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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

בבית ומכר את הכובעים  עבדהוא , אבי היה כובען .ח אחדבטורק שבפולין למשפחה בת שש אחיות וא 1928נולדתי ביוני 

הוריי  ,יידיש למדתי שם "יעקב-בית" ב וגם הפולני ספר בבית למדתי.מצבנו הכלכלי היה בינוני .אמי היתה עקרת בית .בשוק
 .ביידיש מתפללת אותה ולראות כנסת בביתאמי  ליד לשבת אהבתי .דיברו את השפה ורצו שנלמד אותה 

ובבית  רכשנו אוכל רק בחנויות יהודיות כשרות,אבי נהג לחבוש כיפה כמו יתר היהודים בעיר, היתה דתית מסורתיתמשפחתי 

את קריאת נהגתי לומר ובלילה לפני השינה  רוחהנהגנו להתפלל לפני הא .חלב וכלים מיוחדים לחג הפסח,היו לנו כלים לבשר 
  .לא יכולתי להירדם בלי זה, "שמע"

" ים מסריחיםיהוד" גנאי בשמות לנו קראו ספר בבית ,היחסים בנינו לא היו טובים .ה יותר יהודים מאשר גוייםבטורק היו הרב
אך למרות זאת נהגנו להחזיר להם   ,מכך בוכהיתי הי ,בי פגע מאוד זה ".לפלשתינה כבר תלכו" הם היו צועקים לנו , ועוד

ידי פעם שיחקתי בחצר גם ומ יהודים היורוב חבריי  .נים לילדים הגוייםהיינו מכינים אבנים עטופות בשלג וממתי, באותו המטבע
  .עם ילדים גויים

 .אחיותיי היו חברות בתנועות, מגור החסידים כמודתיים  ארגונים גם ו ,הצעיר השומר ,ר"בית:מספר תנועות נוער   היו בעיר

 מקווים היו תמיד בית. לעלות לעצמם להרשותיכלו  עשירים יהודים רקאך  לפלשתינה עלייה הייתה זמנים באותם כבר
 כמו גדולה לעיר שנעבור רצתה תמיד יאמכי  זו היתה יותר תפילה, מעשי היה לא זה אך "בירושלים הבאה שנה" ומתפללים

  .'לודג
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , ת בדויה ושם בדויזהובמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  
 הגרמניםשכדי  לפוצץ רצו שהפולנים חשוב גשר שם יהה, לגרמניה שקרובה עיר זו טורק .לספטמבר בראשון חלהה המלחמה

אחיה של , דודי גרשם לקוו  לברוח החליטום יורהה.שיברח שיכול שמי ,רמקולים עם,לאחר הפצצתו הודיעו בעיר .יעברו לא
 לפני גדול שדהבהיינו  .ותהפצצ התחילו בוקר לפנות .גבו על הארבע בן הקטן אחי את סחב יאב,הלילה כלבמשך  הלכנו .אמי

 כבר בערב .שהמטוסים הסתלקולמשך כמה שעות עד  והגנה עלינו בגופה נשכבה יאמ ,פאניקה הייתה .נשכבנו ושם העיר
 וחזרנו שבועבמשך כ שם היינו .הוריי חשו  עוגמת נפש .אמר לנו שחבל שיצאנו מהבית וברחנו ,להפתעתנו, הוא ,לדודי הגענו

   .בחזרה
 היה וכבר שמיכות אפילו היו לא .בשבילנו העולם סוף היה זה .אותו  ושדדו פרצוהפולנים ,לנו בית היה לא כבר ורקלט כשחזרנו
 מ הגרמנים את זכרה היא .אופטימית הייתה יאמ אבל לרוסיה בריחה על דיברו הרבה תקופה שבאותה אני זוכרת .ספטמבר

 שכבר אמרו אנשים הרבה .יופי איתם ולהסתדר עסקים איתם לעשות זמנים באותם אפשר היה .היו הם כמה טובים ועד 1914
 אמרתי הקצב ולפי מגפיים ,בחליפות יפים ,צועדים שהם איך ומציצה מסתכלת הייתיזוכרת ש אני אך גרמנים אותם לא אלה
   .ולחפש נשק לבתים ובוונדליזם בפראות להתפרץ התחילו אז הם אך ."צודקת את" ילאמ

 כל לפחות בתור לעמוד צריך היה ,לחם מספיק היה לא .מהשכניםדברים חיוניים קצת לקחה אמי  ,ו כלוםמכיוון שלא היה לנ
 פעם .חדשות גזירות היו פעם כל, העיר הפכה לגטו  .נורא מצב היה זה,המאפייה תיפתח נוכל לקבל כש שבבוקר כדי הלילה

כשנגמר הכסף הם ,הכסף את לאסוף לדאוג צריך היה והוא הקהילה ראש על זה את ופקדו הכסף כל את להם שנביא רצו הם
כמו ,הם הגיעו כמה פעמים ובכל פעם זה היה מפחיד , הביתה לבדוק אם יש נשק הגרמנים היו מגיעים אלינו. הרגו אותו

ת הגרמנים החלו לקחת את הגברים למחנו .הם ציוו עלינו לפתוח מגירות והיו עורכים חיפוש בכל הבית. שמלאך המוות נכנס
תחילה הוא עבד בכל מיני עבודות כלליות כמו ניקוי רחובות ואחר כך הם העלו את הגברים על משאיות . גם אבי הלך, עבודה

, מחנהבלימים נודע לנו שהוא מת .מאוד דאגנו . הבנו שהוא שם רק אחרי שקיבלנו ממנו מכתב . והעבירו אותם למחנה פונזאן
כל הילדים בבית , מהצפיפות וחוסר הניקיון קיבלנו גרדת, יתנו הצטרפה משפחה נוספתלב .לא ידוע בדיוק,מטיפוס או מדום לב

  .ו ואמי התגנבה מספר פעמים מחוץ לגטו על מנת לקנות לנו תרופות למחלהחל

ומעט יותר אב למשפחה היא חשבה ששם יהיה לי יותר טוב כי היה ,לאחר כמה זמן החליטה אמי לשלוח אותי לשכנים שלנו
רק חלק מהאנשים , הם העבירו אותם למנזר במשאיות גז . חד הימים הגרמנים לקחו אותה ואת שניים מאחיי הקטניםבא. אוכל

גזירה חדשה שמחפשים צעירים לעבודה הם ערכו  וכאשר הוציא. שלושת אחיותיי הגדולות הסתתרו במרתף .הצליחו לשרוד
עוד בתחילת המלחמה היא רצתה לברוח איתו לרוסיה . ר קרשנרפסיה אחותי הגדולה היתה נשואה לאליעז. חיפוש ומצאו אותן
בכל זאת הם הצליחו לברוח ולאחר כמה חודשים הם חזרו כי פסיה לא . היא פחדה שלא נראה אותה יותר, אך אמי התנגדה

 . נייםקצינים גרמ השיהם הרגו חמ, אליעזר בעלה השתתף במרד שעשו בגטו. בגטו פסיה נכנסה להריון. רצתה שאמי תדאג
נודע לנו שאת כל יושבי בית הכלא לימים . לכלא הפולני ליד ורשההם הועברו. לבסוף הנאצים גילו מי עשה זאת ותפסו אותם



 

  .העבירו לאושוויץ
. למרות שאחיותיי לא רצו שאצא יצאתי לרחוב. הוא בכה ורציתי למצוא לו אוכל. כשחזרתי מהשכנים ילדה אחותי את התינוק

עד היום  .עניתי שאני לא יודעת ושגם אני מחפשת אותם, אלו אותי שאלות לגבי איפה נמצאים כל מיני אנשיםשם עצרו אותי וש
זה . כולץ'בגלל המחלות החליטו לפנות חלק מהאנשים לצ .נשארתי לבד, אינני יודעת מה עלה בגורלם של אחיותיי ובן אחותי 

אך הם רימו , זה היה מקום נופש אליו שולחים ילדים בקיץ, לקולוניהכשפינו אותנו אמרו לנו שאנו עוברים . היה מושב פולני
  .אותנו על מנת שלא נתנגד

אך גם  .היה המצב  קצת יותר טוב כי האיכרים המקומיים השאירו תפוחי אדמה וגזר באדמה וכך היה לנו מה לאכולכולץ 'בצ
כך וציוו עלינו לצאת לרחוב לראות זאת על מנת  הם תלו אנשים סתם,הגרמנים הטילו עלינו גזירות חדשות . שם היה קשה

גרנו .עבדנו שם בפרך בתנאים נוראיים. שהינו שם למשך כשנה ולאחר מכן העבירו אותנו לאינוברוצלב. שנחיה בפחד מהם

  .מהר כדי שלא יאכלו לנו אותו העכברושים שהיו שםברפתות ובאורוות וכשכבר קיבלנו מעט אוכל היינו צריכים לאכול אותו 
, היה מאוד קר .חפרנו בורות ביער ואחר כך נתנו לנו לשתול עצים, היינו צריכים להוציא בוץ משלוליות. עבדנו בכל מיני עבודות

היו בו ,וףלמקום איס ונלקחנו שהיתי שם למשך שנה עד שהמחנה נסגר.זה היה קשה מאוד, העצים היו קפואים וגם האדמה
משנה  ארצתי אליו ואמרתי לו שאני לבד ושלא יעזוב אותי ל. הוא היה שכן שלנו בטורק, פתאום פגשתי באיציק. המון אנשים

, פתאום צעקו הנאצים והפרידו גברים ונשים לשני טורים. רהוא אמר לי שאנחנו עוד צעירים ויהיה בסד, איציק הרגיע אותי. מה
ישבתי בפינת . הכניסו אותנו לקרון בקר ונעלו את הדלת .זו היתה טרגדיה בשבילי.ראיתי אותואיבדתי את איציק ומאז לא 

לקול  התעוררתי. לא הרגשתי את הצפיפות והדוחק, משך כל הנסיעהלנרדמתי . הנעליים מאוד לחצו לי וחלצתי אותם, הקרון

אלה היו , ידי הוציאה לי נעליים מהשק שלהאישה שהיתה ל, מרוב בהלה לא מצאתי את הנעליים שלי. צעקות של הגרמנים
  .נעלי עקב ואיתן יצאתי מהקרון

את הסלקציה עשו קצינים . לא ידעתי מה טוב יותר ימין או שמאל .ריכזו אותנו ברחבה ועברנו סלקציה, הגענו לאושוויץ

בבניין היו נשים . ר יאבדהם שלחו אותנו לבניין שם הורו לנו להתפשט ולעשות חבילה מהבגדים שלנו מבלי שדב,גרמניים
הייתי מאוד פגועה . בידי השמאליתקועקע  57563המספר שלי  .הם היו אחראיות לקעקע לנו מספר על היד, שישבו לצד שולחן

  .רק מספר, מאז אותו הרגע כבר לא היה לי שם. ונעלבת כמו שלא הייתי בחיי
אז עמדו כמה . היו מים חמים מאוד או קרים מאוד,להתרחץ והכניסו אותנונו גילחו את ראש, משם העבירו אותנו למרחצאות

ליד . לא רציתי לחיות יותר, זו היתה הרגשה נוראה. הם חיפשו יהלומים,גברים עם מקל והחדירו אותו לאיבר המין של הנשים 

גדי בנתנו לנו . אני הייתי צעירה מידי, הם חיפשו גם מתחת לשדיים של הנשים, על מנת שלא נזוז כל גרמני עמד כלב גדול
. לקחו אותנו לבלוק .גבר שישב שם עם פח צבע עשה לנו צלב אדום על הבגדים.פסים ונעלי עץ וחיכינו שייקחו אותנו למגורים

באחד הלילות היא . הייתי ממש מאושרת מזה כי היא שמרה עליי. ישנתי לידה,מכרה בת גילי מטורק,את חנה פגשתי שם 
אפילו ישבנו עליה כדי , הניסינו להשתיק אות, גיסתה שהיתה איתנו ,אני ומרים. הרביץ לעצמה היא החלה לצעוק ול. השתגעה

מצבה של חנה החמיר  מכןאחר לימים שב. היא באה אלינו והחלה להרביץ לנו חזק,אבל השומרת שמעה אותה . שלא ישמעו
  .ובסלקציה היא נלקחה לתאי הגזים

 .עבדתי שם במהלך הלילה ובימים ישנתי .לבית החרושת קראו אוניון. וארגזים סחבתי ברזלים,נשלחתי לעבוד בבית חרושת 

עורכים מסדר ולוקחים אותנו , יו מעירים אותנוהבכל לילה .טובים יותר ותנאיםהיה יותר שקט , ילה היו טובות יותרלמשמרות ה
אביה היה ,מבית עשירבת יחידה ,יהודייה היא היתה , קראו לה דנה, היתה לי חברה בעבודה. גם כשהייתי חולה עבדתי. לעבוד

סתה לשכנע אותי יהיא נ. יחד איתה הציעה לי להתאבדו דנה היתה בדיכאון מוחלט.שופט היא היתה גדולה ממני בשלוש שנים
נורא פחדתי ואמרתי לה שזה יעבור ואנחנו , על גדרות התיל המחושמליםנהגה לרוץ היא . המון פעמים אך אני פחדתי מהמוות

לבסוף דנה הצליחה לשכנע אותי וקבענו . וות סביבנומועל כל ה הקרמטוריוםצל אך היא אמרה שאין סיכוי ושאסתכל על נינ

היא כעסה . איתה לא יכולתי ללכתו היתה שושנה ברגל וחום גבוהאך לי . היא העירה אותי במועד שקבענו.מועד לעשות זאת
תלויה  לאחר זמן מה היא נמצאהניתנה פקודה לחפש אותה ו. נכחהא לא במסדר שלפני העבודה הי. לבדה עליי מאוד והלכה

  .היה לי מאוד קשה.על גדר התיל
שמעתי . כשהגיעו עוד טרנספורטים למחנה אני זוכרת שראיתי שהם מובלים לשם, מהקרמטוריוםהבלוק שלי היה לא רחוק 

  .ידענו ששורפים אותם שם בבורות.'שהם מגטו לודגהם צעקו  בדרכם, היו קבוצות שלמות שהוליכו ישר למוות, צעקות ובכי
המזכירה הגרמנייה .היינו עירומים ובדקו עם מקל אם יש לנו עוד בשר בגוף ואם אנו כשירים לעבודה, ותסלקציכמה  עברתי

בחורה באחת הסלקציות פגשתי .שישבה שם כתבה את המספרים של אלה שלא עברו והייתה אחראית לשלוח אותם למוות

ואמרתי לה שהיא עובדת טובה וחרוצה וכך  מזכירהאני ניגשתי ל. היא לא עברה את הסלקציה והחלה לבכות, ה'יבצבשם ר
בכל פעם שראיתי את ערימות  .עדיין בקשר אנחנוו היום קוראים לה רבקה גוצמן. נעתי אותה עד שהיא מחקה את מספרהכש

  .גם לו היה מוות שכזהוהאם האם הוא שם . על אביהגופות שהיו מונחות שם חשבתי 

אני זוכרת שאחרי  .קשה לתאר את שראיתי שם .רצינו שמטוס יפוצץ את תאי הגזים או אותנו .באושוויץ התרכז הרוע בעולם
אנשים שלא דיברו גרמנית קיבלו הרבה  .ילדים לא זיהו את הוריהם.שגילחו לנו את הראשים קשה היה לזהות האחד את השני

חה שהיו לנו ולחגוג את החגים והם נהגו לשיר בדקות המנ, הם היו אנשים מקסימים. וחד סבלו מאודהסאלוניקים במי, מכות
  .היינו נזכרים יחד במאכלי החג. כשזכרנו אותם, היהודיים

כמעט , פתחו את מחסני האוכל והאנשים התנפלו עליהם םה. כשהחזית הרוסית התקרבה הגרמנים ברחו מהמחנה יחד איתנו
בינואר  18 - זה היה בתאריך ה .הצלחתי לתפוס קופסת קוביות סוכר ואיתה הלכתי בצעדת המוות. השני הרגו האחד את



 

הרבה אנשים מתו במהלך . השלג ירד עלינו , נסענו ברכבות משא ללא קורת גג.הלכנו במשך ימים ולילות לכיוון גרמניה, 1945
. ם יוצאים מהשורה על מנת לאכול ירקות שמצאו בשדהעברנו שדות ומידי פעם היו אנשי, המשכנו ללכת ברגל. הנסיעה

הקפדתי לאכול קובייה ביום ולתת גם , היו לי את קוביות הסוכר שלי. הנאצים היו שולחים אליהם את כלביהם וזה היה נורא
  .רגליי היו נפוחות והקור הקשה עליי אך המשכתי,ללכתתקשיתי ה.לאחרים

. החלטתי לברוח עם כמה מהבנות מסויםבשלב . הבנו שמצבנו משתפרו תנולאט לאט ראינו שפחות גרמנים מלווים או
 ישבנו שם עד שאחת הבנות שמעה. הסתתרנו בתוך תעלה ומשם ראינו את הגרמנים מנסים להילחם ברוסים ואחר כך בורחים

וף הוציאו אותנו משם אחד מהחיילים הרוסים אמר לנו להמתין בתוך התעלה עד שלבס. יצאנו וראינו אופנועים. מילה ברוסית
  . 1945באפריל  24השתחררנו סופית בתאריך . והועברנו למחנה ליפציג

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

אני ושלוש מחברותי  .אגו לנו למשך כחודש ימים ולאחר מכן שוחררנוהם ד, על מנת שלא נמות מזה, במחנה קיבלנו מעט אוכל
 'הגענו לעיר לודג .נסענו ברכבות שהיו מלאות בפצועים קטועי גפיים ועזרנו להם במהלך הדרך. התחלנו את דרכנו חזרה לפולין

רשמנו את שמותינו על . במהלך כל התקופה הלכנו ממקום למקום על מנת לחפש קרובי משפחה. שהינו שם למשך כחצי שנהו
בעזרתם . לה לגרמניהיאמרו לנו שעל מנת להגיע למדינה אחרת עלינו לחזור תח .לוחות המודעות למקרה ומישהו יחפש אותנו

הם היו משפחה . התנדבה לקלוט פליטיםשהיתי אצל משפחה אמריקאית ששם .לגרמניהא הצלחתי להגיע "וינט והאונר'ל הגש
על ,משפחתי עלכל הזמן חשבתי  ,מאוד קינאתי,שהתחבר אליי ודאג לי היה להם ילד קטן . מץ אותילאטובה ואדיבה ואף רצו 

  .ואחייני הקטן יאחיותי
, כאמור. והתגוררנו באותו החדר א"באונרר שארגנונפגשנו במסיבה  .בעלישלימים הפך ל,בשטראובינג פגשתי את בנציון

למשפחתו  בנציוןהעדפתי לנסוע עם ,להסתדרני כבר גדולה ואוכל המשפחה האמריקאית רצתה לאמץ אותי אך חשבתי שא
  .בנציון ואני נרשמנו לעלייה.בפלשיתנה שהתגוררה 

אונייה נוסעי ה. ונלחמו בנו ו לחופי הארץ האנגלים עצרו אותנו כשהגענ .מגרמניה הגענו לצרפת ומשם עלינו לאונייה אקסודוס

והיתהבסכנת , האונייה החלה להתמלא במים . לחמו בנו כאילו היינו חייליםזרקו עליהם קופסאות שימורים ואילו האנגלים 
  .איתם חזרנו לגרמניההעבירו אליהם את כל אלפי הנוסעים מהאונייה ו, הגיעו  ספינות חילוץארבע . טביעה

 ןהיריוזכות היותי בב .שם נודע לי שאני בהיריון. המשכנו לגרמניה לפנדרוף. הצרפתים הסכימו לקלוט אותנו אך רובנו סירבנו

במסגרת הזהות  .ועלינו לאונייה פרובידנס מצרפת מזויפיםהסוכנות היהודית ארגנה לנו דרכונים .דרכי ארצה היתה מיידית
בנציון בזהות של חיים וסרמן ואני בזהות של . לבן ציון נתנו שתי ילדות וכך הפלגנוויהודייה , נתנו לי ילדה בת שש הבדויה

  .זרים לחלוטין במהלך ההפלגה ולא דיברנו זה עם זה היינו. סטלה גרבר
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

בנציון גויס  .בתנו הבכורהשם נולדה ,כפר ויתקין התגוררנו ב. ברנו לבני משפחתו של בנציוןועכשהגענו ארצה נפרדנו מהילדות 
בנציון עבד במאפיה , לאחר ארבע שנים עברנו להתגורר בעפולה . בינתיים נולדה בתנו השנייה. לצבא ושירת למשך כשנה וחצי

. לחדרה ואחר כך  נולדה ביתנו השלישית שם,עברנו לחולון  .בשעות הערב למדתי קורסי עבריתו ואני גידלתי את בנותינו
  .להם את סיפורי השואהנהגתי לספר , דתי כמטפלת בילדיםבמשך השנים עב

פעם בשנה נערך מפגש אזכרה  .לפני כשנה נסעתי עם שתיים מבנותיי לפולין וביקרנו במקומות בהם הייתי במהלך המלחמה

, אותאני מבקרת במועדון לניצולי שואה בחדרה ושמעת הרצ. מפגש מרגש שבכל שנה אני מחכה לו, אביב להרוגי טורק-בתל
  .מאוד מעניין אותיהנושא 

. לבשל להם, אוהבת לבלות איתם , אני קשורה מאוד למשפחתי .עה ניניםשיש לי שבעה נכדים ות, כיום אני מתגוררת בחדרה
  .  ברוך השם,ויש לי הרבה נחת  הבטלוויזיאני נהנית לקרוא ולצפות 
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