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

אח , שהיה מבוגר ממני בשנתיים) זאב( ווילי –לי היה אח גדול .  אחים ואחיות6 אחים ולאבי 3לאמי היו , גדלתי במשפחה גדולה
היה בין היחידים בכפר שהיה לו תואר אקדמי והוא כיהן אבי . ציליה–  שנים4-ממני בואחות צעירה , יהודה-צעיר ממני בשנתיים
. 1937כים עד 'שהיה בשלטון הצ, גרנו בכפר שנדרוב באזור קרפטרוס. 6כשהייתי בת , 37יל בגהוא נפטר . כראש מועצת הכפר

אני זוכרת שתמיד . וגם שטח יער גדול ומטע תפוחי עץ, תרנגולים ואווזים, כבשים, היו לנו פרות. היתה לנו עוזרת בבית שחיה איתנו
חלקן חסידיות ,  משפחות יהודיות86 למיטב זכרוני בכפר היו ).מעין מסעדה(היו אנשים בבית שבאו לאכול מהבישולים של אמא 

והיה בית כנסת יפה עם ארון קודש מפואר שהגיע , ניהלנו אורח חיים דתי. כל הדודים גרו בשכנות אלינו.  משפחות בערך460מתוך 
כדי שאוכל להמשיך , ינילמדתי בבית ספר אוקרא. קיים עד היום אך היום הוא משמש בית ספרבית הכנסת . מתורמים אמרקאים
, "ס עד שלא נקרא לכם"אל תבואו לביה"ס כינס את היהודים ואמר "מנהל ביה) 1939(כשהייתי בכיתה שמינית . ללימודים גבוהים

  .ס יותר"היהודים לא הלכו לביה. ואף אחד לא קרא לנו, חודשיים, חיכינו חודש
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות,  וגירושמעצר: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):עצותומאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  . אני זוכרת את עצמי חיה במלחמות ובמתח1937-מ
אני זוכרת את התמונה איך יצאנו מהבית , !"החוצה"דפקו על הדלתות וצעקו .  הגיעו החיילים ההונגרים רכובים על סוסים1939-ב

  . שנים5ההונגרים היו שם במשך . עם אמא עם ידיים מורמות
היהודים פוטרו מעבודותיהם ונאלצו להתפרנס , כל העסקים היהודים נסגרו. היהודים התחילו להיות חוקים מפלים נגד 1940-ב

. ס" שנים בהן לא היינו בבי4במשך . הילדים, אמא אספה אותנו בכל ערב ולימדה אותנו, ס"כיוון שלא הלכנו לביה. מחקלאות בלבד
  . בזכותה אני יודעת לטינית

  .ומי שתפסו אותו מסתיר את הטלאי קיבל מכות רצח,  היה לנסוע ברכבתאסור ליהודים.  הוחל חוק הטלאי הצהוב1943-ב
בנוסף היה . כל תושבי הכפר צוו לכסות את החלונות בחשכה כדי שהמטוסים הגרמניים לא יראו אור מתוך הבתים ויפציצו את הכפר

אסור היה לדבר פוליטיקה . אירופהשמענו איך הגרמנים מתקדמים וכובשים אזור אחר אזור ב. 6עוצר ואסור היה להסתובב אחרי 
  .אבל היו קצת עיתונים ורדיו שהוברחו מהם התעדכנו בכפר

ריכזו את כולם , אז הגרמנים הוציאו אותנו מהגטו, 1944שם היינו עד מאי ,  כל היהודים באזור נלקחו לגטו סקלצה1944באפריל 
חילקו אותנו לפי משפחות . מ לרכבת" ק4-ת סוסים נסיעה של כלקחו אותנו בעגלו. ס באזור והפרידו את הגברים והנשים"בחצר ביה

  .בלי אוכל ובלי אוויר כמעט, נסענו מיום שלישי עד יום שישי בלי מים.  איש לקרון אחד שמיועד לבקר70לקרונות ונדחסנו 
  .תי אותה יותרמאז לא ראי. הפרידו אותנו ובין רגע אמא נלקחה ונעלמה לי, וישר צעקות ובלאגן, הגענו כך לאושוויץ

  .כולם נראים כמו עדר כבשים מובלים. אני זוכרת שראיתי את דוד שלי יחד עם כל הגברים
אני זוכרת מראה איום של , כשהלכנו בטור.  מבנות דודיי4הייתי בשורה יחד עם .  בנות בשורה5ציוו עלינו להסתדר בשורות 

  ". העולם הגיעסוף"ואני חשבתי לעצמי , טליתות ותפילין זרוקים בכל מקום
יצאו קצת מים .  כולן נראו אותו דבר–לא הכרנו אחת את השניה . הגענו למקלחות שם הופשטנו מבגדינו וגולחו שערותינו

 שבועות לבשנו את אותם 6.  שקים– "שמלות אפורות"זרקו לנו " מקלחת"לאחר ה). ומהמקלחות הסמוכות יצא גז(מהמקלחות 
המסדר הראשון היה עוד לפני . מסדר, שירותים, לקום: סדר היום היה. נו לביתן עץ בו ישנונלקח. שקים בלי שום בגדים מתחת

,  בנות אכלו מצלחת אחת4כל . היתה קצת מים מעורבב עם קמח" ארוחת הבוקר. "מי שלא קם למסדר חטף מכות. עלות החמה
בערב .  וכיסינו את הראש עם השק שלבשנו,אחר כך ישבנו כמה שעות בשמש הקופחת. תופסים קצת עם כפות הידיים ואוכלים

היו כמה פעמים שאני לא . מי שלא קם למסדר נלקח למשרפות. ככה כל יום. כ שוב מסדר"אח. קיבלנו מרק דלוח וחתיכת לחם
  . רציתי לקום למסדר אבל בת הדודה הכריחה אותי לצאת

חיכינו ". שמלות"שם לקחו לנו את ה, שהגענו לאיזשהו מקוםמ עד " ק1 שבועות באושוויץ לקחו אותנו והלכנו ברגל 6לאחר 
נתנו לנו קצת לחם . אחרי כביסה" שמלות"בבוקר קיבלנו חזרה את ה. ערומות כל הלילה סביב מקווה מים וחשבנו שזה הסוף שלנו

היו חיילים עם .  בגרמניההגענו למחנה שטוטהוף. נסענו כחצי יום ובדרך ראינו בתים ואנשים שחיים כרגיל. והלכנו לרכבת פתוחה
הזיכרון הבא שלי הוא אישה מהכפר שלי שנותנת לי סטירות . ואני התעלפתיצריפים ל גענוה. נשק שהורו לנו לרדת מהרכבת

שכנה שלי מהכפר דאגה . היו שם שבועיים קשים מאוד בהם כל הזמן הייתי רעבה. אמרתי, "אני לא רוצה לחיות. "ומעירה אותי
  .  פעמים ניצלתי מכך3. חרטו מספר על הידשם . במסדריםשאני אעמוד יפה 



 

הגגות היו מכוסים בדשא לצורך . שם עבדתי בבית חרושת לנשק,  איש999 יחד עם עוד לאחר מכן נלקחתי לבראנוב בפולין
הייתה . לין בינואר והתחלנו לצעוד לכיוון בר25כשהרוסים התקדמו הגרמנים התחילו לברוח והוציאו אותנו מהמפעל ב. הסוואה

 ימים הלכנו עד שהרוסים הגיעו 6. רבים לא שרדו את הצעידה. בלי מים ובלי מנוחה, בלי אוכל, צעידה קשה מאוד בשלג עמוק
  . לא יודעים מה לעשות ולאן ללכת. לפתע מצאנו עצמנו עומדים באמצע הכביש לבדו ,והגרמנים ברחו

בבקשה לקורת גג להעביר , ודפקנו על דלת אחד הבתים,  בנות17היינו .  כפרהתחלנו ללכת בכיוון בראנוב ולעת חשכה הגענו לאיזה
לבסוף האישה המבוגרת שהיתה איתנו אמרה שתלך לבקש לבד ואנחנו . באף בית לא קיבלו אותו ואמרו לנו להסתלק. את הלילה

 בנות 17נדחסנו . ע ציוץ בלילהאבל הזהיר אותנו שלא נשמי, שהסכים שנישן באסם שלו, היא הגיעה לבית של אדם זקן. נחכה
היו . באמצע הלילה ראינו פנסים משוטטים. גם פחדנו וגם היה צפוף ולא נוח וקר מאוד- היה לילה נוראי. באסם וישנו כמו סרדינים

חנו אמרנו שאנחנו בורחות מהרוסים לברלין ובינתיים אנ. אלה שני חיילים גרמניים שהתחילו לתחקר מי אנחנו ולאן אנחנו הולכות
לקחנו קצת אוכל שהשאירו . הודנו לאדם שנתן לנו קורת גג ויצאנו לדרך, עם עלות השחר יצאנו משם. כאן כדי להעביר את הלילה

כך יצאנו מהכפר והמשכנו לצעוד לכיוון ו" החוצה"הפולנים בכפר עמדו עם מקלות וצעקו עלינו .. סלק, א"שאריות תפו–לפרות 
  . שם מצאנו ריבות שבהן התחלקנו, הגענו לאיזו חווה נטושה.  גרמנים בודדים בורחיםמדי פעם פגשנו חיילים. בראנוב

  .והוא הביא לנו כיכר לחם גדול ואמר לנו ללכת לכפר קרוב ולחכות שהרוסים יגיעו, פגשנו בדרך את מנהל המפעל בבראנוב
 הוא ביקש שנגיד לרוסים שהוא היה טוב .ס"והוא לקח אותנו לבית הנטוש של מנהל ביה, מסתבר שהוא היה ראש מועצת הכפר

הוא . לא היו רהיטים בבית לכן שמנו קש על הרצפה). מחשש שהרוסים ירצו להתנקם בפולנים ששיתפו פעולה עם הגרמנים(אלינו 
יים עמדנו ביד!". גרמנים החוצה"הם צעקו . פתאום ראינו בחלון את הרוסים על סוסים. הנחה אותנו לא לפתוח את הדלת לאף אחד

. והם אמרו שנשאר שם בינתיים, סיפרנו להם מה עבר עלינו. מורמות והאישה המבוגרת יצאה החוצה והסבירה להם שאנחנו יהודיות
  .הם ריחמו עלינו והתעקשו שנספר להם על הזוועות שהנאצים עשו. בערב הם הביאו לנו דבש

.  חיילים גרמנים התבצרו וירו ממנה לכל עבר250שבה , היתה טחנת רוח בקרבת המקום. למחרת היה קרב גדול מאוד ליד הכפר
, לשם הגיעו הרבה ניצולים, לאחר מכן הלכנו לעיר ברומברג. נשארנו שם כמה שבועות כי היו קרבות באזור. נשארנו צפונים בבית

ופחדנו שהם טמנו , הגרמנים החביאו שם פצצה שהרגה כמה אנשים. ב"היה שם בסיס צבאי ואספקת מזון שנשלחה מארה. כך שמענו
אך אמרו לנו שהחזית , רצינו להגיע לאזור קרפטרוס. עוד מלכודות שכאלו לכן עזבנו את המקום ועלינו על רכבת שהייתה לקראקוב

  . היינו כך בדרכים מאמצע מרץ עד תחילת מאי. לכן המשכנו לנסוע עם הרכבת עד לאן שהגיעה, שם ושלא כדאי להגיע לשם
  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ ותיך י על קור/נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

משם המשכנו לבוקרשט כי שמענו ,  לסאטו מריה ברומניהולכן המשכנו, אך שמענו שמגייסים בנות לצבא הרוסי, הגענו לקורולובה
בבוקרשט התפלאנו לראות משפחות יהודיות עם . בוקרשט אני וכמה בנות דודות לנסענו. שמחלקים ליהודים ששרדו קצת כסף

ברחוב הראשי היה מצעד גדול .  במאי שמענו ברדיו על סיומה של המלחמה9- ב. חשבנו שכל הילדים היהודים נספו בשואה. ילדים
רומני אחד פנה אלינו ולקח .  שיער קצראנחנו היינו עדיין בתלבושות פסים מהמחנה ועם. עם תלבושות מסורתיות ושמחה גדולה

אני . ארוחת צהריים וכסף, קיבלנו שמלות, שם התרחצנו. הוא היה יהודי עשיר עם בית יפה. לביתו) אותי ועוד שתי חברות(אותנו 
. סוף סוף אמבטיה ושמלה,  אחרי חודשים רבים בתלבושת הפסים–" נולדתי מחדש"–זוכרת שהסתכלתי במראה והתרגשתי 

היו יהודים רומנים רבים שלקחו תחת . והם לא היו היחידים, גשתי מאוד מטוב הלב של המשפחה שאירחה אותה למעלה מחודשהתר
שם פגשנו שכנים . הרוסה לגמרי, שהייתה עיר יפה, היה מראה עצוב לראות את חוסט.  משם נסענו ברכבת לחוסט.חסותם ניצולים

מצאנו בית של . הגענו לכפר וראינו שכל הבתים של היהודים הרוסים ובזוזים.  על סוסשהופתעו שנשארנו בחיים ולקחו אותנו לכפר
אחי . מצאנו קצת רהיטים שהגויים לא לקחו והם ריכזו בבית הכנסת. שם גרנו אני ובנות הדוד. בן דוד שנשאר עם חלונות ודלתות

 הרוסים סגרו את הגבולות 1945באוקטובר . י והוא נסעאני לא רצית. כיה'הגדול גם הגיע לכפר וניסה לשכנע אותי לבוא איתו לצ
 כל –נוצרו קואפרטיבים , היה מאוד קשה להתקיים באותה תקופה.  התחתנתי עם בוריס בכפר1946בנובמבר . ולא יכולנו לצאת

ייתה חלקת לבעלי ה. אורז וסוכר לכל משפחה,  קילו קמח–משפחה נתנה סכום כסף ונקנו מצרכים במרוכז שחולקו לכל משפחה 
הרוסים החרימו את הסוס . בעלי היה מביא את המצרכים לקואפרטיב מחוסט על העגלה עם הסוס. אדמה אותה הוא מכר תמורת סוס

עזבנו . אותו מכרתי תמורת פרה, היה לנו מבנה רפת שהיה של סבי ונשאר, למזלי. ועוד פעם היינו צריכים להתחיל מאפס, והעגלה
הוא התייאש . בעלי עבד בבית חרושת לרהיטים כחצי שנה בה לא שילמו לו, סט מכרנו חלב וכך התפרנסנובחו. לחוסט כדי להתפרנס

  !עד היום לא שילמו לו. ועזב
 חודשים 15. כיה לנסוע לבקר את אחי' קיבלתי ויזת נסיעה לצ1956-ב.  נולדה בתנו השנייה1953- נולד בננו הראשון וב1950-ב

נסעתי עם . נו לפקידאובסוף קיבלנו את האישור בזכות קשרים במשרד הפנים ועצים להסקה שהב! תחיכינו עד לקבלת האישור לצא
 הרוסים 1968-ב.  כך ביקרנו אחד אצל השני למרות שזה היה מסובך מאוד בירוקרטית.כיה' שבועות בצ5שני ילדיי לביקור של 

  .כיה'כיה והיה מזל לאחי שהוא טס במטוס האחרון שיצא מצ'נכנסו לצ



 

ואני , אך בני היה בצבא הרוסי, בתי רבקה מאוד רצתה לעלות לארץ. הייתה אנטישמיות נוראית באזור, לאחר מלחמת ששת הימים
לאחר שנה בדיוק היא הזכירה לי את .  נעלה תוך שנה או שהיא עולה לבד–היא הציבה לי אולטימטום . לא רציתי לעזוב בלעדיו

  .  עלינו ארצה דרך מוסקבה ווינה1973- וב, לאחר חודשיים קיבלנו תשובה חיובית. ולמחרת מילאתי כבר טפסים, "ההסכם"
  

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

שם הציעו לבעלי עבודה כנהג , ש"אנחנו עברנו לב. םובני הלך לאולפן בעין צורי, ם-בתי הלכה לאולפן עברית בי. הגענו ללוד
 כדי להסיע טכנאים מקום עבודתו י"ת הכנסת עבעלי נלקח ישר מבי. ש פרצה מלחמת יום כיפור" ימים לאחר הגעתנו לב10. בדואר

  . 1991-  בעלי המשיך לעבוד בדואר עד שיצא לפנסיה ב. שהסתובבו באזור לתקן קווי טלפון
  .2002-הוא נפטר ב
  . נינים10 נכדים ו5יש לי היום 
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