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בגרמניה ואז  1938עד : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

                                                     .אמסטל ווין. דהולנ
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Until 1938 in 

Germany and then 
Holland. Amstlwein. 

  הולנד  :ארץ המגורים

 

ס יסודי "שנים בבי 4 :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
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   )ישיבה, אוניברסיטה, וןתיכ, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  ברית חלוצים דתיים

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  בהולנד  1943ועד מרץ , בגרמניה 1938עד שנת               )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
- 1944אושוויץ ומשנת :  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 בירקנאו
   בלועזית

     1944 Auschwitz - Birkenau                                                                                     

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

   

  בלועזית
  

                                                            שוודיה, מאלמו  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  שוודיה, גוטבורג:  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   הולנד : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  



 

  ציין ממתי עד מתי, פריסיןבמידה והיית במחנות מעצר בק

  

  :עליה שנת

20/12/46 
: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " אמפייר"אוניית 

  

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

ב "משפחתי ואני שאפנו להגיע לארה. אחותי הגדולה ועוד שני אחים שאחד מהם קטן ממני, אני, לפני המלחמה חיינו בבית הורי

החיילים . הייתה אווירה שהמצב הולך ויחמיר עבור היהודים . צדורה מאוד מסובכת ולא הייתה לנו ויזהאך הייתה זאת פרו

עד שהסכינים "ושירים נגד היהודים כמו " מחר כל העולם, היום גרמניה שלנו: "הגרמנים היו צועדים ברחובות ושרים שירים כמו

י היה הבדל בין היהודים שנטמעו בחברה הגרמנית לבין היהודים מהגרי זכור לי כ. גם פוליטית, אוירה של שנאה". יקיזו את דמם

. תה שם פרנסהיכי לא הי) פולין(הורי היו מהגרי עבודה שעזבו את גליציה . העבודה שהגיעו לאחר מלחמת העולם הראשונה

כי ) משפחת וינד(נו בהולנד נסענו לחופשה אצל הקרובים של, חששנו לגורלנו כיהודים בגרמניה. ההבדל בין הקבוצות היה גדול

הדוד עבד , לא היו להם ילדים. משפחת וינד עברה מקלן שבגרמניה לשם. טרליתישאם תפרוץ מלחמה הולנד תישאר ני חשבנו

עם הזמן המצב . הם היו זוג צעיר שעשה עבורנו המון. כך הדודים עברו בצורה לגלית, במפעל ידוע והם העבירו את העסק להולנד

בעיקר , אבל התגעגעתי מאוד להורים, היה לנו טוב אצלם. ב"תה לנו עדיין תקווה שנקבל כולנו ויזה לארהיהי הורע מעט אך

לא היינו רגילים לא להיות עם . איך הוא מרגיש, עצוב לי שאף פעם לא שאלתי את אחי מה עובר עליו. בכיתי המון, מא שליילא

כשהגרמנים  11הייתי בת  1936בשנת . מלא הומור, י הקטן היה תמיד שמחאח. אז עוד לא ידענו שלא נראה אותם יותר, ההורים

אך העיתונים דיברו על , חששתי מההשלכות שלה, אני זוכרת את כיבוש אוסטריה 12בגיל  1938- ב, כבשו בחזרה את חבל הריין

ים בעלי אזרחות פולנית גבר 1938באוקטובר . לא חשבו על כל שאר המדינות שנכבשו) המלחמה(אווירה של חיידק שמחריף 

הם נשארו במחנה מעבר עד יולי . אך הפולנים לא נתנו להם להיכנס, הגרמנים הביאו את הורי לגבול הפולני. גורשו מגרמניה

באותו זמן אחותי הקטנה קיבלה אישור לעלות . ב שלחה סיוע שהקל מעט את התנאים"אך למזלם ארה, בתנאים מאוד קשים

אחי הגדול הצליח לעלות . שארו סיכוייהם לשרוד קלושיםיהאמהות שמסרו את ילדיהן ידעו שאם י, ליהלאנג" קינדרטרנספורט"ל

  .1939יולי , ארצה בעלית הנוער

  

  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 הבריחב

אחי הלך לבית הספר ואני , ניסינו לנהל את שגרת חיינו כרגיל. עדיין קיווינו שבהולנד לא יקרה כלום, פרצה המלחמה 1939בשנת 

מקומות שאסור , היו תקנות רבות נגד היהודים, הם אילצו אותנו לענוד טלאי צהוב, הגרמנים נכנסו להולנד 1940. למדתי תפירה

מנהלי . היו להם קשרים עם בעלי עסקים, במדינות אליהן נכנסו הגרמנים. דודי עוד המשיך לעבוד. שעות עוצר, לנו ללכת אליהם

הם טענו כי ליהודים שעבדו אצלם יש חשיבות והם מומחים ומקצועיים , היו בעלי השפעה רבה על הגרמנים" פיליפס"חברת 

אנחנו בטוחים שהעבודה " קבוצת פיליפס"ליד פוחט ועל כך כינו אותנו " פיליפס"אני עבדתי במפעל . למרות שבפועל איך זה נכון

ינוקת למשפחה נוצרית וכך היא תה תידודי ודודתי שאירחו אותי מסרו את בת דודתי כשהי. במפעל היא מה שהציל את חיינו

זכור לי דיווח של כתב בריטי . אבל לאט לאט הבנו שהיהודים שנוסעים לפולין לא חוזרים, לא ידענו בדיוק על ההשמדה. ניצלה

)BBC (שמענו את זה ודודה שלי . הם נחנקו ברכבים בדרך מצרפת לפולין, שיהודים נהרגו עוד לפני שהגיעו למחנות 43או  42- ב

. עד שבאיזשהו שלב הפסקנו לשמוע מהם, הורינו שלחו לנו מכתבים וגלויות מדי פעם". לפחות זהו מוות מהיר" בפסימיותת אומר

ושם הם נרצחו - לפי יד, היה ידוע שיהודי פולין נשלחו לגטאות וזה היה בטוח שהם נהרגו, עד היום אני לא בטוחה איפה הם נרצחו

נסענו במשך , נלקחנו לפוחט ברכבת משא כשהקרונות סגורים ומחניקים, 1944לת יוני בתחי). Belzitz(יטס 'במחנה בשם בלז

באותו . הנאצים נתנו לנו מדים עם פסים וקבקבי עץ הולנדיים, לא הרשו לנו לקחת עמנו כלום. ארבעה ימים בתנאים קשים מאוד

פחדנו נורא  –בלי לזוז , לפעמים לכמה שעות, זמן היו כבר הפצצות אוויריות בתוך גרמניה שבגללן הרכבת עצרה בפתאומיות

כדי לשמור על , השתדלנו להיות כמה שיותר ביחד, התחלנו להתאגד בקבוצות קטנות של חברים, כשהגענו לפוחט. נודע-מהלא



 

אני זוכרת . לקראת ערב הגענו למחנה והורו לנו לצאת מהרכבת, לא ידענו באותו זמן על תאי הגזים. מורל גבוה ככל שניתן

אני זוכרת שראיתי ארובות גדולות ואש שיוצאת מהן . היה ריח מאוד חזק שכנראה הגיע מהמשרפות, שהייתי צמאה מאוד

יץ היינו בטוחים שאנחנו היהודים האחרונים שנשארו ווושלאכשהגענו . שם קיבלתי את המספר שיש לי על היד, הגדולות במחנה

. אני לא זוכרת בבירור אם יצא לי להיפרד ממנו בכלל, ומאז לא ראיתי אותו אחי נלקח לפני. בחיים בעקבות הזוועות שהתרחשו

, כך רעבה- זכור לי שהייתי כל. הינוםיאך היה די בכך שאבין מהו ג, ל חמישה ימיםויץ בסך הכוושבתוך מחנה ההשמדה או שהיתי

אין לי . הכנסתי אותו לפה ובלעתימיד , יום אחד שלחתי את היד מתחת למזרן והרגשתי שיש שם משהו. במשך ימים ארוכים

על גבול " טלפונקן"הועברנו לבית חרושת  1944ביוני . אבל לא יכולתי להתמודד עם הרעב הקשה, מושג עד היום מה זה היה

מטלפונקן הועברנו עד שבסוף . היינו רעבים מאוד, היה קשה, שעות ביום 12עבדנו . היינו קבוצה קטנה יותר, פולין בגרמניה

בימים שהיו לי . תה לנו תקווה כי חשבנו שנמותילא הי. 1945ברכבות בקר פתוחים בקור ובגשם בינואר או פברואר הגענו 

  .הבטחתי לעצמי שאני חייבת לספר את מה שעברתי, למרות שלא האמנתי שאצא מזה, ויץ הבטחתי שאם אשאר בחייםובאוש

אני הייתי בין היהודים , לגרמניה אספקה צבאית תמורת יהודים שוודיה הציעה, כאשר הצבא הנאצי היה במצוקה של ציוד צבאי

  .תנאים הרבה יותר טובים, שם כבר היה אוכל, היינו בשוודיה) במאי 8(כבר לפני סוף המלחמה . שניצלו בזכות כך

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

נשארתי . בבית דודי ניהלתי את משק הבית. ידעתי שהדוד חזר הביתה ושתי בנותיו שרדו, חזרתי להולנד 1945בסוף ספטמבר 

אחד החיילים . ידעתי שאחותי בחיים ושהיא גם מתכננת להגיע לארץ. אך רציתי לפגוש את אחי בארץ, בהולנד זמן מה

הציע לי שנתחתן בחתונה פיקטיבית אזרחית כדי שהבריטים יתנו לי אישור לעלות  ,שהיה אח של גיסתי, היהודית המהבריגאד

  .הגעתי לארץ באוניה 1946בדצמבר . לארץ בתור אשת חייל וכך עשיתי

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):באיםה

הרבה קרובים שלי עלו לארץ לפני . אני לא רציתי לגור בקיבוץ, זור עמק בית שאןחנה ואז עבר לקיבוץ שלוחות בא- אחי חי בפרדס

, אביב-גרתי בתל, תוך חודש התחלתי לעבוד. גרתי בבית חלוצות דתי, ניסינו להסתדר, תה קליטת עליה טובהילא הי, המלחמה

הסוכנות נתנה לנו , לא דרשנו כלום, לא קיבלנו כלום, 20הייתי בת . תקדם ולהתפתח למרות הקשייםניסינו לה. כולם היו עניים

אז , תה הרה עם תאומיםיים הי- בת דודתי שגרה בגב. בנות בחדר 3במשך ארבעה חודשים גרתי עם עוד . ט"אולי כמה ליש

נשארתי . נה צנועה מאוד ובלילה הייתי ישנה במטבחתה לה דירה קטיהי. הצעתי לה שאעבור אליהם כדי לעזור לה והיא הסכימה

גרתי בבית החלוצות , הלכתי ללשכת העבודה והציעו לי לנהל משק בית, עברתי לחיפה 1947בשנת . שם זמן מה אחרי הלידה

 באותה הקומה בדלת ממול גרה משפחה שדיברה גרמנית ראיתי שעל דלת הכניסה רשומים שמות, ועבדתי בבית ברחוב נורדאו

אז שאלתי את בעלת הבית , היהודית שזכרתי המהבריגאדראיתי שם משפחה של חייל . של שני גברים ששכרו דירת חדר שם

אז בעל הבית שבו עבדתי  20:00היה עוצר ואסור היה להסתובב ברחוב מהשעה , באותה שנה. אם זה היה הוא והתברר לי שכן

הוא שכר דירה , ושם הכרתי את בעלי" מלך אדום"להצטרף אליהם למשחק  בעלת הדירה ממול הציעה לי. שאר ללוןיהציע לי לה

רמקולים , יתה עבורי חוויה בלתי נשכחתיהכרזת העצמאות ה. כבר התחתנו 48בנובמבר , היהודית המהבריגאדעם אותו חייל 

  .רקדנו ושרנו, קראו קריאות הידד ברחובות

  

בפרוץ . שנינו לא סיפרנו, לא דיברנו בכלל על העבר, י פרוץ המלחמה לפוליןהוא הגיע לפנ, וינה ולכן ידע גרמניתובעלי נולד ב

אחר כך הגיע לבגדד ועבד אצל האנגלים וכך , הוא הגיע לאיראן בתור אזרח, המלחמה הוא היה בצבא הפולני תחת פיקוד רוסי

היום היא , נולדה לי בתי הבכורה 54בשנת . רק אוכל, לא קיבלנו כסף. תי בחיפהלפני החתונה הייתי בצבא ושיר. צהעלה אר

  . ה היא עצמאית מצליחהיבתי השני. נכדתי עשתה עליה. קנדה, נשואה וחיה בטורונטו
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