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 1945, במאי 8 : תאריך השחרור                                               טרזינשטט:  המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
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  :שמהציין את , במידה ועלית באנייה
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   :י על קורותיך לפני המלחמה/אנא ספר

ולכן , לא גרנו ברובע יהודי. היו לי שלושה אחים קטנים ממני. סלובקיהוכ’צב גדולה יחסיתעיר , ורודג’זאונולדתי ב

  .אני לא זוכרת הרבה מהתקופה הזו. החברות שלי לא היו יהודיות

  
   :י על קורותיך בזמן המלחמה/נא ספר

  .כי להונגרי'ואני עברתי מבית ספר צ, כוסלובקיה'ההונגרים השתלטו על צ 1938בשנת 

לא יהודים  ,הרכוש היהודי הוחרם :לאט לאט הגזרות התחילו. המצב לא היה גרוע אבל האווירה כבר הייתה שונה

רק  אלא, ללכת על המדרכות ליהודים היה אסור ,תיאטרוןולא לבקר בקולנוע וב, הורשו ללמוד במוסדות השכלה גבוהה

  .קופה לא ראינו גרמניםבאותה ת. י עשר בלילהלשוק רק אחרמותר היה להגיע  .על הכביש

בגטאות ובמחנות  היושם היהודים , לנו לא היה מושג מה הולך בפולין .ל אמרה שעוד אפשר לחיות עם זה"אמא שלי ז

  .כבר זמן רבהשמדה 

 ולכןאישה אחד שילדה תאומים בדרך  .הונגרית והובילו אותם לפוליןם אזרחות להיום אחד לקחו יהודים שלא הייתה 

ל מיני דברים שלא רצינו היא סיפרה כ. טובעיודע לשחות פרה שזורקים אנשים לנהר ומי שלא הביתה סיאותה  החזירו

  .1944לאפריל  22- כך חיינו עד שהגיעו הגרמנים ב. םאמין לההל

רושת חהכפרים מסביב הוכנסו לבית מהיהודים מהעיר ו כל. ומיד אחרי פסח כל היהודים כבר היו בגטו, הגרמנים הגיעו

או מה אכלנו אני לא זוכרת מה לקחנו מהבית  .ולא היו שם שירותים ,ההצפיפות הייתה נורא .ך ליהודיים שהיה שיללבני

  .תנו שם שישה שבועויהי .אנושי לאחשבנו שזה דבר אני רק זוכרת ש ,שם

אבא  שלנו שחזר . מקום יותר טובנגיע לנו בטוחים שיכי הי ,כשהתחילו לשווק אותנו כל אחד רצה להיות בין הראשונים

קרוב למחנות  ,הוא עבד בצבא .ים לנופששאנחנו לא נוסע ה ידעארשל שנתיים כנ מעבודות כפייהלפסח הביתה 

  .הנסיעה ברכבת הראשונה שלי בחיים הייתה לאושוויץ. שמדההה

. הזהעל המקום הנוראי אני לא יודעת איך להתחיל לספר . הנוראיםהגדולים וממחנות ההשמדה אשוויץ היה אחד 

  "!העבודה משחררת"גדול שעליו היה כתוב דרך שער למחנה עברנו כשהגענו 

לעצמנו אז אמרנו  ,ראינו נשים עם ראש מגולחכשירדנו . החפצים בפניםלהשאיר את לנו אמרו ו ,זרקו אותנו מהרכבת

הגברים  ,צד אחדהלכו להילדים עם האמהות  – עשה סלקציותעמד בכניסה ומנגלה . "כנראה שיש כאן גם משוגעים"

אני הלכתי עם יתר  .כולם הלכו לאן שאמרו להם ,לא בכו שם .שלישיבצד עמדו היותר צעירות והנשים  ,צד שניל

  .גם אין לי מספר לכן. להשמדה המיועדים –" גראל  פרניכטונג"אני הייתי ב .רקנאויהצעירות ברגל לב

שמלה וצעדנו  ל אחת קיבלהכ. D.D.Tמנה גדושה של  קיבלנוו, חו לכולנו את הראשגילהתקלחנו כש .הגענו למקלחות

  .רקנאו יבמחנה ברגל ל

- היה מקום לל דרגש בכ. רךואדרגשים ל 20ובכל צריף , ל ריבוע היו כשלושים צריפיםבכ .יםהמקום היה מחולק לריבוע

  .ד זוב דםעת הגב בין הקרשים היה רווח קטן שצבט או ,זרוניםלא היו שם מ  .בנות 12

מהר לצאת ולעמוד בשורה " .במכותבבוקר למחרת בבוקר העירו אותנו  בארבע  .ראשון הלכנו לישון בלי אוכלהביום 

לכולם היו אחיות או  .בודדה ימאוד קשה כי הייתלי היה  .לחכות שהגרמנייה תספור אותנוהיינו צריכת  !"בחמישיות

  .ואני הייתי לבד, אמא

ל הזקנים ואת את כ שורפים ?מה אתם לא יודעים" :אז היא ענתה ,האחראית איפה ההורים והאחים אתשאלנו בבוקר 

  "?סטייקים, מה חשבתם שעושים שם ?הארובותאתם לא רואים את העשן שיוצא מ! ל הילדיםכ



 

  !ם דברהגדולים בעולם ידעו ולא עשו שו  !ףשנים ובחור 4 אין לי מושג איך היו שם  .בקיץ, הייתי שם חצי שנה

האוכל . קיבלנו קצת קפה בתוך קערה שם, לעמוד כמה שעות לספירההיה צריך לפנות בוקר  –באושויץ היו חוקים 

  .פעם בשבוע קיבלנו מנה זעומה של אורז. סרפד עם מספוא, בצהריים היה נורא

  .חצי שנההייתי באושוויץ בסך הכול  .הרבה מכות הרבה אנשים קיבלואבל  ,אני אישית לא קיבלתי מכות

  .ועוד בחורף, שנים 4אני חושבת איך הפולנים שרדו שם ל הזמן  כ

העמידו אותנו מול . אני בתוכם, נשים לעבודה בבית חרושת 600 יום אחד באוקטובר הגיע גסטאפו לאושוויץ ובחר

קיבלנו . למקלחתשעות ואז נכנסנו בחששות  6עמדנו ערומות . והשומרת שלנו אמרה לנו שעוד מעט הם יתפנו, המקלחות

שהיה בעבר , בית חרושת למילוי פצצות –טפליץ שאנו נסענו כמה שעות והגענו ל. גרביים ולחם לדרך, בגדים, מקלחת

כל אחד קיבל מיטה , ארבע בחדר, היו שם חדרים גדולים. לעומת אושוויץ המקום היה כמו פנסיון .בית חרושת לסבון

, למרות הכל. אוכל נורמאלי וכל אחד קיבל צלחת וכף לעצמו, אוכל גדולחדר , מים חמים, היה חימום מרכזי, משלו

   .הרעב אף פעם לא נעלם מאיתנוו, הכמויות היו עדיין קטנות

על פסי הרכבת . לאחר כמה שעות נסיעה הרכבת עצרה. שישה שבועות לפני שהמלחמה נגמרה העמיסו אותנו על רכבות

אבל דיברנו , לא יכולנו לראות את מי שהיה בקרונות. לות בכי נוראייםהמקבילים עמדו כמה קרונות שנשמעו מהם קו

, היו שם חולים. והם כבר שבוע על הפסים בלי אוכל ובלי מים, הם סיפרו שגם הם שוחררו ממחנה עבודה. איתם באידיש

, ה שעות ברגלנו כמהלכ. אבל לבסוף הוציאו אותנו מהקרונות, חשבנו שזה מה שמחכה גם לנו. ואישה אחת נפטרה שם

איפה או , מה אכלנו, איפה ישנו -אבל אני לא זוכרת כמעט כלום משם , היינו שם ששה שבועות. עד שהגענו לטרזינשטט

  .היו שירותים

  :י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ/אנא ספר

הרכבות היו עמוסות עם חיילים לכן לקח . אני רציתי להגיע הביתה. לא הייתה סוגה בשושנים הדרך הביתה מטרזינשטט

, הבית שגרנו בו לא היה שלנו. במחסן ששימש קודם לכן בית כנסת, באותו זמן ישנתי בבודפשט. לי חודש להגיע לעיר שלי

הגעתי לרכבת לפראג . חר מכן נסעתי לפראגהייתי אצלם יומיים ולא. ועכשיו גרו שם זוג צעיר, אלא הוא היה בשכירות

  . הוריד אותי על יד הרכבתהנהג עשה לי טובה ו. של ירקותבמשאית 

. ובמקום לפנות לארגון של יהודים הלכתי למשרד של האמיגרנטים, שם עשיתי שטות גדולה. הגעתי לעיר הגדולה והיפה

הוא . והזמין אותי להצטרף אליו, הולך עכשיו לאכול אבל הוא, והוא אמר לי שעכשיו סגור, 40שם היה איש נחמד בן 

סיפר לי שיש לו אמא שגרה לבד והוא עומד להתחתן ועד שהוא ימצא מישהי שתהיה איתה אז הוא מציע לי להיות 

היא קיבלה אותי בצורה מאוד . אמו גרה במקום הכי יפה בפראג. לכן קיבלתי  את הצעתו, הוא היה נראה אמין. איתה

  . קנו לי בגדים ולקחו אותי לבית ספר לריקודים. התייחסה אליי במשך כל השניםוכך , יפה

כוסלובקיה שולחת נשק ליהודים בפלשתינה שנלחמים על מדינה 'יום אחר קראתי בעיתון שצ. שנים 4נשארתי שם 

ות עד אותי לחכ והמשפחה שהייתי אצלם שכנעבני . ינהשתובאותו יום החלטתי שאני רוצה לנסוע לפל, משלהם

  .וקיבלתי את עצתם, שהמלחמה תגמר

  :י על חייך  בארץ/נא ספר

מזג . בדרך שרו שירים של שושנה דמארי ויפה ירקוני. 'עצמאות'עליתי לישראל באוניית , אחרי המלחמה, 1949בשנת 

האנשים ידעו רוב  - ושמעתי שהם מדברים על התוכניות שלהם בארץ , האונייה הייתה מלאה פליטים. האוויר היה נהדר

  .רק אני לא ידעתי מה אני הולכת לעשות. חלק הלכו לקיבוץ וחלק למושב, לחלק היו משפחה, לאן הם מתכננים ללכת

אני זוכרת שאימא . אצלנו לא היינו ציונים. אני חשבתי שבארץ יש רק שממה וחול וגרים פה רק יהודים מאוד דתיים



 

התמונה שנתגלתה לי מהאונייה כשהגענו . כל המתים יקומו לתחייהאמרה שכשיבוא המשיח כולם יעלו לארץ ישראל ו

  .הכרמל בלילה היה מלא אורות –לארץ הייתה מאוד יפה 

שם . על יד הים "שער עליה"בבוקר העמיסו אותנו למשאיות והובילו אותנו לאוהלים ב. כל הלילה נשארנו על האוניה

  .ולא היה לי טוב שם, הייתי שישה שבועות

אז , היו להם שלוש בנות שדיברו רק עברית. "אחוזה"וד אצל משפחה צברית עשירה שגרה על הכרמל בהלכתי לעב

ואיפה הייתי , למה אני בודדה, לא שאלו אותי שום דבר. אבל היחס שלהם היה לא יפה, למדתי במהירות לדבר את השפה

הלכתם כמו צאן  –אנחנו כבר יודעות , ךאת לא צריכה לספר לנו מה קרה ל: "כשהגעתי אליהם הם אמרו לי. מה עברתי

  ".עשו מכם סבונים. לטבח

ורק , כולם יצאו בערב. אף פעם לא אשכח שביום העצמאות הראשון אף אחד מהמשפחה לא הסביר  לי על מה החג הגדול

ככה , "ינהלנו יש מד. הוא שלנו, היום הזה הוא זה לא בשבילך. "הם סיפרו לי שהם רקדו עד הבוקר, כשהם חזרו, בבוקר

  .הם אמרו  לי

  .אני לא ראיתי את המתיקות. בגלל שמבחוץ הם קוצניים אבל מבפנים הם מתוקים" סברס"הם אמרו לי שקוראים להם 

זאת הייתה . רק אמא שלי קראה לי כך" ?זו את! ו'ריפצ:  "יום אחד כשעמדתי בתור לאוטובוס שמעתי מישהי קוראת

היו לה . אבל בשבילי זה היה מספיק קרוב, רחוקה שלי-היא קרובה. זכרה  אותי והיא, ורודג’זאוחיה שביקרה אצלנו ב

גר ברחובות וסיפר לי אחד הבנים . בקרת אצל אחד מהםוכל שבת הייתי מ, שארבעה מהם גרו בישראל אחיםששה 

  .אז עברתי לרחובות, שאחות של אמא שלי גרה ברחובות

דור שלישי  ,ובסוף התחתנתי עם צבר, הגורל הוא שאני שנאתי את הצבריםצחוק . אדון לוין, ברחובות הכרתי את בעלי

  . הוא לא התחשב בי ולא התעניין מה עבר עלי –הוא לא היה שונה מכל הצברים . בארץ

אבל עדיין אין מה להשוות , וטען שגם הם לא ליקקו דבש, ל"הוא היה באצ. הוא היה מספר לי על הגבורה שלהם בארץ

באחת . גם לי היה מה לספר ולא היה מי שיקשיב. בין זה ובין מצב שבו אמא ושלושה אחים שלך נשרפים באותו יום

  ".זה כבר היה, זה לא מעניין"והוא רק טען , השנים בערב יום השואה רציתי לראות סרטים על השואה

  .אבל תאמינו לי לא היה במה לקנא', סברס'לם קינאו בי שאני מתחתנת עם כו

כשהייתי צריכה ללדת עברנו . לשנה בהתחלה שכרנו דירה קטנה עם מטבח משותף. היה קשה מאוד לקנות דירה משלנו

ה שעשתה לנו היא הייתה אלמנ. אבל השירותים היו עדיין משותפים עם בעלת הבית לחדר יותר גדול ומטבח  יותר גדול

) מגן דוד צהוב מלפני המלחמה(לירות עבור הכוכב  600למזלי קיבלתי בדיוק באותו זמן  .אי אפשר לתאר, הרבה צרות

אז קנינו במושב סתריה .  הכסף הגיע מהגרמנים ואנחנו חתמנו שאין לנו יותר דרישות מהם. שהיינו שמים על הבגד

בעלי עבד במכון וולקני ואני עזרתי . היה ניתן להשיג בכסף שהיה לנושגם היא הייתה די חורבה אבל זה מה ש, דירה

  .עזרתי להאם הייתה אישה בשמירת הריון . במשקים שהיו זקוקים לעזרה

  .שמחתי שיש לנו משני המינים. במשך חמש שנים אחר נישואינו נולדו לנו בן ובת

קיבלנו . ונחשבנו למשק כושל, יה בעל יוזמהבעלי לא ה. אבל אנחנו לא, אנשי סתריה התקדמו יפה במשקים שלהם

  .עד שחיסלנו את החובות במושב, מהסוכנות קצת עזרה ואני התחלתי לגדל קצת עופות

אבל זה לא סיפק , בטיפול בילדאני עבדתי . מקום זול יותרועם הכסף שהיה לנו קנינו דירה ברחובות ב, מכרנו את המשק

חצי שנה . ת"נעמל נהפךכעוזרת לטבחית בארגון אמהות עובדות שהיום  אז הלכתי ללשכת העבודה והתקבלתי, אותי

ולמרות שעבדתי קשה והעוזרות לא , שנה 13עבדתי שם . ולאחר שהטבחית עזבה אני נהייתי הטבחית, עבדתי כעוזרת

  .זאת הייתה התקופה היפה בחיי, תמיד היו מרוצות מהאוכל

ואני כתבתי לכל אסיפה , אסיפות בשנה 3-4כל מטפלת עשתה . 4ד גיל כיתות מגיל שנה וחצי ע 4במעון שעבדתי בו היו 



 

  .בעיקר כדי לשמוע את הפיליטון שאני כתבתי ם לאסיפהבאיההורים היו . פיליטון

. הייתה קוראת לי רבי קלמןעד שכל רחובות , כל חנוכה הייתי משחקת את רבי קלמן. חוץ מזה הייתי השחקנית במעון

  .למעון כדי לשחק את רבי קלמןלקחת אותי בחנוכה  באים היופנסיה גם כשיצאתי ל

  .חצי שנהבמשך שם הכנתי והגשתי ארוחת ארבע , כשיצאתי לפנסיה הלכתי לעבוד בבית אבות גן דוד ברחובות

  

אך עכשיו כבר , הייתי רוצה לטייל יותר. בארץ טיילתי פחות. מספר פעמיםאירופה מדינות שונות בבעם משפחתי ביקרתי 

  .להתחיל מאוחר

  

ובן שלומד מחשבים , שעובדת ברחובות בתור כימאית, יש לו בת נשואה. 'אורנגחברת עובד ב, יש לי בן אחד שגר ברחובות

  .ועומד להתחתן, באוניברסיטה מטעם הצבא

היא אבל  ,קלות יש בעיות מוטוריותשלה  לבת הבכורה. ועובדת כמורה בבית ספר לאחיות, הבת שלי גרה בגן השומרון

  .ועובדת בגן, היא  גרה עכשיו בפרדס חנה. ל מה שהיא כתבה תמיד הופיע בעיתוןכ. מאודכותבת יפה וחכמה מאוד 

  .ועושה עכשיו שירות לאומי במוסד לילדים, השלישי הוא ילד מחונן. ועכשיו מטייל במזרח, שירת בגולני הבן האמצעי

  

  .מרוצה שםואני , ברחובות" לב אבות"כיום אני גרה בבית אבות 
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