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  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של
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  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  פייפר  :שם משפחה

  
   :שם פרטי
  פרידה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  דנציגר                                          

                                              בלועזית
Danciger 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  פרידה                                                    

   בלועזית
                           

Frida                

:                     מין
   

 נקבה

   :לידהשנת 
1925 

  קואנס:  עיר לידה
                                                              

       בלועזית
            kaunas                               

  :ארץ לידה
 ליטא

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  אברהם שלום דנציגר

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 גשעא ברמן

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  שאולאי            

   בלועזית
       siauliai                                  

  :ארץ המגורים
 ליטא

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

  מתיכון

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

            תלמידה                   

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

  "מכבי"הייתה הולכת מעט לתנועת 

    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                                                                      . נלקחה לפולין ולאחר מכן, שאולווי -בתחילה ליטא                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

       ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 בחלק של טרקו –גטו שאוולי 

   בלועזית
                    Shavli Ghetto                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
, מחנה עבודה שטינאורט, מחנה ריכוז שטוטהוף בדנציג    

                                                                                                          מחנה עבודה קוויזנדורף

  בלועזית
 Steinort, kwesendorf Stutthof 

                                              י הרוסים"מחנה עבודה קוויזנדורף ע            :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1945ינואר :  תאריך השחרור
 

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

  במינכן גרמניה feldafingמחנה 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
העקורים עברתי לפריז ולאחר מכן לאחר מחנה 

  .ב"לארה



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
2006  

 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  קורותיך לפני המלחמה 

  

  

אפשר לומר שלפני .  היו לי אח ואחות, מבניהםאני הייתי הצעירה , היינו שלושה ילדים. 5הגעתי לשאולאי כשהייתי בת 

לא . היו בתי כנסת ועיתונים של הקהילה, למדנו בבתי ספר יהודים, חיינו חיים יהודים מלאים. המלחמה היו לנו חיים טובים

למדנו בנים . העברית בה למדתי ההגימנסיהייתה . כל היהודים חיו בקהילה אחת. הייתה לנו אינטראקציה רבה עם הליטאים

  . ובנות יחדיו

בית הספר היה . אמי הייתה עקרת בית. ראש מחלקה - הוא היה המעצב הראשי, י עבד בבית החורשת הגדול לנעליםאבא של

בהם עסקנו , היו חוגים בבית הספר, היו לנו חיים נורמלים לחלוטין. ציוני אך לא דיברנו איתנו הרבה על עלייה לארץ ישראל

  . ולכן לא רצו שנלך לתנועת נוער, בספורט ומוסיקה

  

  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

  

נסענו לעיירה , לפני שהם הגיעו כולם רצו לברוח. הם נכנסו לבתים וגנבו כל מה שראו. כשהגרמנים נכנסו לליטא היה פחד גדול

הגרמנים התחילו לתפוס את הגברים . אחרת אבל ראינו כי לא קיבלנו שום עזרה שם וכי אין תועלת בכך אז חזרנו לעיר שלנו

הליטאים . היינו צריכים ללכת על הכביש, הכאסרו עלינו ללכת על המדר. בעיקר כדי לשים אותם ללעג, עבודות בחוץלבצע 

אחותי הגדולה הלכה לגרמנים , לילה אחד לקחו את אבא שלי לבית סוהר. הם היו מאוד אנטישמים, שמחו שהגרמנים הגיעו 

  . ר אותובגלל הגרמנית הרהוטה שלה הסכימו לשחר. לבקש לשחררו

הרבה , הייתה צפיפות גדולה מאוד. בבתים הכי עניים שהליטאים היו גרים בהם, הוא היה מחוץ לעיר. בסתיו הכניסו אותנו לגטו

אסור היה להביא אוכל משום . לקחו אותנו לעבודת פרך בכל מיני מקומות. הגטו היה סגור עם גדר תיל. משפחות בחדר אחד

אחר כך התחילו לשלוח אנשים למחנות . בגטו היינו כל המשפחה ביחד. ו שהבריח אוכלתלו אדם אחד שמצאו אצל, מקום

בית החורשת לנעלים שאבא עבד ו אותנו עם הגטו השני בעיר שהיה ליד בשלב הזה נשארו פחות אנשים בגטו אז איחד. ריכוז

  .בו

יום אחד נכנסו . יכים לחפור באדמה בוציתהיינו צר, זאת הייתה עבודת פרך. שלחו אותי לעבודה מחוץ לעיר לבצע חפירות 

לאחר שנתיים בגטו לקחו אותנו למחנה . הגרמנים לגטו אספו את כל הילדים הקטנים לקחו אותם על המשאיות והרגו את כולם

 היינו במחנה הריכוז כשלושה. אני נותרתי עם אמי ואחותי. במחנה הזה הפרידו בין הנשים והגברים. ריכוז בשטוטהוף בדנציג

אני , משם שלחו אנשים למחנות עבודה. שואלים פרטים על כולם, היינו עומדים כל יום שעות בחוץ והיו סופרים אותנו. שבועות

היה לנו מזל שאמי קיבלה . היינו חופרים בורות נגד טנקים. ביחד עם אמי ואחותי הייתי בשתי מחנות עבודה. נסעתי לפולין

לא ידענו מה קורה בחוץ אבל שמענו . היינו במחנות עבודה בערך חצי שנה. צת אוכלכך שהיא הבריחה לנו ק, עבודה במטבח

נשים לצעדה ביער והתחילו לירות  90 -יום לפני שהרוסים הגיעו הגרמנים לקחו את כל מי שנשאר במחנה. שהרוסים מתקרבים

. ואחותי רצנו ביחד ביער והצלחנו לברוח אני. ואז ירו בה מול עייני, אמא שלי התחננה בפניהם שלא ירו בי ובאחותי. בכולם



 

דפקנו בדלת . התחלנו לצעוד והגענו לכפר של פולנים. נשארנו ביער עד שנשאר שקט .  90-נשים מכל ה 10בסוף נותרו רק 

 הלכנו אליו והוא אמר לנו שהרוסים מתקרבים ושאם אנחנו רוצות יש אורווה ריקה. אמרו לנו ללכת לכומר, ולא רצו לעזור לנו

. הרוסים לקחו אותנו חזרה לליטא. בבוקר ראינו את הרוסים נכנסים. לא נתנו לנו אוכל ומים. שאפשר להיכנס אליה בינתיים

היינו צריכים . עד שאבא שמע שאני ואחותי בחיים והגיע אלינו עם אחי, נסענו לוילנה. כל העיר נהרסה, כלום לא נשאר שם

משם הגענו לפולין ואז לגרמניה . שעזר לאנשים לברוח מהאזורים הקומוניסטים" בריחה"היה ארגון בשם , לברוח גם משם

  . הגויים לא עזרו בכלום.  למחנה עקורים

  

  

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
  

  

בפריז התחלנו . שנים 4-אחרי החתונה נסענו לפריז ל. והתחתנו במחנה, שהיה מפולין, בעלי במחנה העקורים הכרתי את

יורק באמצעות - שנים הגענו לניו 4לאחר . ב"כל הזמן חיכינו לנסוע לארה. יר עברית בבתי הכנסת'ם ממרוקו ואלגללמד ילדי

הגיע ( היה צער גדול שכן אבי שכה חיכיתי לראותו כשהגעתי  .ב"עזר לנו לעלות לארה ”the HIAS“ארגון . פורד'הספינה פלאצ

  . יורק-אני ובעלי עסקנו בהוראה בניו. נפטר מספר ימים לפני הגעתנו ולא ידעתי על כך, )עם אחי ואחותי לפנינו

  

  חייך  בארץ
  

  . אני גרה בירושלים ליד בתי מרשה. שנים עליתי לארץ 8לפני , לאחר שבעלי נפטר
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