחמה יצאנו למרכז העיר לחגוג.

 

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

 

החלה תקופה קשה בחיי הגיעו רשימות הניצולים למשרד המרכזי במנצ'סטר ופעמיים בשבוע הלכתי לשם עם חברתי רגינה ז"ל. 

 לצערי שתינו התאכזבנו מכיוון ואף אחד לא ניצל.



 

 במנסרה ועברתי לעבוד בניקיון.חודשים במנצ'סטר חזרתי להכשרה בסנט אסף ולא הסכמתי לחזור לעבוד  5אחרי 

חברים ו  99מרכוס ואני החלטנו להתחתן ולא היה לי כסף לשמלה לבנה ובמקומה תפרו לי שמלה כחולה קצרה וחמודה. בחתונה היו 

 אורחים: אריקה, גב' סימונס, ברוך עמנואל ז"ל, שלמה גרינברג ז"ל ואפרים קריצלר שיבד"ל. הרב נוימן ערך את החופה. יצאנו 1

( שהייתה פעם בי"ס חקלאי ומשרד BROMSGROVEלירח דבש בלונדון. בשבת  שלאחר החתונה נסענו להכשרה בברומסגרוב )

כזוג  החקלאות האנגלי נתן את הבניין לבח"ד. החברים שם עבדו אצל איכרים באזור. וכשחזרנו לסנט אסף קיבלנו שם חדר בייחד

( TAXTED. חברי התנועה הקימו חווה בטקסטד )חודשים התחילו החברים לחפש מקום אחר לאחר סגירת המקום 9נשוי. אחרי 

 (. זו הייתה חווה עם רפת ושדות שם היינו עצמאים ונשארנו שם שנה וחצי עד לעליה לא"י.ESSEXשבאזור אסקס )

( בבי"ח לחולי רוח )כי אחרי המלחמה היה מותר ללדת SAFFRAN WALDENבספרן וולדן ) 5259רחל בתנו הבכורה נולדה ב 

בבי"ח הקרוב ביותר בלי אפשרות לבחור גם אם לא היה בי"ח ליולדות היו מוקצבים שם מיטות ליולדות(. החווה בה היינו הייתה 

אט התחילו חברים לעלות לא"י קרובה גם ללונדון וגם לקיימברידג' ואנחנו שקיבלנו גם כסף כיס נסענו מידי פעם לסרט. לאט ל

. גם סבא וסבתא שלך )דוד וחנה 5252והציעו לנו לעלות דרך קפריסין אך לא הסכמתי כי רחל היתה תינוקת וכך נשארנו שם עד 

 לונדון ז"ל( היו שם עם בנם התינוק בני.

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

  (:לדורות הבאים
 

עלינו גם אנו ארצה בעליה הבלתי לגאלית דרך צרפת. מטעמי בטחון לא נפרדנו מחברינו. נסענו עם חלק מהחפצים  5252בינואר 

חברים  59( שלנו חיכו לנו בסוכנות. היינו ( ומשם ברכבת לפריז. הניירות )המזוייפיםLE HAVREמאנגליה לצרפת ללהבר )

ביחד. מרכוס ניהל את העניינים הפורמאלי ולמחרת בלילה עלינו על הרכבת למרסיי. כל הלילה ישבנו עם תינוקת על הברכיים 

יי שעות הגענו למרס 59מרכוס הלך לקנות לעצמו שתייה וכמעט ופספס את הרכבת. אחרי בקרון דחוס מאוד וחם. בתחנת ליון, 

ימים. הייתי  8( שעל החוף. שם נשארנו BOUDENEומשם לקח אותנו אוטובוס בנסיעה של שעתיים למחנה ההמתנה בבודינה )

בהריון שני ובהתחלה אמרו לי שלא אוכל להפליג אבל בסוף נתנו לי את האישור לצאת לדרך. במחנה ההמתנה נפגשנו עם שליחים 

איתנו שירים. במוצאי שבת הודיעו לנו שנוסעים האוניה חיכתה בנמל וברגע האחרון  מא"י שבליל שבת סיפרו לנו על הארץ ושרו

קיבלנו את הניירות המזויפים. הופענו כשני אנשים נפרדים ללא כל קשר ועמדנו בתור לאוניה. בבטן האוניה קיבלנו מיטות על 

צריכים לעמוד בתור לאוכל ואכלנו בעיקר לוף, ביצים קומות אני ורחל היינו המיטה העליונה ומרכוס וחבר היו במיטה ממול. היינו 

ימים עד אשר רחל חלתה במחלה מדבקת.  1קשות וגבינה לבנה. לא היו מקלחות. והיה לנו משעמם אז ישבנו בסיפון העליון במשך 

לות בחדר החולים. התקרבנו לחוף וראינו את האורות של חיפה והתרגשנו עד מאוד. בנמל כולם ירדו חוץ ממני ומרחל שהיינו נעו

 כדי לחטא אותנו. D.D.Tצעקתי ודפקתי על הדלת עד שפתחו לנו. כשהגענו לחוף ריססו אותנו ב 

ביום ראשון את מרכוס, רחל ואותי לקחו למחנה עולים בחיפה לחדר חולים. ייתר החברים נסעו לפרדס חנה שם גרו באופן ארעי. 

שנה. הוחלט  55יב שמשון ואת אחיו ישראל אותם לא פגש מאז נפרדו לפני אחרי שהגענו מרכוס נסע לתל אביב שם פגש את אב

 שנעבור לגור אצל אביו בתל אביב.

אחרי שבועיים עברנו למקווה ישראל, אחרי שבועיים רצינו להצטרף לגרעין שלנו שעמד לעלות ללביא, אך בעקבות החורף הקשה 

ישראל וכשיכולנו  להצטרף מרכוס בא לאסוף אותי ונסענו לסג'רה העלייה נדחתה. מרכוס נסע ללביא ואני נשארתי במקווה 

שעות כי נסענו בדרכים פחות מסוכנות. שם קיבלנו חדר. מוקדם בבוקר מרכוס והחברים נסעו  1)אילניה( הנסיעה באוטובוס ארכה 

בהודיות )היום( ובהמשך העברנו לעבוד בלביא בעגלה עם הפרידה ודוד לונדון ז"ל )סבי( היה העגלון. בהתחלה הקמנו את הקיבוץ 

 אותו ללביא. 

בבי"ח שוויצר בטבריה. לכבוד ליל הסדר עברנו כולם להודיות שהייתה מחנה זמני עד  5252נורית בתי השנייה נולדה בכ"ח בניסן 

ך אותו. לבשנו איש ושלום מעגן ז"ל ער 89. בסג'רה שחטו פרה לכבוד ליל הסדר. הסדר היה מרגש מאוד היינו המעבר הסופי ללביא

 חולצות לבנות ומגפיים בגלל הבוץ הרב. סדר זה זכור לי כסדר היפה ביותר בו השתתפתי.

 בהמשך החברות מיבנה הצטרפו אלינו לסג'רה ופתחנו בית ילדים.

וצד  עלינו להודיות סופית מסג'רה וכל יום הבאנו משאית מים מהסביבה.המקלחת התה עשויה מפחים צד אחד לגברים 5252ביולי 

חדרים ובמרכזם היה מטבח. לאחר הלידה החברה הייתה  5שני לנשים. המקלחות תפקדו גם כמכבסה ובית הילדים היה מחולק ל

שבועות לחופשת לידה. הילדים  6מביאה את התינוק לבית ילדים והולכת לנוח וחוזרת רק כדי להניק. היה מקובל שיולדת מקבלת 

וגיים על מנת שגם החברות יהיו פנויות לעבוד בקיבוץ. לאט לאט בנינו את הבתים ועברנו לגור ישנו בבתי הילדים ממניעים אידיאול

אחרי ארוחת ערב החזרנו אותם לשינה  52:99ב ולקחנו את הילדים הביתה  56:89בלביא. אך הבית ילדים נשאר בהודיות. ב 

 א בבית שוודי. מיכל ישנה בארז תפוזים והיתה מרוצה.נולדה בתי השלישית מיכל. כבר גרנו בקיבוץ לבי 5215בהודיות. בינואר 

עלינו סופית ללביא בנינו בתי ילדים, צריך לחדר אוכל, אסם, דיר ורפת. הפרנסה היתה מחקלאות. לא היו תקציבים.  5215בפסח 



 

נולד בבנו  5219ב אושרה הלינה הביתית בשמחה רבה.  5219התעורר הרצון ללינה בבתים וזה גרם לעזיבה של משפחות. ובסוף ב 

 שנה עבדתי בגן הילדים ומרכוס עבד בשדות על הקומביין ובהמשך כרכז קניות. 59הצעיר יואל. במשך 

 99 -ילדים: עדי, ברק, הילה, ענת, אורי והדס. ולהם כ 6רחל הכירה את יוסי והם חיים יחד, נורית התחתנה עם נחמיה פלג ולהם 

נכדים. יואל בני שינה  5ילדים: מירב, אלה וערן. איתי הבכור איננו איתנו. ולהם  8עכשיו  נכדים. מיכל התחתנה עם שבח ילון ולהם

 בנות. 9את שם משפחתו לשחר והוא נשוי לתמנה ולהם 

 

 המסר שלי לדורות הבאים הוא: להעריך את מה שיש להם ולא לקחת דברים מובן מאליו.

 

 

 

 

   infovatikim@pmo.gov.ilדוא"ל:  ב למשרד לאזרחים ותיקיםאת השאלון המלא נא לשלוח 

 *4498פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית 

 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.

 ראיון.או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד ל 89-1381869יש לשלוח את הנספח בפקס: 

mailto:infovatikim@pmo.gov.il

