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  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  לא זוכרת 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(



 

  
  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            

 
אני לא זוכרת הרבה מהתקופה . יחידה לאבא חזן ומורה ליהדות ואמא עקרת בית בת.גרמניה, בעיר מנהיים 1933ב נולדתי 

  . לאמא היה פסנתרו זוכרת שהייתה הרבה מוסיקה קלאסיתהזו כיוון שהייתי נורא צעירה אבל 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתילות ותפקידים פע, 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
  

  
. דפקו בדלת ונכנסו קציני גסטפו, רק שתינו בבית ,הייתי עם אמא בבית לפנות ערב. חזק שלי היה בערב ליל הבדולחהזיכרון ה

הם לא האמינו לה ולכן עשו חיפוש בורטאלי בבית וכאשר לא מצאו שם את , אמא אמרה שלא נמצא, שאלו על אבא היכן הוא

 . הלכנו לשכנים ממול שהיו גויים. מבוקשם גירשו אותנו מהבית
  

וכי בית הכנסת עולה  בזוית העין שכנים ראיתי אש גדולהלהגענו ברגע ש, צמוד לבית היה בית כנסת שאבי כיהן בו כחזן

, לאחר תקופה קצרה אמי ואני חיינו אצל ההורים של אמי בעיירה אחרת . מאותו יום לא זכיתי לראות את אבי יותר. בלהבות

לסבים  SSחיילי במהלך התקופה הזו באחד הימים הגיעו  . אני זוכרת ששהינו שם במשך חמישה חודשים מנובמבר עד מרץ

  . הם עשו זאת בצורה אגרסיבית ממש הורידו אותם ממנה. צוואר וידיים, שלי ודרשו מסבתי להוריד את התכשיטים מהאוזניים

  

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

  

 
. בהמשך ושהיא תצטרף אליי אחר כך ,לאח שלה, אמרה לי כי אני נוסעת לארץ ישראל לדודים שליאמי  1939בתחילת מרץ 

המדריכה עסקה בהעלת נוער לארץ ישראל ולרגל . היא ליוותה אותי לתחנת רכבת שם נפגשנו עם מדריכת עליית הנוער

 .תפקידה הייתה צריכה להגיע לארץ
  

  . ך החלון נפרדה ממני וזאת הפעם האחרונה שראיתי אותהעליתי עם המדריכה לרכבת אמי עמדה בחוץ ודר

הגעתי באונייה ואני זוכרת שהיה לי תרמיל גב ודובון שהציץ .בדיעבד לא הסבירו לילדים מה באמת קורה לא הבנתי את המצב

  . החזקתי את הדובון שנים רבות עד שנפרם לגמריי, ממנו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, עלייתך ארצהתחושותיך בעת (

  ):לדורות הבאים
  

הם קיבלו אותי בשמחה ובחמימות . וחצי 3בת  ,שנתיים צעירה ממני ,הייתה להם בת, הגעתי לדוד ודודה שלי בקריית מוצקין

 12חייתי אצלם עד גיל  . נו דירה ליד הדודים ועברתי לגור אצלםשכרו ל, הורי אימי -כעבור שבועיים הגיעו הסבים שלי .רבה

כל לילה לפני  . את אבא לא הזכרתי ,במשך כל הזמן הזה חייתי במחשבה שאימי אוטוטו חוזרת, ובמהלך הזמן הזה סבא נפטר

  . בגיל הזה לענות ליולא ידעה מה היה לה קשה , ה הייתי שואלת את סבתא מתי אמא באה והיא הייתה עונה עוד מעטינהש

וברגע שידעו בבירור כי הם אינם בחיים יותר הדודים שלי הגישו בקשה לאימוץ ואז עברתי , 12ההורים שלי נספו כשהייתי ב

סבתי  לא רצו שאגדל עם, יוכלו לאמץ אותיבעצם הם חיכו לדעת בוודאות כי הוריי אינם בחיים יותר וזאת על מנת ש. לגור אצלם

 . שהייתה כבר מבוגרת
  

 .בתחילה התראינו כל יום ולאט לאט הסתגלתי למצב, היא הייתה כמו אמא בשבילי, בהתחלה היה לי קשה להיפרד מסבתא
למדתי בית ספר . סבתא עברה לגור בבית אבות בחיפה, עברנו לגור בטבעון 1948ב . בת דודתי היא בעצם אחותי לכל דבר



 

אומנה , לאחר סיום לימודיי התיכוניים למדתי בבית ספר למטפלות בנווה שאנן בחיפה . ילו תיכון בטבעוןיסודי בקריית מוצקין וא

ל "שם הכרתי את בעלי שהיה נכה צה, התגייסתי לצבא ושימשתי כאחות בבית החולים תל השומר, 1951בסוף  . לתינוקות

, הוא פתח עסק של צביעת מכוניות, א"ברנו לגור בתע 1952בסןף  . הוא היה משותק בחצי גוף תחתון, 1948נפצע ב אשר 

על שם , נולדה ביתי הראשונה אסתר 1954ב . עזרתי לו בעסק בעיקר בהנהלת חשבונות. דבר שעסק בו עוד לפני שנפצע

 . נולד בני אייל 1961נולדה ביתי ענת וב 1960ב, אימי
  

הדוד המאמץ שלי לא סיפר לי דבר למרות שידעתי . יחייתי בהדחקה מושלמת על כל הפרשה שעברת ,כל הזמן שחייתי בארץ

ואני פשוט לא . היה לו קשר חזק עם אימי בתור אח ואחות, הוא פשוט לא היה מסוגל לדבר על הנושא, כי נסע לגרמניה

, תאערב לפני הגיוס של בתי הגדולה סיפרתי לה שסבא וסב .מה שידעתי ואילו ילדיי לא ידעו דבר לבעלי סיפרתי את . שאלתי

הגדולה שלי עשתה עבודת  על מה שהיה בקרב המשפחה עד שהנכדהלא דיברנו  . בעצם דודיי הם אינם הוריי הביולוגיים

היא נסעה במסגרת הבית ספר למחנות השמדה . סיפרתי לה כל מה שזכרתי כמובן, שורשים ואז הפרטים האמיתיים התגלו

, אבי המאמץ עשה מאמצים גדולים לקבל שילומים מגרמניה למעני . ביתהראתי לה תמונות ואז התחלנו לדבר על זה ב, בפולין

הדבר היחידי שפיצו אותי היה בסכום קטן על . הוא החליף פעמים רבות מקצוע, אך לא היה להם פרטים מדוייקים על מצב אבי

  . אובדן הלימודים שלא זכיתי לו בגרמניה

  

ה גרמניה אנגרט הוא סיפר לי במהלך השיחה כי אישה נוצריי, בעוןקיבלתי טלפון מאדם בשם פוטוק שגר בט 2012בדצמבר 

אם יש , וכאשר עשתה את עבודת המחקר לא היה לה מושג אם מישהו מהמשפחה שלי חי, ון עשתה עבודת מחקר על אמיברא

ו את השם שלי וכי מצא) נמצא גם בגרמניה, בו נמצא מאגר גדול על יהודי העולם(י יורק במכון ליאו בק בנ .איזשהו עד וצאצא

הייתי בהלם , כמובן שהשיחה הזו הפתיעה אותי נורא . הוא חיפש את הכתובת באינטרנט וכך הגיע אליי, א"אני חיה בת

לי את העבודה במייל  הוא שלח . לא העלתי על דעתי כי עבודת המחקר שלה תכיל כלכך הרבה פרטים, ומופתעת מכל בחינה

ידעתי שזה יקח לי זמן , ה היה כתוב בגרמנית ולמרות שאני יודעת לקרוא לא ידעתי שוטףז, עמודים  70וזה היה כלמעלה מ 

 את באותו ערב התקשרתי לגרמניה עוד לפני שקראתי . ולכן הילדים שלי מסרו את זה לתרגום תמורת תשלום ,ללא סוף

  . לא היה צפוי שאהיה בגיל הזה זה, לא היה לה מושג שאני חיה, הזדהתי בפנייה והיא הייתה בהלם, התרגום

  

ום ושזה ייקח זמן עד שאקבל העבודה לתרג סיפרתי לי שמסרתי את, תי לה מאוד והייתה התרגשות גדולה משני הצדדיםיהוד

, כשקיבלנו את העבודה אני וילדיי קראנו אותה כל אחד בנפרד . היא התרגשה נורא שיש עד לעבודה שלה. אותה חזרה

ואדע  80מי היה מאמין שאגיע לגיל , ם לא ידעתי ודרך העבודה נודע לימשום שהרבה דברי, הרגשתי כי נסגר מעגל בשבילי

אמא הייתה מטפלת בילדים ואבא עבר בין כל . גיליתי כי אבי ואימי חיו יחד בשטוטגרט ועבדו שם . סוף סוף מה עלה בגורלם

זה שהם חיו יחד היה דבר גדול מאוד , החיים שם לא היו חופשיים כמו קודם, הם עבדו מאוד קשה . 1941מני עבודות עד 

אך לא ידעתי  45ידעתי כי אמא נהרגה בגיל . אני חייתי במחשבה כי אבי נעלם בליל הבדולח ומאז הם אינם חיים יחד, בשבילי

תת תזונה ועבודה , הם נספו שם אך לא מרצח אלא מרעב, הם עברו ברכבת למחנה הריכוז שטוטהוף 1941ב . מה קרה לה

אבי המאמץ התעקש ובירר רצה , ת באף פיצוי מגרמניהנלא הייתי מעוניי. ממש לפני סוף המלחמה 1945הם נספו ב , קשה

היא  ,בעבודה אנגרט כתבה כי זמן קצר לפני העברה של אמי למחנה  . שאקבל פיצויים אך חשתי כי זה הדם של ההורים שלי

  .וגם לה הייתה ילדה בגילי ששלחה אותי לארץ על מנת להציל אותי ,סיפרה לשכנתה ממול שהייתה בקשרים טובים איתה

  

 ביום השנה לשואה הלכה לבית הקברות בשטוטגרט שמה פרחים, אנגרט הינה אישה מדהימה בעלת רגישות מיוחדת

. סעה ממקום למקום על מת לאסוף עדויות כשהינה חסרת אמצעיםהיא נ. צילמה זאת ושלחה לי, והדליקה נר לזכרם של הוריי 

כיום היא . כעת זה בתהליכי סיום בגרמניה, היא מסרה את העבודה להוצאה לאור בגרמניה והחליטו להוציא את הספר

ינים ישנם מספר ערים בגרמניה אשר מכ . כה בעבודתה וחוקרת אחר אבי שהרבה יותר קשה לה כיוון שידוע מעט עליויממש

היא קיבלה אישור לעשות זאת למען הוריי , ועל האבן חורטים את שמם ותאריך פטירתם, אבן שפה במקומות בהם גרו הנספים

היא התרגשה נורא , בחג פסחא לאחר ששלחה לי את העבודה שלחתי לה חבילה גדולה מאוד של תוצרת ישראל  . בשטוטגרט

היא הגיעה עם אחיינתה , הזמנתי אותה לארץ בסוכות  . שחימם את ליבה וסיפרה כי כל דלפקה במטבח מלא בתוצרת ישראל

מסרנו להם את , היינו בביקור ביד ושם ובמהלכו נורא התרגשה, טיילו בארץ, הם שהו כאן במשך שבועיים, שיודעת טוב אנגלית

ך והחגים אני כל "כל על התנהיא אישה מדהימה היא חוגגת את החגים היהודיים היא יודעת ה, אנחנו בקשר קבוע. עבודתה 

  . פעם מחדש מופתעת מהתמצאותה



 

פתעתי התברר כי אך לה, שהו ממשפחה בא מרקע נאצי ומרקע של פשעי מלחמהיבהתחלה תהיתי וחשבתי כי ככל הנראה מ

היא תמיד נמשכה למקום הזה . להיפך משפחתה תמיד התנגדה ולא הבינה איך השואה קרתה בזמנים מודרניים שכאלו

מאז אני מתנדבת עם גן תקשורתי של ילדים , למזלי לא סבל, בעלי נפטר 2006ב. והחליטה לעשות את המחקר בגלל רגישותה

הולכת להרבה , שוחה, אני עוסקת הרבה בספורט. אני אוהבת לעסוק עם ילדים, אוטיסטים ממנו אני מקבלת הרבה סיפוק

  . אני אוהבת לקרוא ונורא אוהבת מוסיקה קלאסית . פרחי באך וכו, ל מני תחומים כמו גרפולוגיהחוגים בבית הלוחם מכ

בכל שישי אנחנו מקיימים ארוחת ערב יחד  . נכדים ונינה אחת 9יש לי כיום . ת כיום מהמשפחה שלי הילדים והנכדיםיאני נהנ

  ! בני אדם ושיעזרו לזולת אני רוצה למסור לדורות הבאים שיהיו. פעם אצלי פעם אצל הילדים
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