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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

, להורים)  בנות2-  ו בנים5( ים אח7  משפחה מלוכדת ומגובשת עםהיינו. כוסלובקיה'בצ בעיר קושניצה ש1929נולדתי בשנת 
עם מרתף חורף ענק מעץ ובימי הקיץ היינו משחקים בחצר עם ילדי , גרנו יחד עם סבי וסבתי בוילה יפה וגדולה. רוזלייה ולאופולד

היא הייתה . ביקש שרק שהייתה עוזרת לכל מירכשו לה הערכה רבה בשכונתנו מכיוון אמי הייתה אישה משכמה ומעלה ו .השכונה
שנה  אני זוכרת כי אבי היה חולה ומדי .  מהסביבהיהודים היה מלמד בחדר את האבי. בית ומידי פעם התעסקה בעזרה רפואיתקרת ע

אני זוכרת . אשר פעם בחודש העבירו בו שעור בעברית באותה תקופה אני למדתי בבית ספר נוצרי. טיפולים בפראגהיה נוסע ל
ונהגתי . 'ביתר'אני הייתי חברה בתנועת . בכנסייה מכיוון שהוא כיבד את אמי ואת הדת שלנושהכומר היה מונע ממני ללכת לתפילות 

  . בהצגות ומופעים מטעם התנועות השונותלהשתתף 
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ידים פעילות ותפק, זהות בדויה ושם בדויבמסתור 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

בשנת . לא יכלנו לשער אפילו לאן זה יתפתח, םמיבאותם י. פרוץ הקרבות סבתי והורי על התנהלו שיחות ביןעם תחילת המלחמה 
אני , נים נכנסו לעיירה הגרמ S.S-אנשי האני זוכרת כי  באחד מהפעמים  כאשר . הונגריה הייתה שייכת כבר לגרמנים 1942

ה של לצפות בהם עצרה אותי אחת השכנות שהייתה חברכדי בעוד שאנחנו רצות , וחברתי רצנו כדי לראות אותם ואת המדים שלהם
באותם ימים לא הבנתי למה היא מנעה ממני לראות . ואמרה לי לא להתקרב לשם ולחזור בריצה לביתי, תפסה אותי בידי, המשפחה

התחנן לאמי שתיקח ', הרוצח'אחד מתושבי השכונה אשר כינו אותו  .אבל כנראה שהמבוגרים הבינו כבר מה עומד להתרחש, אותם
 לשים את ותה תקופה ביקשו מאיתנובא.  לא הסכימהאבל אמי, חבא ולברוח מהגרמניםנת להתאת הילדים ותבוא איתו ליער על מ

לאי עם חוט זהב ט את האחת השכנות הציעה לתפור ליואפילו  האנשים התייחסו אלינו יפה בעיירה  אני זוכרת כי.לאי הצהובהט
 יחד איתנו שרו' ביתר'אני זוכרת שתנועת . צבא ההונגריבהוראת ה'  לגטו מונקאז אחי2-  אני אמי ו נסענו1944 בשנת  .מכובד ויפה

 צה לאכול שיצא לעבוד בייצור וסחיבת אמרו לנו שמי שרו ומידלבניםביתן עשוי כשהגענו בנינו לנו .  בדרכנו לשם'התקווה'את 
באחד היה פרטיזן חזר  ש,גרינברג,אחד מחברי. אבל הזקנים והילדים נשארו לעבוד במחנה, הצעירים ברחו ליערות רבים מ.אבנים

, עם הגעתנו.  לאושוויץתבוהועברנו ברכ חודשים  מספרלאחר. במכותשתפס אותו חייל גרמני הוא נרצח  וכהימים לעזור למשפחתו
 ללא הפסקה בכיתיאני זוכרת כי .  למוות ולאעבודכדי שאשלח לב המבוגרים  דחפה אותי לשורתאמיוהסלקציה   אתמנגלה ביצע
רופא יהודי שם פגשתי , את אמי שלחו למקלחות הגז ואני נשלחתי למעלה לאושוויץ .בנתי למה היא עוזבת אותילא הובתור ילדה 

עם חזרתי  . הם כנראה ידעו שמי שנשאר באושוויץ מיועד להשמדה.תי חזרה לבירקנאו כדי שאשאר בחייםדחפו אושוגרמני 
בצריף עבדנו שם .  יחד עם בנות העיירה שהגענו איתם'שובאפל'ה ויחד נשלחנו לעבוד במחנה העבוד אחותיפגשתי את , לבירקנאו
 מים כל בוקר היינו מקבלים .אחותי עבדה בתחנת הרכבת בהעברת משאות.  ששימש כבית חרושת למברשות'1בלוק 'שנקרא 
 ים את המרק מקבלהיו,  וקשרים בחלוקת האוכלפרוטקציהאלו שהיה להם .  קצת ריבה וצלחת מרק עםובערב חתיכת לחם, דלוחים

יום אחד . חלק מהלחם היינו אוכלים בערב ואת הרוב מחביאים לימים שלא יהיה.  עם הירקות ואנחנו את המים שלו בלבדסמיךה
 אחת האסירות האנטישמיות ניגשה אלי,  כשהתרגזנו על כך ועשינו רעש שגנבו לנו את הלחם. ונותרנו ללא אוכלגנבו לנו את הלחם

 לה שגם היא ועניתי' יהודיה מסריחה 'היא קראה לי" את לא מתביישת את גם בסגר בדיוק כמוני"רתי לה אמ. נתנה לי סטירהו
 והורג יהודים באופן  היה יושב על המרפסת אני זוכרת כי מפקד המחנה בפלאשוב. עד שבסופו של דבר הפרידו בינינומסריחה
והעמיד אותנו שעות על גבי שעות בשורה של כיתת .  להוצאה להורג חברות שלי בהינף יד9יום אחד הוא בחר אותי ועוד . אקראי
לפני .  היו הורגים אותהיתה אחות מוסמכת ותפקידה היה לקבוע את מותנו ולאחר מכןאחת מהבנות הייתה חברתי אירקה שהי. יורים

צעקתי את שמו ושהוא כש. לידה וכולי נתמלאתי פחד וס פלאשובמחנהנתקלתי בתמונה של מפקד , ביד ושםכשביקרתי , מספר שנים
 לאחר שיחה קצרה התברר כי זאת . ניגשה אלי מישהי ואמרה כי גם היא היתה במחנה העבודה בפלאשוב בו הוא פקד עליו!רוצח
, הבנו שעומדים לעשות שוב טרנספורטכש באחד מהימים .חברתי הטובה שהייתה יחד איתי בשורה של כיתת היורים, אירקה

אני זוכרת כי לפני ההעברה אחותי שמה לי אבנים בתוך הנעל בכדי להוסיף לי . נות העיירה בכדי לא להיפרדהתאחדנו שוב כל ב
הופרדה מהקבוצה המלוכדת ושלחו אותה , אחת מחברות הילדות שלי וקרובת משפחה. כמה סנטימטרים שאראה גדולה יותר

. 'צעדת המוות'תנו חזרה לאושוויץ בצעדה שלימים נקראת סגרו את מחנה העבודה שלנו והעבירו או, לאחר הסלקציה. למשרפות
מי שלא שרד . בבוץ ובקרה לאורך הרי הסודאטים ותחת תנאי מחייה לא אנושיים,  ימים של הליכה בשלג7-צעדת המוות הייתה כ

בשלזיה אשר בעבר כשהגענו חזרה לאושוויץ העבירו אותנו למחנה עבודה גפהארסדורפ . את הצעדה ירו בו והוא לא המשיך איתנו
 תפוחי אדמה עם 6שם עבדנו בבית חרושת לחלקי אווירונאוטיקה ומתכות וכל יום היינו מקבלות . שימש כתחנת רוח של העיירה



 

  .  שנים ובזכותה שרדנו את כל המלחמה6-בה שהייתה גדולה ממני ב'שם נשארנו עד השחרור אני ואחותי שפצ. צלחת מרק
  

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

 .הרבה מהרוסים ניצלו את זה ואנסו אותן, כל הנערות היו שבורות לרסיסים, אני לא אשכח כי ביום שהרוסים נכנסו לשחרר אותנו
. אה אותי באחת מהקומות העליונות בבית החרושת אחותי החבי, באותו לילה.סו את הצעקות של הנערות שנאנ עד היוםאני זוכרת
ה בנות העיירה קושניצאנחנו ישר אמרנו כי אנחנו .  מבין כל הניצוליםכים'כים ושאלו אם יש צ' הגיעו בני העיירה הצ בבוקרלמחרת
הגישו לנו אוכל חם , נתנו לנו להתקלח, מהכיניםהם ניקו אותנו . כשהם שמעו על כך הם ביקשו כי נבוא להתגורר אצלם. כיה'שבצ

כיה חזר 'נשיא צזה היה בתקופה ש.  בנות מהעיירה6 לפראג יחד עם אחותי ועוד  חזרתי של התאוששות לאחר תקופה.ומקום לישון
קר אותו ואני  נסעה לבאחותי הגדולה. דול נמצא בבית חולים בבודפשט נודע לנו שאחי הג,8.5.45-ביום שחזרנו ה. כוסלובקיהלצ

 עד השמיים מרוב צעקתי. בדרך לשם ברכבת פגשתי את סרוליק אחי הגדול. לאחר תקופה חזרנו הביתה לקושניצה. נשארתי בפראג
  אשרגוייםנו בקושניצה גרו שם חזרנו לביתכש. עצרו את הרכבתמהצעקות  אני זוכרת כי מרוב בהלה. שהייתי שמחה לראותו
לאחר מכן . מיכות וציוד וחזרנו לגור שם לתקופה קצרהאספנו ש, מכיוון שהבית היה ריק לחלוטין. ו עבורנהסכימו לפנות את הבית

 טיפלו בנו ושלחו אותי לעליית נוער 'וינט'הג'השליחים מטעם ארגון . ראג ושם למדתי שנה אחת והתגוררתי בבית ילדיםחזרנו לפ
נעלה לארץ בעלייה ליגלית ' השומר הצעיר' ילדי 6ג שאני ועוד בפראג דא' וינט'הג'רפי פידל שהיה אחראי על . ברמת השופט

. 1946 בשנת הגענו לנמל חיפהשטנו במשך שבוע ימים ולבסוף . )פרוק,  המלכותית של מלך מצריםקהיראונית (' קיירו'באוניית 
,  בלבד שנאספו מפראגילדיםשהכילה אוניה  והריעו לנו מכיוון שזו הייתה  את פנינושקיבלו אני זוכרת שהנמל היה מלא אנשים

אחי , שרוליק. אחרי מלחמת השחרורלארץ רק ה תורים בגרמניה ועלק אחותי נסעה למחנה הע,באותם ימים. הולנד ופריז, גרמניה
נסעתי לאביגדור אמירי  כשהגעתי לארץ העבירו אותנו למלון אך אני . לארץבאונייה בלתי לגלית' עלה בעליה בהגדול כבר 

  .לקיבוץ רמת השופטאותי  ם אסף אותי אחי שרוליק ולקחמש.  קרוב משפחהשהוא, המשורר
  

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

 המוסדות  ולאחר מכןעד פרוץ מלחמת השחרורחיינו שם . קיבלו אותנו נורא יפה בתור ילדים וטיפחו אותנובקיבוץ רמת השופט 
 הייתי צריכה 1948באפריל . יחיעםקיבוץ התחרטו והעבירו אותנו להם   לבסוף,המיישבים החליטו שאנחנו עוברים לקיבוץ רבדים

חיעם שיירת י. נשארתי בנהריה, לצאת יחד עם שיירת יחיעם מכיוון נהריה ליחיעם אך מכיוון שלא היה לי מקום ברכב בשיירה
בבית הקברות של הכפר  פה על ידי כנופיות וכפריים ערבים אספקה של חטיבת כרמלי במלחמת העצמאות שהותקהייתה שיירה
השתתפתי . חרור הגליל המערבי לקריית חיים עד שלאחר תקופה עברתי מנהריה . יהודים47הם רצחו  שם. כאברי-הערבי אל

מיחיעם עברנו . 51 ליחיעם שם פגשתי את מיקי בעלי ונשארנו לגור שם עד שנת  חזרהמשם חזרנווהגליל המערבי בכיבוש חיפה ו
.  נולד בני אריק57ובשנת . לה בתי הבכורה' נולדה שרה51 בשנת  . במשקלכפר סבא בגלל שהיינו צריכים לעזור להורים של בעלי

  זהו היה תפקידי.צור בבתי אריזה בכל הארץעברתי הכשרה ופיקחתי על תוצרת חקלאית ליי,  פרי הדרבאותם ימים עבדתי באריזת
 ולאחר מכן עבד בהנהלת חשבונות ופיתוח פועלים  מאירח" ביה לבניית  היה שותף,בעלי עבד תחילה בבניין. עד שיצאתי לפנסיה

, יבתחום החברת.  בציבור מוכרהיה פעילו, היהתנדב לצד העירי, וקבוצת הפועל  הוא היה חבר הנהלת מפעל המים.חקלאיים
מבצע קדש ומלחמת יום הכיפורים פתחנו דוכני אוכל וחילקנו אוכל , במלחמת ששת הימים. 50- השתתפתי במבצע פוליו בשנות ה

אני תרמתי . באגודה למען החייל ובעמותה למלחמה בסרטן, )לילדים באקיםעזרה ( אני מתנדבת פעילה במבצע אילן כיום. לחיילים
 אריק הוא מטפל ופיזיוטרפיסט ספורט מהמובילים  בני היום.כך עשה גם בעלי ו בארץולציבור הרבה לקהילה ועד היום אני תורמת

אחד  ( בנים ובת5 נכדים 6יש לי . והיא אוהבת לכתוב שירים,  חוש ספרותי מפותח מאודה ויש להייתה גננתבעברה לה 'בארץ ושרה
הם הניצחון המתוק , משפחתי וההישגים אליהם הגענו בחיים .)בתפקיד שוער,  קפטן נבחת ישראל הצעירהאוהד לויטא היה, מנכדי
  .ואני מודה על זה,  מדהימהלא האמנתי שאגיע לגיל הזה ולמשפחה כזאת, בימי המלחמה. עבורי
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