
 

  "ְלדֹורֹות"                                         
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .רון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכ

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפור. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה  :שם פרטי
  לאה  קוטלר

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 
          :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני   :שם נעורים  בלועזית

          
:       מין   :לידה תאריך  :המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני   בלועזית

      Lea 16/9/1937 נ / ז     לאה  
  :ארץ לידה    ):מחוז, ישוב( מקום לידה          בלועזית
Paris צרפת  פריז 

  :של האב שם פרטי  :שם פרטי ושם נעורים של האם
  חוה סטולרס  אברהם

  ):  נשואה לפני המלחמה/תה נשוי/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה עוריםשם נ
   

                                                   :      לפני המלחמה  מגורים קבוע  :ארץ המגורים   בלועזית
     Paris צרפת  פריז 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  עיירה ליד פריז– Rosny-sous-bois -רוניסובאה, פריז

       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות
  

  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות
  

                                                          :              מקום  השחרור  :  תאריך השחרור
Rosny-sous-bois 1944|8|25 

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  פריז 

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות   :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
  1971   
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

   .בקושי היה לנו אוכל בבית. יה פועל בבית מלאכה של תפירהה יאב,  לא היו עשיריםיהורי
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, דות מוותמחנות וצע, 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 
 במאי .1940בשנת  זה היה לפריז כשהבראתי הגרמנים כבר הגיעו .ח" בביהאושפזתידיפתריה וב חליתים  שנתייבתהייתי כש

למחנה י  לקחו את אב1941 באוגוסט 21-ב .ליהודים אסור ללכנת לקולנוע:  התחילו להוציא חוקים נגד היהודים כגון1941
 אחים ואחיות וביום 11 היו ילאב. י הצרפתים"בפועל עהיה מנוהל מחנה זה  .היה מחנה גדול ליד פריזש, Drancy–דראנסי 

בתקופה זו . 1944 וחצי חודשים עד אמצע נובמבר 3 והם נשארו ביחד הםהראשון שהיה במחנה פגש במקרה את אחד מ
שניהלו את המחנה ולכן החליטו שאנשים שהיו לה אאת  פחדו שהמחלה תתפשט ותדביק גם הצרפתיםהיתה מגיפה במחנה ו

וכך אבא שלי שהיה ,  הזורק פעם אחת בהיסטוריה של המחנה הוציאו ממנו אנשים וזו הייתה הפעם, לים יצאו משםמאוד חו
 לקחת אותי ואת אמא לדרום י לאביעצה היאאחיו הגדול של אבי היה נשוי לגויה ו .יצא משם בנס וחזר הביתה, גם הואחולה 
לרדת משום שטענה בתחילה  לא הסכימה יאמ.  אזור זה היה חופשיבהתחלה הגרמנים לא נכנסו לדרום צרפת ולכןכי , צרפת

לאחר מספר חודשים התחילו . שאין סיבה כי לא לוקחים נשים וילדים ולכן אמרה לאבא לרדת לבד עם אחיו וזה מה שהיה
. חדה לרדתלקחת גם נשים וילדים ובשלב זה אמא כבר רצתה לרדת לדרום צרפת אבל היה קשה לעבור במעברי הגבול והיא פ

הכירה , רוזה - שלינוספת דודה .  הגויה היה בית מלאכה של סוודרים ואמא שלי הייתה נוסעת לשם ולוקחת אותי איתהתילדוד
 ובקיץ הם היו Bastienלהם היה מחסן ליד ביתה של משפחת בסטיין , את משפחת סטיבלמן מרוסיה שהם היו חברים שלה

 שכדאי גם לה לשלוח אותי לשם כי מאוד יאמרה לאמרוזה דודה . המשפחה הזושולחים את הילדים שלהם לקייטנה אצל 
בנות הי תוש, דודה רוזהשל בנות הי תש ,בחור אחד שהוריו נספו,  ילדים בבית המשפחה הזו5 -היינו כ, מסוכן וכך היא עשתה
ר את הדודה הגויה שלי בבית אמא הייתה לבד ומדי פעם היא נסעה לבק, תי שםוכל הזמן שה.  המארחתשל משפחת סטיבלמן

בחלון ממול לבית שלנו , באזור בו גרנו לכל בניין היה שוער בכניסה והבלוקים היו בנויים בצורה מאוד צפופה, בפריז. המלאכה
 נהג לתת טיפ לשוערים כאשר היה משלם להם את השכר דירה וכך היו לנו יחסים טובים יעם השנים אב. גרה משפחה יהודיה

רמנים התחילו לקחת יהודים מהבתים השוערים אמרו לאמא שלי שכשהגרמנים יבואו שלא תפתח את הדלת והם כשהג. איתם
המשפחה היהודיה שגרה מולנו לא הייתה ביחסים טובים עם השומרים וכאשר הגרמנים הגיעו . יגידו לגרמנים שהיא לא בבית

  . כנים לגלות היכן הוא ולאחר כמה ימים לקחו גם אותוכי האבא הצליח להתחבא והם לא היו מו, הם לקחו את האמא והילד
, הדלת והם הלכו יום אחד הגרמנים הגיעו לבית שלנו ודפקו על הדלת ואמא עשתה כפי שאמרו לה השוערים ולא פתחה את

כי הגרמנים אמרו שיחזרו בשעה מהבית  תצאלא גדול כדי לא לעורר חשד וש,  תיק צדארוזהשוערת אמרה לאמא שלי שת
היא נסעה לדודה לכן כת ולכולם היו בפולין ולא היה לה לאן ל,  לא הייתה משפחה בצרפתילאמ.  ושלא תחזור יותר12:00
היו יותר מדי אנשים והיא הבינה כי היא לא , כשהגיע לשם ראתה כי הרבה יהודים מהמשפחה התאספו אצלה בבית, הגויה

אמא ביקשה מהאישה . הייתי בעיירה רוניסובאהבו  מקוםבוס והגיע ליכולה להישאר שם אז היא נסעה ברכבת התחתית ובאוטו
 הסכימה להשאירה רק ליום אישהשטיפלה בנו להישאר איתנו לפחות יומיים שלושה עד שתראה לאן היא יכולה ללכת אך ה

במזל  ,ביתט מאוד בעו אסירים פוליטיים והוא היה משחררהאישה הייתה נשואה לגבר שהיה במחתרת של הצרפתים ש. אחד
האישה סיפרה לו את סיפורה של אמא והוא אמר לה שהיא חייבת לתת לה להישאר כי אין , הגיעה הוא היה בביתי ביום שאמ

בחלוף הזמן המחבוא הפך מסוכן שכן חיפשו את . רה למרות הסיכון הגדול שלקחה בכךילה לאן ללכת ולכן היא הסכימה להשא
  . משטרה אנשים שביום משתפים פעולה עם הגרמנים ובלילה עובדים במחתרת באותה עיירה היו ב- בעלה של האישה

 תילדוד . זו שנתנה לנו את הכתובת ואת משפחת סטיבלמן וכולם ניספו- הגרמנים לקחו את דודה רוזה ובעלה1942באוגוסט 
. את עבודתה בבית המלאכה כל הזמן הזה היא המשיכה 17 והבן היה בן 20אחת הבנות הייתה בת , י בנות ובןת שוהגויה הי

ולכן אמרו לה ולילדיה ,  היא אמרה להם שהיא לא יודעת היכן הוא,אחיו של אבי, יום אחד הגיעה המשטרה וחיפשה את בעלה
הילדה .  יום אחד אף מצאנו תמונה של הבת באושוויץ.להגיע למשטרה וכך הכניסו אותה למחנה ריכוז ושלושתם נספו במחנה

  . ותה עת בבית אלא אצל סבא שלה וכך ניצלהאהנוספת לא הייתה ב
 והבנות של דודה רוזה ושל משפחת סטיבלמן הלכו לגור בבית המשפחה ואני עזבבמסתור עם הזמן הבחור ששהה עמנו 

. הכינה אוכל,  ניקתה את הבית, עבדה בגינה- אמא עבדה כל הזמן הזה מאוד קשה בבית בו שהינו .ינשארתי לבדי עם אמ
 הייתי ,כילדה, אני. היה בדבר זה סכנה,  לכולם שאמא שלי היא האחיינית שלהוסיפרהשנחיה בגלוי ולא בסתר האישה רצתה 

. לתי ללכת מספר חודשיםובחורפים הייתי חולה שם והיו לי דלקות אוזניים מאוד קשות ואף לא יכ, קצת קשה ולא רציתי לאכול
שיטפלו לי בדלקות אוזניים הם ראו שהמצב חמור והכניסו לי איזה מקל לא היו תרופות ויום אחד אמא לקחה אותי למרפאה כדי 

רשת באוזן י לי באוזן ומאז אני חובעצם במה שהם עשו הם פגעו, כדי להוציא את כל המוגלה מאוד מאוד כאב לי וצעקתי ממש
  . אחת אבל כנראה שאם לא היו עושים זאת לא הייתי בחיים היום



 

. "דודה בסטיין"לאישה שאצלה היינו בבית קראו מרטי ואני הייתי קוראת לה .  ידעו עלינו וידעו מי אנחנואני בטוחה שהשכנים
ומאוד " אני יודעת שיש יהודים אצלך: "הייתה ברחוב אישה משוגעת וכל פעם שהיינו רואים אותה היא אמרה לדודה בסטיין

 להודיע לנו שהולך להיות בעוד מספר ימים ,מחתרת נגד הגרמניםהיו לילות בהם הגיעו אלינו שוטרים שפעלו בלילה ב. פחדנו
ולכן כל פעם שהיו , כל פעם שהיו מצלצלים בדלת פחדנו שבאים לחפש אותנו. חיפוש בבית ואני ואמא היינו צריכות לברוח

ט דודה בסטיין לא מצלצלים בפעמון בלגנו את הסדינים של המיטה שיראה כאילו מישהו היה בבית ימים ספורים לפני כן ופשו
. הספיקה לסדר ואז היינו בורחות מהדלת האחורית דרך הגן שהיה בבית והשכנים שגרו מולנו היו מסכימים שנכנס אליהם

?? השאלה הייתה לאן נברח. בסופו של דבר אף פעם לא באו לקחת אותנו אלא תמיד זו הייתה רק הודעה כדי שנברח מהבית
. וכך כל פעם שהודיעו לנו שהולכים לעשות חיפוש נסענו לשם. ידרו לנו מקום מחבוא בפריז סהבסטיין ובעלדודה החברים של 

היה להם חדר . ר אסירים פוליטיים מהכלא אך בכל זאת הם עזרו לנוושחראלא , בעיקרון התפקיד שלהם לא היה להציל יהודים
והאנשים היו ... 'שתייה וכו, אוכל, כים שלהםו את הצרבריח דלת קטנה ממנה הם הה מתחת לשולחן היית, אטום לגמרי-סגור

והוא , הבית היה בקומת קרקע. ו אותם לספרדבריחנשארים בתוך אותו חדר עד אשר היו מסדרים להם תעודות מזויפות ואז ה
ובעצם נשארנו שם די הרבה זמן מה שאומר לא לעשות כלום כל היום , מדי פעם היו מעבירים לנו אוכל, היה סגור לחלוטין

 אנשים שהיו 4 מטר משם היה מטה של הגסטאפו ובנוסף באותו הבית היו גרים 50. שהיה מאוד קשה במיוחד לילדה בגילי
יום . הייתה פעם אחת שגם שם היה מסוכן להיות והכניסו אותנו למקום אחר בפריז. עובדים של המשטרה וזה היה מאוד מסוכן

 מבחוץ ואני נדנדתי לאמא שאני רוצה לראות מאיפה מגיעה המוזיקה ומה השמעתי מוזיקה שהגיע, אחד בו היינו בבית בפריז
! היא אמרה שיהיה מה שיהיה ושיקחו אותנו כבר כי אנחנו יוצאות. כבר נמאס להיות במחבוא והתייאשה,  לאמא כמוני.יש שם

מא קצת כסף והיא שמה אותי על והיה לא, 6הייתי קצת פחות מגיל , יצאנו לשדרה והייתה קרוסלה לילדים ורציתי לעלות עליה
. זו הייתה חוצפה לא נורמאלית מצד אמא שלי, ואמא עומדת שם ומסתכלת סביב ורואה את הגרמנים עומדים לידה, הקרוסלה

לאחר זמן מסוים ששהינו באותו בית הגיעו לקחת אותנו חזרה לדודה . אמא הבינה כשחזרנו לבית שבעצם ממש הסתכנו
יום . כפי שסיפרתי קודם לכן הלכה לגור עם משפחת סטיבלמן והיא גרה בבית עם הבת של סטיבלמןבת הדודה שלי . בסטיין

בקומה הראשונה הייתה גרה . עוד בחור חבר שלהם בדירהשם  והיה למשפחת סטיבלמןאחד לא היה לנו איפה להיות והגענו 
מבחינתנו זהו לא ,  המשטרה אז שנעלה אליה היא אמרה לנו שאם אנחנו רואים את.אישה גויה שבנה התאהב בבת דודה שלי

ויום אחד אמא שלי רואה שהמשטרה מגיעה והיא אומרת . אנחנו גרנו בקומת קרקע עם חצר די גדולה. היה הרעיון הכי טוב
 הבחורה . אותההואני רצתי אחרי אמא שלי והבת דודה שלי לא עלתה והמשטרה לקח, לבת דודה שלי בואי נעלה למעלה

היא הייתה צרפתייה והיה לה אזרחות צרפתית ולעומת זאת להורים שלי היו רק מסמכים . ייתה בבית באותו הזמןהשניה לא ה
היה הרבה בעיות למהגרים . המלחמה' מסוימת כי הם היו מהגרים והיתה בעיה לחדש אותם בתק' זמניים שהם חידשו כל תק

. דודה שליהבסטיין ולא היה ידוע מה קרה לבת משפחת רנו לכ חז"אח). לי הייתה אזרחות כי אבא שלי סידר לי. (עקב כך
 - לישון אצלם ישן שם בלילות האחרונים ואחרי המלחמה נודע לנו שהוא היה שייך למחתרת היהודיתאהבחור שהיה ב

יום . יתםהתארגנו קבוצה של צעירים יהודיים במחתרת והם השיגו נשק וכנראה שלא היה לו בזמן מסוים איפה לישון ולכן ישן א
בת הדודה שלי פגשה אותו במטה של המשטרה והוא עבר . אחד תפסו אותו בבית דפוס בו היו מוציאים כרוזים נגד המשטר

אחרי . מסתבר שעינו אותו ושאלו אותו היכן ישן עד שלבסוף נכנע וענה להם וכך בעצם הם הגיעו אלינו, לידה מכוסה בדם
  .   בלי שהבנות ידעו על כךתיר נשק שהוא הס היההבית בו היינוהמלחמה גילו שבמרתף 
בחודש ספטמבר אני ואמא יצאנו החוצה והלכנו לגן ציבורי ולא הבנו מדוע אין אנשים שמסתוביבים , ביום האחרון למלחמה

) בחנה ואנחנו לא ידענו זאתאביום האחרון של המלחמה הגרמנים פשוט ירו בכל מי שזז ללא . (ברחובות והרחוב היה שקט
החל לירות בכולם והרג חמישה נערים שהעמיד על הברכים בשורה ללא ואום משהו צעק לנו לברוח והגיע גרמני עם נשק פת

פתאום אישה . לאחר שברחנו מאותו מקום עברנו את הכביש ופתאום נעמד מולנו טנק גרמני שמכוון אלינו אבל לא יורה. סיבה
בלילות היו ". אסור לצאת החוצה הם הורגים את כולם ברחובות?, מה אתם עושים פה: "פתחה לנו את הדלת ואמרה לנו

כ פריז השתחררה וגם "כמה ימים אח. הפצצות של האמריקאים קרוב אלינו וזה הרגיש כאילו זה בבית והיה מאוד מפחיד
  . אנחנו

  

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

 בספטמבר 16- ב.יותראותו אמא הכינה אותי כל הזמן שכנראה לא נראה ? כשהגיע השיחרור השאלה הייתה איפה אבא שלי
 ומאוד התרגשתי והוא חיבק אותי וזה היה יוכשחזרתי הביתה ראיתי את אב,  שלחה אותי לקנות חלביאמ, שלי 7ביום ההולדת 

הייתי בהלם מכל הענין שאנחנו בחיים ואבא נמצא , מהרגע הזה הפסקתי לדבר במשך שבועיים שלושה. המאושר בחייהיום 
  . כאן והיה לי קשה להתרגל לחופש

גרה שם , הדירה בה גרנו לפני המלחמה לא הייתה פנויה, הלכנו ברגל עד פריז והתחלנו לחפש חדר. לא היה לנו לאן ללכת
 ואי אפשר תנכנסים בשעה שש בערב ואז סוגרים את הדלתו, ענו לבית תמחוי בו היה אפשר לישון הג.משפחה של פליטים

 מיטות ואי אפשר היה לישון כי היה 20בכל חדר היו ,  האוכל עלינו לחדריםואחרינתנו לנו אוכל בצלחות פח , לצאת עד הבוקר
אמא לקחה אותי על הברכיים וחיכינו עד הבוקר כדי ללכת  אז ישבנו כל הלילה על החלון ועזובלנו לומאוד מלוכלך אבל לא יכ

חזרנו שוב לדודה בסטיין כי לא היה לנו לאן ללכת ולאחר כמה ימים אבא החליט ללכת לבד לפריז ולחפש מקום שנוכל . משם



 

הודים ואף בסוף הוא מצא חדר שהיה שייך לאחד מאחיו שנספה בשואה ברובע מאוד מפורסם בפריז שהיו בו הרבה י. לגור בו
בלי חשמל היינו מדליקים , בלי כיור, בלי מים, בלי כניסה, ר בלי מטבח" מ16-אחד לא רצה את החדר כי הוא היה מאוד קטן כ

ההורים שלי השיגו מיטות , היו פשפשים בדירה ושם נכנסנו שלושתינו, את הגז מלמעלה באופן מאוד מסוכן בכדי שיהיה אור
', 45אחי נולד באותו חדר קטן באוקטובר ). ם מהדירה הקודמת שעזבנו ושמר לנו אותםהיה אדם נחמד שלקח כמה דברי(

השירותים היו למטה ואני זוכרת שאמא הייתה . בעיקרון ההורים שלי לא רצו ילד נוסף אבל אני בכיתי להם שאני רוצה אח
ינו בדירה הזו שנתיים וחצי ואז עברנו הי. שולחת אותי למלא סיר גדול במים ואז קוראת לה כשהסיר מלא שתבוא לקחת אותו

  .לדירה גדולה יותר
   .כולם נספו בפולין, לאמא לא הייתה משפחה כלל,  אחים7מהמשפחה של אבא נותרו 

-בשנות ה. בבית לא היו מדברים על ארץ ישראל כללאבל , מאשר צרפתחוץ  התחלתי להרגיש שיש משהו אחר 14-18בגיל 
 התחתנתי והתחלתי לדבר על כך 21בגיל , 1959בשנת . וגם אני רציתי אך לא דיברתי על כך,  רק צעירים היו עולים ארצה50

,  כדי לעזור למדינהישראלהחליט שצריך לעלות להוא , יום הולדתו של בעלי, במלחמת ששת הימים. אבל בעלי לא רצה
ינו נשואים ולא היה לנו ילדים ואז נכנסתי  שנים הי10.  החלטנו שאנחנו באים לארץ והגענו לשבועיים לביקור1967ובספטמבר 

בסופו של דבר שיכנעתי אותו ,  לא הסכיםיי אך אבימאוד רציתי לעלות עם הור. להיריון וחיכינו עם העלייה לארץ לאחר הלידה
  . 21התחתן בגיל ש לאחר 1969אחי עלה ארצה בשנת . בן שנתייםכבר הבן שלי היה , ועלינו ביחד עם ההורים
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  2009ספטמבר . ירושלים
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