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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פקטור :שם משפחה

  

  לאה :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            פקטור :איתו נולדתישם משפחה 

                                         

                                            Factor  בלועזית
 

  לאה :איתו נולדתישם פרטי 

                                                

 Lea בלועזית
                                          

:                     מין

    נקבה
   :לידהשנת 

15/6/1941 
   אינסחדי: עיר לידה

                                                             

      Enscede בלועזית

                                           

  הולנד :ארץ לידה

 
  אליהו :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  בטי גרסטנר :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
                                                     אינסחדי :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

             

  Enscede בלועזית

                                         

  הולנד :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             
   

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

  

     מסתור אצל משפחה נוצרייה, הולנד: מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                    הולנד :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  
  אינסחדי

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1964 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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 בריחהב
  

אני נולדתי כשנה לאחר הנישואים וקצת יותר משנה אחריי נולד גם אחי . בהולנדההורים שלי התחתנו תוך כדי ההפצצות 

. גרנו עם הוריה של אמי והיינו מאוד קשורים אליהם. אבי עסק ביהלומים ואמי הגיעה ממשפחה של עסק של יהלומים. הקטן

  .ההורים של אבא נפטרו בגיל צעיר וכבר לא היו בזמן השואה

הוריי שילמו לשתי משפחות שונות שיחביאו אותנו . אני בת שנה וארבע חודשים שנו אותנו במסתורשבועות ו 11כשאחי היה בן 

סבי תיאם את הכל ושילם . שהיו להם ילדים גדולים, משפחת פאוס, אני הייתי אצל משפחת איכרים שעבדו עם סבי. בנפרד

המשפחה הייתה הולכת בכל יום ראשון . להם עוד בהתחלה כשיהיה כסף וכשנגמר הכסף הם המשיכו לשמור עליי בחינם

הוריי התחבאו בעליית גג באחד . היאני זוכרת את זה כי תמיד הייתי מקבלת סוכרי. לכנסייה ומשאירה אותי לבד בבית

זור שבו האופניים שלה ונסעה עד האפעם אחת הבת של המשפחה ששהיתי אצלם לקחה אותי על . הבניינים בעיר מגורינו

  .זאת הייתה הפעם היחידה שראיתי את הוריי בזמן המלחמההתגוררו הוריי ו

הם החביאו אותי במרתף . פעם הגיעו הולנדים נוצרים וחיפשו אותי כי ששמעו שיש ילדה יהודייה שנמצאת אצל אותה משפחה

  . בסוף המלחמה אבי הגיע לבית לאסוף אותי ואחריי גם את אחי. למשך כמה ימים עד שההולנדים עזבו

וסבתי הייתה מאוד חולה  ונפטרה בזמן המלחמה כך שהפעם האחרונה שראיתי , מצד אמי התחבאו יחד עם הוריי סבי וסבתי

בנוסף אלינו היו גם עוד שני בני דודים שהוסתרו גם אצל גויים וההורים שלהם נהרגו . אותה היה באותה נסיעה באופניים

המשפחה הנוצרית לא הסכימה להחזיר , ך להביא אחד מהםכשהוא הל. בשואה במחנה בבלבסון אז אבי אימץ אותם אלינו

  .ככה הם הסכימו להחזיר אלינו את בן דודי, אותו אז אבי הלך ללגיון היהודי והביא טנק עד לבית של הנוצרים

אחד הדברים שמאוד זכורים לי הייתה היכולת שלי לחזור כל כך בקלות לחיות עם אמי למרות שגדלתי עם דמות אימהית 

חוץ מזה שכשהייתי , ובכל זאת החזרה לאמי הייתה קלה, מגיל שנה וחצי עד גיל חמש וחצי, בכל תקופת הילדות שליאחרת 

  .קוראת לה הייתי מדברת אליה בגוף שלישי ולא בגוף שני

  

    היוםי על קורותיך מתום המלחמה ועד /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

באנגליה הכרתי את בעלי שגם הוא הגיע . נסעתי לאנגליה לטיול אצל חברה 22חזרנו לביתנו הקודם ובגיל  אחרי המלחמה

. נסענו ברכבת מהולנד לאיטליה לעיר ונציה ושם עלינו על אונייה עד חיפה. חזרתי איתו להולנד ושם התחתנו. מישראל, לטיול

כשהגענו . ני זוכרת שבכל הנסיעה מחיפה לירושלים הנהג לא הפסיק לצעוקא, כשהגענו לחיפה לקחנו מונית עד ירושלים

  .הספקנו לעבור שמונה דירות עד שקנינו בית ברוממה מקור ברוך. לירושלים שכרנו דירה בבית וגן

וגם עם הקשר טוב גם עם ילדיי . יש לי שני ילדים שכיום חיים בארצות הברית. ילדים שכולם כבר נשואים 11-כיום אני אמא ל

עבדתי בחנות משחקים של המשפחה אך לאחרונה אני . אני מדברת איתם תכופות בטלפון -ל"נכדיי וגם עם אלו שנמצאם בחו

  .כמעט ולא עובדת אלא מבלה את עיקר זמני בבית

   

  מאירם פישר :ראיון

  2010יוני , ירושלים


