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   בלועזית
Bowman 

  כיה 'צ :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 שנות לימוד 8

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה 

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

  

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(
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לוץ : ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
    ולאחר מכן אושוויץ 

   

  בלועזית
Lutz and then Auschwitz  

                                                                      :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה (
  

 

    פראג : לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1946 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךילדותחברי , בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

אבא שלי היה פעיל מאוד בתנועה הציונית בפראג ועורך , בצורה מאוד פשוטה את החגים חגגנו, לא מסורתי, גדלתי בבית חילוני

כיה ורוב היום הייתי 'נולדתי בצ מא ניהלה משק ביתיא. ואבא היה גם בעל תואר בעריכת דין. העיתון של הקהילה היהודית בעיר

  .אבל בבית הוריי היינו מדברים את השפה הגרמנית, כית'מדברת בצ

  

  רותיך בזמן המלחמה י על קו/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

פו בכדי לוודא כי הוא אינו כותב דברים שאינם אשבוע בדיקות בגסטהוא היה צריך לעבור מידי , בגלל שאבא היה עורך עיתון

, פו הודיע לאבא כי למחרת הוא צריך להתייצב עם כל משפחתו בטרנספורטאיום אחד איש גסט .בעצם לעבור צנזורה, ראויים

 3' לינו על טרנספורט מסאנחנו ע .את מפתחות ביתנו וכל הזהב שהי בבעלותנו השארנו לגרמנים. ביחד עם כול חפצינו האישיים

הגענו לגטו לוץ שהי מיוחד בכך . רק אמרו לנו כי אנחנו בדרך למחנה, לא ידענו לאן פנינו מועדות. 1941בסתיו של , מפראג ללוץ

יושב ראש הגטו היה מרדכי . המשטר בגטו היה אכזרי מאוד .שהיינו צריכים לעבוד בכדי שנוכל להתפרנס וכך לקנות לעצמנו אוכל

  .אלף איש 100אם הזמן הגטו גדל והתרחב עד שהגיע למצב שבו שהו בגטו . בסקי הוא ניהל את הגטו ביד רמהרוזו

  

היינו מכינים לגרמנים נעלי קש כדי . היינו תופרים לעצמנו מגנים לאוזניים בכדי להגן עלינו מהקור, אני עבדתי במפעל בתוך הגטו

, כול משפחתו שהתה בגטו. שאז חוסל הגטו, 1944עד סתיו  1941תי מסתיו בגטו לוץ שהי.שיוכלו לנעול אותם מעל למגפיהם

ניסינו כולם להישאר ביחד בכדי . ביחד יצרנו כולם מן קומונה גדולה ביחד עם עוד זוג מבוגרים שהיה לבדו. אחיי ודודתי, הורי

כמה ברחו , יה כותב כמה אנשים חוסלוכל יום הוא ה. בתור העורך הראשי, אבי היה עובד בארכיון .להצליח ולשרוד את המחנה

בגטו היו המון אנשים אשר מתו מרעב כי פשוט לא היה לנו . הוא היה מקבל פקודות והיה צריך לכתוב אותם. וכמה מתו מרעב

פו העמיס אותנו אכאשר הגיעו הכוחות בכדי לחסל את הגטו הגסט .אנשים גם מתו ממחלות רבות, מה לאכול במשך ימים שלמים

רק כאשר הגענו הבנו כי הגענו , בזמן הנסיעה לא ידענו לאן אנחנו נוסעים. בכדי לסיים את כול הסיפור, בות המוותעל רכ

  .הרגשה נוראה, הרעש היה נורא המון צעקות ונביחות כלבים ברקע. לאוושוויץ

  

' הדר. מנגלה' בו פגשתי את דר והיה גם היום הראשון. היום בו ירדנו מהרכבת באוושויץ היה היום האחרון בו ראיתי את אבי

אוושויץ הייתה מבחנתי התקופה הנראית  .מא הוא שלח לצד אחד ואת אבי ואחי הוא שלח לצד השנייעשה סלקציה אותי ואת א

ההרגשה שלי הייתה שאם הייתי צריכה . הייתי צופה באימי קורעת ברך במשך שעות ארוכות בזמן שמתעללים בה ובי. ביותר

היינו , יום יום היו סופרים אותנו בכדי שלא נברח .מבלי לצפות בהתעללות באימי הדבר היה יותר קל מבחינתי, דלעבור את זה לב

הם גילחו לנו את , עברנו עינויים בלתי פוסקים מצד הגרמנים. מקבלים סיר מרק קטן שבו היו צריכים להתחלק חמישה אנשים

לאחר שלושה חודשים בערך באושוויץ ריכזו את כולנו  .הברזים מים או גזשלחו אותנו לסאונה כאשר לא ידענו מה יצא מ, הראש

היא , ילידת המבורג, ברכבת הייתה איתנו בחורה. רכבת שבה העבירו בהמות, הרכבת שלנו הייתה מן רכבת מסע, שוב ברכבות

הגבוהים ואז היא תוכל לומר לנו הייתה מאוד גבוהה ולכן הרמנו אותה כמה אנשים יחדיו בכדי שהיא תוכל להציץ מבעד לסורגים 

 .עיר הולדתה, באמת הבחורה זיהתה את המקום והיא בישרה לנו שאנחנו בדרך להמבורג. לאן אנחנו נוסעים
  

כאשר הייתה גאות המים היו . כאשר הגענו להמבורג הורידו אותנו בנמל והכניסו אותנו אל תוך נמל אשר היה פתוח לכיוון הים

ביום למחרת הוציאו אותנו ולקחו  .ושוטפים אותנו ולכן לא יכולנו לשכב או לשבת רק לעמוד כול הזמןנכנסים אל תוך המרתף 

מא ודודתי היינו יא ,אני .זה היה מחנה חוץ של מחנה ריכוז גדול בשם נויאינגמה, אותנו למחנה ריכוז קטן שנקרא פומנפביטל

בשלב הזה כבר ראינו ושמענו את הפצצות של ארצות  .דודתיאבל כאשר הגענו לפומנפביטל לקחתו את , ביחד עד לשלב הזה

  .שזה הולך להיגמר הייתה כבר הרגשה, המערב אשר החריבו רחובות שלמים בהמבורג



 

הם הבינו , השומרים שהשגיחו עלינו היו כועסים כל היום כי היו שומעים ברדיו שהצבא שלהם נסוג אל מול מדינות המערב

כל הפצצה של  .היינו חיים ללא שירותים. בחוץ, במים קפואים, מנפביטל היו מתקלחים בקור עזבפו .שהמלחמה הולכת להיגמר

  . שרדנו, מא ידענו כי המלחמה הולכת להיגמר ואנחנו עדיין בחייםיאני וא, מדינות המערב שעברה מעלינו הייתה משמחת אותנו

, רכבת כדי שננקה את הרחובות שהיו עמוסים בשלגהסיעו אותנו להמבורג ב. זה היה חורץ קשה מאוד, 44-45הגיע חורף 

דבר אחד חיובי שהיה לי  .עבדנו בשלג עם בגדים קרועים ותלאי על הגב שיסמן שאנחנו אסירות. ונפתח את כול הצירים לתנועה

הם הגרמנים לא אהבו לשמוע את השפה יידיש בגלל ש. זה היה שהייתה שם עם עוד חברה שידעה גרמנית, בסיטואציה הזאת

שנהרס , בגלל זה לקחו אותי ואת חברה שלי לעבוד בבית של גנן בתוך הכפר. טענו כי זאת שפה שהורסת את השפה הגרמנית

הגנן היה נותן לנו כל יום לאכול וכך לא אכלתי מהמנה , א"כל יום אחד השומרים היה לוקח אותנו אל הגנן שגידל תפו .בהפצצות

השומר הביא . שתי בחורות לבד, לאחר מכן הטילו עלינו לבנות לו בית באותו מקום .אותה מא שלי יכלה לאכול גםישלי במחנה וא

  .והתחלנו לבנות לו מהיסודות, לנו בטון ועתי חפירה

  

  .היו שם המון גוויות, מחנה שכלל מעט מאוד אנשים חיים, נסענו לברגנברזנג, לאחר כמה ימים הגיע פקודה לעלות לרכבות

לאחר מספר שבועות  .שגם הפיצו ריח רע מאוד, היה אפשר לראות רק ערמות של גופות, אוכל ומיםשם כבר לא היה בכלל 

הגרמנים שמו עלינו בדים של פלאש . היה אפשר לשמוע כבר את מדינות המערב מתקרבות אלינו, ששהינו שם ללא אוכל ושתייה

בגלל הקור  .כבת בכדי שהם יוכלו לברוח עם קצת ציודלהסוואה העמיסו עלינו את חבילות הציוד שלהם ושלחו אותנו לתחנות הר

בשלב הזה הדודה שלי הצטרפה אלינו אבל אני , לאחר כמה ימים הגיעו האנגלים. והמחסור במים ואוכל בקושי שהצלחנו ללכת

דה איגהרכבים הראשונים של האנגלים שנכנסו למחנה היו רכבי בר .אפשר לומר שהייתה כבר חצי מתה, בגלל התנאים הקשים

, כאשר הם ראו את הזוועות ואת הערמות של הגופות .הייתה התרגשות גדולה  כאשר ראינו אותם. שעליהם היו האנשים שלנו

ברגע שנתנו לנו את האוכל . בגלל שלא אכלנו כל כך הרבה זמן, הם ישר הוציאו את כול האוכל שהיה להם ונתנו לנו לאכול

אני . אז הם שחררו את המחנה והתחילו להגיע צוותים רפואיים .מא שלייבניהם גם א התחלנו לאכול מהר הרבה אנשים מתו מזה

  .מא שלי כבר לא הייתה בין החייםיא, הייתה לי דלקת בשריר הלב, הייתה כבר ממש חולה

  

לפראג  לאחר מכן נסעתי על אחת הרכבות .לקח להם המון זמן להצליח להרים אותי על רגליי, שהיתי כמה חודשים בבית חולים

פגשתי את אחי , שם התברר לי שאני חולה בשחפת. י הרוסים ונסעתי לראותו"שם קיבלתי הודעה שאחי שוחרר ממקום אחר ע

הקהילה . דודה שלי רצתה לקחת אותי איתה לאנגליה שם אח שלה היה נמצא  אבל לא יכולתי .והוא זה שטיפל בי ודאג לי

גם הוא היה ניצול . זה שהיה צריך לעלות אותנו ארצה, הוא הי המדריך שלנו, בעליבפראג הכרתי את  .היהודית בפראג טיפלה בי

הגענו בספינה  .והמתנו לאוניה ולחברי ההגנה שיעלו אותנו ארצה, חודשים 3מפראג נסענו לפריס ואז לבלגיה שם שהינו  .שואה

הורידו . אבל לאחר מכן אפשרו זאת, התחלכאשר הגענו ארצה האנגלים לא נתנו לנו להיכנס בה .קטנה שנקראה החייל העברי

, לקחו אותנו למחנה הסגר .האוניה שלנו זו האוניה האחרונה שהורשתה להיכנס לארץ ולא נשלחה לקפריסין. אותנו בנמל חיפה

  .אז פרצה המלחמה הארץ והתחלנו לבנות לעצמנו חיים חדשים. שוב היינו צריכים לשבת מאחורי גדרות טיל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

מהרגע שהגענו לקיבוץ  .בישוב שנקרא עברון, בהתחלה היינו כול הניצולים יחד, נמצאת בקיבוץ נאות מרדכיאני  1945משנת 

  .בעלי היה מדריך ואיש תיאטרון. שנה  40אני ניהלתי את מחסן הבגדים של הקיבוץ במשך , בעלי היה פעיל מאוד בכל הנעשה בו

  .נינים 2נכדים ו 15, ילדים 3כיום יש לי 
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