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    )מורה, סנדלר, תלמיד(
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    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
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                                                                   פטסוולדאו  :בו נודע לך כי הנך אדם חופשי המקום

 
   8/5/1945: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  רתציין מקום אליו חז

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1945 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  מורדי הגטאות



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)אכליםמו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

ובאותה , רו לידנובעיר הסמוכה היו הרבה בני משפחה שג. אהבנו אחד את השני והיינו משפחה קרובה. היינו שמונה ילדים

עם פרוץ המלחמה אשתו . אחי הגדול היה נשוי ובתו הגדולה נפטרה עוד לפני המלחמה. תקופה היו בכל משפחה הרבה ילדים

האחים שלי גרו באותה עיר והיו עובדים עם אבא . אני הייתי הילדה השישית. לאחותי הגדולה גם היה ילד. שוב הייתה בהריון

סבתא הייתה גרה איתנו אבל נפטרה . יתה לנו משרתת שגרה איתנו בבית ואמא הייתה מבשלתהי. ביחד עם אמא, בחנות

  . אצלנו בבית

הלכתי . בחורף אהבתי לעשות סקי על ברזל והייתה לי ילדות מאושרת. אהבתי ללמוד ציור והיסטוריה והיו לי הרבה חברים

   .ים בעקיבא היו הכנה לארץהביקור. לתנועת עקיבא כמה פעמים ושם תמיד היו מדברים בעברית

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

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

כששיחקנו בחצר ידענו מי גרמני ומי . אם דיברנו פולנית הגרמנים תקפו אותנו. שעומדת לפרוץ מלחמהכבר ידעו בעיר שלנו 

גרנו שם אצל . ין'שבוע לפני שהגרמנים הגיעו אנחנו ברחנו לבנג. את גיסתי בחודש התשיעי להריונה שלחו להורים שלה. פולני

הגענו עד . הם היו יורים עלינו. ינו לברוח אבל הגרמנים השיגו אותנובפרוץ המלחמה ניס. אחותי והיינו כל המשפחה ביחד

  . ונשארנו שם בתור פליטים, עיר שהייתה מבוססת על פחם, ה'לדמרובה גרוניצ

אבי . והיה לנו עסק מסחר בלתי לגאלי, היינו צריכים לחיות ממשהו. החיים שם היו מאוד קשים והייתה הפרדה בין יהודים וגויים

בשלב הזה כבר התחילו לתפוס . והיינו צריכים לעזור לדודתי, היינו ממעמד בינוני. לכפר וכולם היו מתנהגים כך היה נוסע

הוא הלך כי פחד שייקחו את כל המשפחה . תחילה לקחו אותם למחנות עבודה ומאוחר יותר לקחו גם את אחי הגדול. אנשים

  . בצעדת המוות, באפריל, המלחמה םהוא נהרג כמה ימים לפני תו. אם לא ילך

אבי היה מוריד את הסרט מהיד כדי שלא יזהו שהוא יהודי . היינו צריכים לעמוד בתור כדי לקבל תלושים, לא היה לנו אוכל

אמי . כל אחד ממקום אחר, היו תופסים אותנו מהרחוב. כל הזמן היו אקציות וחיפשו אותנו. לך לכפר הסמוך להחליף מוצריםווה

פתאום אחותי אסתי הגיעה ואמרה שאמא קיבלה התקף . לה ואני חזרתי הביתה כי פחדתי שיקרה לה משהוהייתה מאוד חו

 והואאבא לקח אותי ואת אחותי לחדר של יהודי ושם התחבאנו . כשראיתי את אמא בבית פרצתי בבכי והוציאו אותי החוצה. לב

  . אות אותהרציתי מאוד לראות את אמא אבל לא יכולתי לר. בא אלינו בכל ערב

אני נשארתי . את הורי גיסתי ואת שני ילדיהם למחנה אושוויץ ושם הם נספו, הייתה אקציה גדולה ולקחו את אחותי 1942ב

אחרי שלקחו את ההורים חליתי מאוד וכבר לא רציתי . אחר כך העבירו אותנו לגטו דומלובה. בבית עם אחותי שלא התייצבה

בשנת . יד הארון וכך ניצלתיהחולים להשמדה ואחותי שמה אותי לבאו להוציא את . האחותי באה ואמרה שאחי חול. לחיות

  .גם היא נספתה באושוויץ 1942אחותי שניצלה ב. האחיין שלי נחנק בבונקר. אחותי נשלחה לאושוויץ ושם נספתה 1944

במחנה . לץ ואותי למחנה לכאנוורטןלקחו את אחותי למחנה נויז 1942בדצמבר . החיים כמובן היו מאוד קשים, אני חזרתי לעיר

כשנכנסתי אליו הוא רצה להוציא לי . כי'נפוחות ושלחו אותי לרופא צ יםהיו לי ידי. זה הייתי עשר שבועות ועבדתי בהכנת חוטים

 אמרו לי שאם אני. הממונה עליי הלכה להתלונן שלוקחים לה עובדת טובה. שן ואני פרצתי בבכי ואמרתי לו שאני רוצה הביתה

וכשירדנו הסתירו אותי ושמתי את , בדרך שלחנו מכתבים, בנות 120נשלחנו . לא חולה אני אשלח למחנה עבודה בכפייה



 

הרופא בא . בחודש פברואר לקחו את כולם ברכבת לאושוויץ אבל אני נשארתי באותו מחנה מעבר. המכתבים בתיבת הדואר

  .ואמר שחבל על הבחורה וכך הציל אותי

רצו לקחת . ברגע שהוא דחף אותי למיטה הצלחתי לברוח וניצלתי. שהיה אונס בחורות ושולח אותן לאושוויץהיה גרמני אחד 

הוא אמר שהוא מבטיח ששום דבר לא . הוא חשב שהחייל אנס אותי ורצה שאספר זאת. גם אותי והממונה עליי אמר לי לצאת

. הם שלחו אותי להסתתר שם - והגרמנים פחדו להיכנס לשםהיה שם בית חולים לחולי דיזנטריה . יקרה לי ושהוא שומר עליי

מאוחר יותר בא אייכמן ואמר לכל . אבל היה לי מה לאכול שם, כל כך רציתי לצאת. הייתי שם שלושה שבועות ועזרתי לרופאים

תמיד חיפשתי לראות מישהו . במחנה בלכמר ראיתי הרבה משלוחים וזוועות. אחד שם מי נשאר ומי הולך להשמדה

  . וכאן הייתי בזמן השחרור, מהמשפחה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

כולם יצאו בזמן . היה נורא, היו הרבה סיפורים על רוסים שאנסו בנות. יום אחד הגיע קצין רוסי ואמר לנו שאנחנו משוחררים

את מה שקרה למשפחה שלי שמעתי מאנשים . אנשים החלו לחפש את קרוביהם. השחרור כי כבר לא היה לנו מה לעשות

בכל . שמעתי שבעיר הסמוכה יש רשימת ניצולים, אני חשבתי לספר לכולם מה שקרה ולהיות חזקה. אחרים לאחר המלחמה

י על אחות אחת שהייתה בברגן בלזן אבל האחות הזאת ידעת. כי מי שהגיע לעיר רשם את עצמו. עיר הייתה רשימה כזאת

  . כשהאנגלים הגיעו היא כבר גססה אבל הם הצילו אותה. הייתה מאוד חולה

אבל הגיעו , תחילה היא לא מצאה אותי כי עברתי מחנה. קילומטרים על מנת למצוא אותי והצליחה 40אחותי הקטנה הלכה 

טיפלתי בה . היינו אוכלות לחם עם סוכר. נפגשנו אני והיא נפלנו אחת על השנייהאליי בערב ואמרו לי שאחותי באה אליי וכש

  . למעשה היא הצילה את חיי. בגלל הטיפול שלי אחותה הייתה מאוד מפונקת וקיבלה תמיד כל מה שרצתה. מאוד

י שם את בעלי אבל נפרדנו הכרת .רנו במינכן שם הקימו מעין קיבוץכיה ושם פגשתי את גיסי וג'נסענו מפולין לגרמניה דרך צ

ומאוחר יותר נפגשנו שוב במינכן , רציתי להיות חופשייה לחפש אותם. כמה פעמים כי אני המשכתי לחפש את המשפחה שלי

לאיטליה ומשם יבריחו אותנו  שניסעדריך אמר המ. עלינו לארץ כי אחותי כתבה לי משוודיה שהיא באה 1946שנה וב שםהיינו 

הייתי שם מאוד חולה , חודשים 22היינו שם . אבל בדרך נתפסנו ועברנו לקפריסין 1948בספינת מורדי הגטאות ב הגענו. לארץ

  .עלינו לארץ 1949ובשנת , בקפריסין התחתנתי עם בעלי. והיה מאוד קשה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים, המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, יך בעת עלייתך ארצהתחושות(

  
. נתנו שם שמות עבריים לרחובות. היינו שם יומיים ומשם נסענו לרמלה. 1956עד  1949-בארץ גרנו בבנימינה בבית עולים מ

אני . ס לצבא במבצע סיני והייתי אז עם ילד בן שש וילד נוסף בן פחות משנהבעלי גוי. אחר כך עברנו לגור בחולון בבית הנוכחי

והשני בן  59כיום בני הגדול כבר בן . בעלי עבד בכל עבודה שניתנה לו. לא עבדתי כי הייתי מאוד חלשה וטיפלתי בילדים בבית

  . 25הגדול בן , יש לנו שישה נכדים. באמצע היה לנו עוד ילד, 49

  

  'הסיפור נכתב על ידי חנה זלמנוביץ

  2011פברואר , חולון


