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  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "קדמה"אוניית 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            
ס הכללי יסודי "למדתי בביה, מוגנת על ידי משפחתי, 10הייתי ילדה בת , בקרקוב שבפולין 1929שמי דולה קוגן ונולדתי בשנת 

פעם . למדו שם רק בנות יהודיות והיינו מתפללות לאלוהים כשמעלינו צלב, וזו השכלתי הפורמאלית האחרונה) שלוש כיתות(

ים יהודים מלאת חיים וגם חי, קרקוב הייתה עיר תרבותית ותוססת. בשבוע היה לנו שיעור דת יהודית שאיש לא התעניין בו

אחי למד ) שנות היעדרות והוקסמתי מיופייה 62לפני כשנתיים ביקרתי שם בפעם השלישית אחרי (מהמתקדמים ביותר בפולין 

הדודים והדודות היו בתנועות ציוניות , אבי, סבי היה איש פעיל בתנועת המזרחי. נולדתי במשפחה משכילה, בגימנסיה העברית

בבית וברחוב דיברנו פולנית בלבד וגרמנית הייתה שגורה בפי , יוצא דופן בעיר כמו קרקוב דבר שהיה, דוברי עברית, שונות

  .בבית היינו מאוד יהודים ומאוד ציוניים. המבוגרים

פרופסורים לא יהודים מהאוניברסיטה של קרקוב  200באותו זמן לקחו , סגרו את בתי הספר ליהודים, בספטמבר 1- ה, 1939ב

מגיע " סלבים"המושג . מגמת הגרמנים הייתה להשמיד את היהודים ולהפוך את העם הפולני והרוסים לעבדים, למחנה ריכוז

חלקת מהיהודים לא , הוקם הגטו 41באפריל שנת . עבדים= Slaveה בכלל מלשון תפארת אבל עבור הגרמנים הפירוש הי

שם היו תאי גזים , לבלזץ, ידידים וחלק גדול מהמשפחה שלנו נלקחו למחנה השמדה, חלקם למחנות - הורשו להיכנס וגורשו

  ...אבל לא ידענו

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבו מסתור אב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

בקרקוב וקובעים שם את  Wawelהגרמנים מתיישנים הארמון המלכים , פרוץ מלחמת העולם השנייה -1939ספטמבר 
אלף  60אנחנו כן ". את היהודים יש לעקור מן השורש: " הכרזה ראשונה. המפקדה שלהם לכל שטחה של פולין הכבושה
גם הפולניים החלקים , סגרנו את בתי הספר וכל מוסדות הלימוד האחרים. היהודים של העיר לא האמנו שיש אפשרות כזו

אחת . יות והסתירו מהאוכלוסייה בצורה מתוחכמת ומוחלטת את כל התוכניות לעתידהגדול הרגו כמה מאות אנשים ביר
כשטרם התקבלה  1941כך זה נמשך עד " . מוות = קדחת הבהרות , כינים= יהודים: "הכרזות שהתנוססו בכל העיר הייתה 

מקצת האנשים עבדו , חתרתלמדנו בתנאי מ, איך שהוא עסקנו בהישרדות. תעשיית ההשמדה –" הפתרון הסופי"ההחלטה של 
  .בעבודות כפייה אצל הגרמנים וחלקים התפזרו לעיירות יותר קטנות

חדרים  2-אנשים ב 12היינו  - בהתחלה אפשר היה לבחור דירה, בשכונה צפופה ומגודרת, העבירו אותנו לגטו קרקוב 1941 - ב
הפרופגנדה . ודאות מוחלטת לגורלנווהייתה אי ו SS-השכונה הייתה תחת שמירתם של אנשי ה, ובהמשך בחדר אחד

זקנים , העמסת אנשים - "אקציה"בכל פעם נערכה פעולת . של הגרמנים נלמדת באוניברסיטאות עד היום הזה) התעמולה(

אנשים פשוט נעלמו ולא , לא היה לנו מושג על קיום מחנות ההשמדה, וילדים על מכוניות משא והבאתם למקום בלתי ידוע
אבי ואחי עבדו בעבודות מתכת אצל הגרמנים וכך קיבלנו אישור להישאר , ך והצטמצם ונהיה צפוף יותרשטח הגטו הל. חזרו

היא שמעה תנועת משאיות חריגה מסביב לגטו , בכל אקציה לאימי הייתה תחושת בטן וידעה מה עומד לקרות. בגטו קרקוב

היות איתי למקרה שיבואו לאסוף אנשים ללא אישור הוריי נשארו בבית כדי ל, והודיעה לאבי שלא ילך באותו היום לעבודה
לאן הם ? לאן נלך: "במשפחתי כל הזמן היו שאלות באוויר. לא אלקח, כדי שאני שרשומה בתעודת הזהות של אבי, שהייה

ר לי מאיפה הייתה לה באמת שלא ברו, היא תמיד ידעה מתי תהיה סלקציה, אימא שלי הייתה דרוכה" ? לוקחים אותנו
  .האכילה את הרעבים הצעירים שמשפחותיהם כבר נלקחו, אימא עבדה מאוחר יותר במטבח של הגטו, ה הזוהתושיי

. אוכל חם למשפחה ולדאוג לכל מה שצריך, אנשים 12בחדר אחד שבו גרנו , להכין בבית 13דאגתי בגיל , לעומת זאת, אני

אבי המשיך לעסוק . התפרנסנו, עבדנו, גשה של נורמהבכללי הייתה הר, אחותו של אבי הייתה מייצרת חזיות ומחוכים בגטו
היה זה גם המקצוע של סבי שנספה במחנה , ניהל בערבים עסק קטן לעשיית חותמות וחריטות - במקצועו מלפני המלחמה

  .אבי עבד עבור הגסטאפו והכין אפילו חותמות עם הנשר הגרמני, ההשמדה בבלזץ



 

מביאה את החותמות , עולה למפקדה, )שאצלנו היה כחול על רק לבן(דוד מהשרוול מורידה את המגן , אני הייתי יוצאת מהגטו
ילדה קטנה אבל , המלחמה פרצה כשהייתי בת עשר) ילדה חייכנית, יפה, הייתי חמודה( לגרמנים ומקבלת כסף וסוכריות 

למעשה הייתי , וא עיתוניםנהגתי לקר. ידעתי למה הולכים לגטו ולא שאלתי שאלות, ידעתי מה קורה בדיוק. מבינה הכול
שנים  6, כבר אז הבנתי שיש להילחם על ההישרדות ולא לצלול לתהום של החרדה, מקריאה לאבי את העיתונים ולמען האמת

עם עיניים , היו בנות, מה שהיה מאוד משמעתי זה איך אתה נראה, שנים בלי שום דבר מתוק 6, לא שמן, לא אכלנו סוכר
שהיה מלווה ( מעט לפני חיסול הגטו , ערב אחד. כולנו נראינו כמו יהודים - אבל אנחנו, ולניות מזויפותתכולות שהשיגו תעודות פ

נכנס לבית המלאכה של אבי אדם שביקש לייצר עבורו חותמת מזויפת על ) בהרג המוני ושליחת יהודים רבים למחנות ריכוז
, אולם לאחר שהסתכל על המסמך, רשת שאינו עוסק בזיופיםאבי הודיע לו מפו. מסמך אמריקאי והציע לאבי כל סכום שיידרש

זו הייתה אמורה להיות מין ". אני רוצה תמורת החותמת מסמך כזה עבור משפחתי: " הודיע לאיש ההוא במקום, ביחד עם דודי

כנו את מיד ה, )אבי ודודים(שבו נכללו כל ילדיו הקטנים , תעודת התאזרחות אמריקאית של סבי מתחילת המאה העשרים
מה שעזר לנו היה שאחד האחים של סבא , אף אחד מאיתנו לא ידע דבר על אמריקה, שידע מעט  אנגלית, חוץ מאחי. הפרטים

הכנסנו את הכתובת למסמך הזה שלפיו כל הצאצאים נחשבו לאזרחים , היה גר בפילדלפיה והייתה לנו הכתובת שלו
עד שאחי מצא בעבודתו , המסמך היה מוכן או לפחות כך חשבנו. דיםיל 5אנשים שמתוכם  13היינו בסך הכול , אמריקאים

במסמך ההוא שהאדם הביא לנו . ב ובה את אותה כתובת בפילדלפיה וחשכו עיניו"מפה של ארה, במחלקת המפות הגרמנית
קום העיר במ" פילדלפיה , פילדלפיה" ואילו במסמך שלנו היה כתוב " יורק - ניו, יורק-ניו" להעתקה הייתה הכתובת ב

לקחנו סיגריה דולקת ושרפנו במסמך חור במקום שבו הייתה השגיאה הנוראית שיכלה לעלות לנו , מה שעשינו. פנסילבניה

פוטו " נשארנו עם , קטנה יותר כי לנסות לאשרו שם בגסטאפו המקומי, דודי לקח את המסמך המתוקן לעיר אחרת. בחיים
תאריך החיסול הסופי של הגטו הגיע אחרי שהגסטאפו  .ך נראו מסמכים מצולמיםוכ 1941מושחרת כי הייתה זו שנת "  הקופי

 SS-אבי המיואש ניגש לחייל ה. עמדנו בכיכר גדולה שממנה לא ניצל אף ילד וגם רוב המבוגרים. אישור את המסמך שלנו

ניגש , שידע גרמנית היטב, אבי, החייל סילק אותו וצעק עליו שלא יראה לו ניירות מלוכלכים, והראה לו את המסמך שהיה בידיו
הקצין הורה להכניס ..לקצין בדרגה גבוהה יותר ואמר לו בביטחון שהוא פשוט לא מאמין שכך מתייחסים לאזרחים אמריקאים

שמע שאנחנו , דודי שגר בעיירה קטנה לא רחוקה מקרקוב. יתנו באמצע התופתאותנו לבית הסוהר על מנת לא להתעסק א
כשהגענו , "בוחניה " להביא אותנו לאליהם לעיר ) יהלומים שהמשפחה החביאה בשיניים (בבית הסוהר והצליח תמורת שוחד 

באו לקחת את , ור כמה ימיםכעב. לדודי היה כבר את האישור למסמך מהגסטאפו אך עדיין לא יענו מה יעלה בגורלנו עכשיו

שם היינו רואים כל יום אנשים שיורים בהם . כמובן ללא הסברים, "מונטלופיך "  -כולנו לבית הסוהר הידוע לשמצה בקרקוב
לבסוף הגענו למחנה , כעבור כמה ימים נסענו ברכבת דרך פולין וגרמניה תחת השגחת השוטרים, למוות בחצר בית הסוהר

כלבים , צריפים עלובים, גדרות תיל מסביב -היינו בהלם נוראי. מעיל וארנק בלבד - עם מה שיצאנו מהבית" ברגן בלזן "הריכוז 
במחנה של האזרחים הזרים היהודים היו אז כשלושת . מה שלא ידענו שקיים גם גרוע מזה, "גיהינום" "מסביב ובמילה אחת

כל האחרים נשלחו לאושוויץ , אנשים 300ף המלחמה נשארנו בסו, לרוב של ארצות דרום אמריקה, אלפים בעלי דרכונים זרים
היו בינינו הרבה אימהות עם ילדים . רק אלו שהיו בעלי אזרחות פלשתינה עם דרכונים אנגליים ואמריקאים לא נשלחו לשם

 - בדבר אחד לא עבדנו ועסקנו, התנאים במחנה היו נוראים. שבאו מארץ ישראל לפולין לבקר משפחות ונתקעו בפולין במלחמה

גרמני באותיות גותיות והייתי שואלת  -מצאתי אצל מישהו מילון אנגלי, אנו הילדים התחנכנו בצורות שונות ומשונות. בהישרדות
היינו , כדי שהגרמנים לא יבחינו בפעולות הלימוד. את אימי פירושי מילים גרמניות ועמודים שלמים למדתי לתרגם באנגלית

כל שבוע מקלחות . גילוי הדבר פירושו מוות, כותבים עליו בעיפרון ואחרי כן רוחצים אותו היטב ,מוציאים קשר ממיטת העץ
האמנו שבאמת , למרות השמועות. נשים נכנסנו ערומות תחת העין הפקוחה של השוטרים הגרמנים, חמות וחיטוי בגדים

האמת הנוראה נודעה לנו רק לאחר , "? גז  יפתחו מים או: :אז הבדיחה השחורה במחנה הייתה, שולחים אנשים לתאי הגזים

הייתה חוזרת ממקלחת קרה בחורף בבוקר , האמיתי" חייל המוראל" אימי עודדה את כולם והייתה בפי הבריות . המלחמה
ים ולמרות 'מסאז, כוסות רוח לדלקת ריאות שמה להם, היא עזרה לאנשים, ומספרת לנו ששמעה שכוחות הברית מתקדמים

הרופא במחנה אמר , אבי החל להתמוטט עם מחוסר סיגריות. ום ידע רפואי היא תמיד חילקה עצות לכולםשלא היה לה ש
אני הייתי , אחי ואימי החלטנו שחייבים למכור מלחם שלנו למחנה ההונגרי וההולנדי, אז אני, שחייבים להשיג לו סיגריות

סיגריות תמורת מעט  3 -שמשמעותו" י קניירט 'קיצ, רטהארום סיגא: " הסוחרת ועד היום אני זוכרת את המשפט בהונגרית
שנתיים . בקור ובגשם למזלי היה לי מעיל חורף ומגפיים, בחורף, ספרנו אותנו -)מפקד" (אפל " פעם ביום היינו עומדים ל , לחם

א כדוגמת אלו שלא הייתה לנו הרבה תקווה אבל היא יכלה בקלות להתברר כתקווה שוו, היינו רעבים ומרופטים אבל עם תקווה

 "לאומללים אין תרופה אחרת חוץ מאשר תקווה" ; מהתשישות מהמכות או אלו שנשלחו לאושוויץ , ממחלות: שרדו במחנה
  . והועברו לשוויץ" ברכבת של קסטנר" היו גם אנשים שנכללו , במחנה השכן הייתה אנה פרנק שנפטרה ממחלה,  )שייקספיר(

  מלחמה ועד עלייתך לארץ  י על קורותיך מתום ה/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

הסתבר . למקום בלתי ידוע - שוב, עם החולים ותשושים, מוציאים לרכבת את כל האנשים מהמחנה שלנו 1945באפריל 
הגענו ברכבת לנהר האלבה וכוחות הברית , והגרמנים לא רצו שיימצאו אותנו שם" ברגן בלזן " שהאנגלים התקרבו למחנה 

יבלו פקודה לזרוק אותנו לנהר והחיילים היו הונגרים אז במצב ראשי הקבוצה שלנו קלטו שהשוטרים ק. התקרבו מכל הצדדים



 

אנו נחכה לכוחות הברית ונעים עליכם : " הרעיון היה. שלנו עסקה עם השומרים המלווים ששמרו עלינו" מנהיגים" זה עשו ה
העבירו אותנו . ורנולמחרת הגיע הטנק האמריקאי הראשון ועליו קפטן כהן שבישר לנו על שחר. וכך היה" יהודי 300שהצלתם 

אימי כנראה שוב הצילה . קיבלנו דירות עם מזווים מלאי אוכל, לכפר שפינו עבורנו כי גורשו משפחת אנשי הגסטאפו שגרו שם
, לא עמדו בזה,קיבתנו הייתה כה מצומקת ואלו שאכלו הרבה לאחר צום של שנים  - אותנו בכך שאסרה עלינו לאכול הרבה

, יידיש, גרמנית. דוברת פולנית, הגעתי לבלגיה 16בגיל , ר כמה שבועות שלחו אותנו לבלגיהכעבו. התמוטטו ורבים מתו
צירפו אותי לתנועת נוער ציונית וכעבור זמן קצר הייתי מדריכה המעבירה שיחות בנושאים , אנגלית ותוך חודשיים גם צרפתית

הסיפורים שלהם היו עצובים ורובם , מהמחנות משם גם נשלחתי להדריך במחנה יתומים הגיעו מגרמניה. בצרפתית שונים
אנחנו , גם לי היו חברות בגטו אבל כל פעם הן נלקחו ועד היום אין לי אף חברת ילדות מקרקוב, הגיעו בסוף לארץ ישראל

  . כולל ילדים מברגן בלזן, אנשים 13הורוביץ שניצלנו , המשפחה היחידה

רפת כדי לנסות לעלות ארצה למרות האיסור שהטילו האנגלים לעלייתם שלחו אותי ואת הוריי למרסיי בצ 1947בספטמבר 
עניתי " ? את דוברת צרפתית" " בכניסה שאלה אותי אישה אחת, הגענו למחנה שארית הפליטה במרסיי, ארצה של יהודים

אחראית על אני עולה לארץ ואת תהיי , )שבה שהו כאלף אנשים( הנה המפתחות של מרפאת המחנה : " בחיוב והיא אמרה
אישה עם התקפי לב שאלה אותי ! ריפאתי אנשים ואין לי מושג איך , "הרופא יגיע פעם בשבוע ותנסי להסתדר, מרפאת המחנה

שידעתי    ואני ידעתי על הריון מה, באה אליי בחורה ואומרת לי שהיא בהריון, נתתי לה קומפרסים, לא ידעתי" ? מה עושים" 
פתאום אני עומדת מול בחורה בת , אמרה שהיא לא רוצה לדבר עם הרופא כי היא לא רוצה הפלההיא !. כלום, על אסטרונומיה

חוויה נוספת שאני זוכרת משם היא שיום אחד פנתה אליי אישה צעירה עם תינוק . בהריון ואני  הבנאדם שפנו אליו, וחצי 17

, מבלי לומר דבר לאימא, ין והרגשתי ריח של נפטנתתי לתינוק כפית פרפ, והתלוננה שלבנה כואבת הבטן והוא זקוק לפרפין
הוא בדק את התינוק והסביר לי . מחוץ למחנה, התינוק והבקבוק החשוד לרופא בעיר מרסיי, הזמנתי מונית ולקחתי את האישה

, תיהדברים האלו עיצבו את אישיו, שהפרפין אומנם מריח מנפט אבל זה בגלל המחסור לאחר המלחמה ואין מה לדאוג לתינוק

  .פתאום להתמודד עם דברים שנפלו עליי משום מקום
ימים נתקענו ליד רודוס כי  7. עם דרכונים וויזות מזויפות" קדמה"ממרסיי באונייה ' עלינו ארצה בעלייה ד -1947אוקטובר 

ומן שהיה לי נהניתי מר, בינתיים, לא נתנו לנו לרדת מהאונייה עד שהיא תוקנה ורק אז המשכנו, האונייה עלתה על שרטון
  .ולמדתי מעט עברית

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

שטלפנה אליי היה לי מקרה . אבל אני זוכרת כל פרט ופרט, אנשים ששכחו, " הדחקה"יש מה שנקרא , הדבר הזה חי בתוכי

היית , טוב לשמוע אותך: " אני פונה לאחיה ואומרת לו, חברה ממיאמי ואמרה שאחיה בארץ ושאני אעשה לה טובה ואדבר איתו
הוא אמר שהוא לא היה שם , 2 - ע ה"עניתי שאני מדברת על מלחה, "? על מה את מדברת: " הוא אמר" הכי יפה במחנה שלנו

כי יש את תופעת ההדחקה ויש תופעה חמורה אף , שהוא צריך לדבר עם מישהו, ודד אותוניסיתי לע! הכחשה מוחלטת - בכלל

שנים רבות לא דיברתי על השואה ואחת הסיבות העיקריות לכך היא רצוני העז להיות ישראלית אמיתית ולא . ההכחשה - יותר
כמה מתעצמת הכחשת השואה  אני התחלתי לדבר ולספר את הסיפור שלי כי התרגזתי כאשר ראיתי". באה משם"אחת ש

מלאכתם של , הרציתי בהרבה בית ספר עממיים ולא כולם יודעים על השואה או שהם מתעלמים ממנה, בעולם ובמדינה
יש : "יורק שהסביר בצורה פשוטה-ראיתי בטלוויזיה האמריקאית לפני כמה שנים סטודנט יהודי בניו. מכחישי השואה היא קל

מצעירי גרמניה  % 50רק , "ולה שלא מאמינה שהייתה שואה ובודאי לא בצורה שעליה מדבריםאני באסכ, אסכולות באקדמיה

  .הם לא רוצים לשמוע על כך שהעם היהודי הוא עם נרדף, וכך גם בארצות אחרות" שואה" יודעים את פירוש המילה 
שאבי עבד בעבודות מתכת והיא  י זה"שרדנו את הגטו ע, שנות מלחמה לא נפרדתי לרגע ממשפחתי 6המזל שלי הוא שבמשך 

אבא שלי דיבר עברית מאוד , אווירה ציונית בבית, החיים שלי בגטו קרקוב נחשבו לטובים, לו אישור להישאר בגטו עד הסוף
 - לומדים מהכול. חוויתי הרבה בחיים ואיש לא יאשים אותי שהיו לי חיים משעממים, שפות 6כשהגעתי לארץ ידעתי , טוב

, כשאני נמצאת בשלב שבו אני אומרת שרע לי, מהן האדם מורכב, חוויות בונות אותנו, ת והחוויה השלילית מהחוויה החיובי
יצאתי מהמלחמה בנאדם מאוד שלם , ממה שעיצב אותי, אחר כך בדיעבד אני מבינה כמה זה היה חלק מההתפתחות שלי

אני זוכרת כשהגעתי לבלגיה " סופר בשלה"ם הייתי בה היו נושאים, מצד שני, )לא בשלה( וכשהגעתי לארץ הייתי מאוד ירוקה 

אני הבנתי כל כך הרבה דברים , 70כי החלטתי שיש לי ניסיון של בת  70עניתי שאני בת , שאלו אותי לגילי, אחרי המלחמה
שלי היה  אבא, סיפרה לי הכול, כמו חברה', ועד ת' א-הייתה לי אימא ששיתפה אותי בחייה מ, שעד היום אני לא מבינה איך

  !אימא שלי הייתה מומחית - חכם מאוד ותרבותי אבל בכל מה שקשור לחוכמת חיים
גם שם השתמשתי בשפות שידעתי כדי לגייס לצבא אנשים שבאו היישר , התנדבתי לצבא עוד לפני קום המדינה - 1948בינואר 

לא מזמן נשאלתי אם הרגשתי מנודה כשהגעתי אחרי המלחמה לארץ , וישר התגייסתי 18הייתי בת , מהאוניות וממחנות מעבר

כשפרצה , החלטתי שבלעדיי לא הייתה מצליחה מלחמת העצמאותהתגייסתי ו, ועניתי שלא אבל בהחלט הרגשתי שונה



 

ח אבל הוריי סירבו ולכן השאירו אותי "גייסו אותי לפלמ, מלחמת השחרור בנות גויסו אבל אני התגייסתי כמה חודשים קודם לכן

בנוסף , ייתי מגייסתלא ידעו מילה בעברית ואותם ה, מקבל את בואם של הבנים המסכנים שבאו באוניות, בלשכת הגיוס בחיפה

היה חשוב , שלא יגלו שיש להם שחפת, הייתי תופסת אותם כשחלו וביקשו ממני שאדאג להם. הייתי אחראית על ועדה רפואית

לא יכלו להאמין שאחרי כל השנים הללו החלום מתגשם והם רצו ! הם פתאום ראו התממשות של חלון, להם כל כך להתגייס

  .לקחת חלק בזה

. נפגשנו בצבא, שלם מאוטנר שהגיע לארץ עם טרנספורט של ילדים מפראג והתגייס לצבא הבריטי, את בעלי הכרתי 1949- ב

בעלי נפטר בגיל , שנים מאוחר יותר 10ילדתי את ביתי חדווה אבל  1953בשנת  , שנים הייתי מזכירה ראשית של נמל חיפה 3

, תכנון המים לישראל - ל"ולאחר מכן עבדתי בתה 6ם "מבהייתי מזכירה רפואית בר, 11ונשארתי אלמנה עם ילדה בת  40

  .שנים וניהלתי את הספרייה המרכזית בה 6אביב -עבדתי באוניברסיטת תל

אברהם עבד עבור הבנק הלאומי ואני   Washington DCהתחתנתי עם אברהם קוגן וחיינו הרבה שנים ב -1967בשנת 

  ) NIH )National Institutes of Health -ומיים ובבמרכז לאסטרטגיה ולימודים בינלא" כעוזרת מחקר ב

  .והגיע לדרגת מרצה 65אחי התחיל ללמוד פילוסופיה בגיל , אחי לעולם לא ביקר בפולין ואבי סירב לקבל פיצויים מגרמניה

הוא  יום השנה למות אימי. לפני המלחמה הוריי שמרו על בית כשר אבל אימא שלי הפסיקה להאמין באלוהים אחרי המלחמה

הם קיבלו את זה ממני כי אני , והמשפחה שלי כולה אנטי דתיים תאני אתיאיסטי, גם אני לא מאמינה באלוהים. ביום השואה

יש לי נינה בת חצי שנה בשם , אייל ומיכל, גלעד: לשלושה אד מצליחה ואימ"חדווה באום כשהיא כיום עו, מאוד קרובה לביתי

  .אופיר

שנים תחת  10הוקם פרויקט לפני , במוזיאון השואה בוושינגטון שבהקמתו לקחתי חלק, נגטוןחיינו בוושי 1995עד  1979-מ

אין מקום , אנחנו כנראה אנשים שיודעים לחיות. אנשים עם ילדים שיצאו בחיים ממחנה ריכוז 13 - "משפחת הורוביץ"הכותבת 

? ולמה, ממה שבן אדם רגיל בארץ נסע 5אני נסעתי כל החיים אחרי המלחמה פי , במפה חוץ מאפריקה שלא הייתי שם

האמנתי שבזכות נסיעות בן אדם יכול ללמוד המון ובהחלט חיי מלאים ומעניינים ביותר וכוח , בשבילו זו הייתה האוניברסיטה

גם , אמונתי בהקמת מדינת ישראל נשארה איתי לאורך כל השנים ונשארתי ציונית נאמנה ביותר. ההישרדות נשאר איתי

ב עסקי מתוך שכנוע בצדקת הדרך של מדינת ישראל  שהיא מולדתי היחידה שאימצה אותי "ה עסקתי בארהב, ההסברה

שוב , " דוקטורט: "עניתי, "?מה את עושה בוושינגטון : "שאל אותי אחד המנהלים של הבנק העולמי בוושינגטון. לחיקה

  "דוקטורט באיך לעשות חיים: "ועניתי" ?במה" :שאל

, תופסת אותו, אני מסתכלת לבן אדם בעיניים. העיקר להקשיב לו, לא אכפת לי מי, ותי להקשיב לבני אדםמאוד מעניין א

שנים בוושינגטון הייתי  17) ". קדושה(ה דולה סנט"קוראים לי . אני צריכה אנשים, אני רוצה את האנשים. מהפנטת אותו

ייתי עם אנשים ח, ה אותי ובזה אני מנחה את כל הסובבים אותיזה מנח! אני אוהבת חיים -מוכתרת הכפר ועשיתי דברים גדולים

  .תמיד נותנים בי אמון.. .והם נתנו בי אמון

  ראה תמונות בהמשך •
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  אביב- תל 2013אפריל 
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  )ולא נמצא בתמונה

1920  

  ' סבא יצחק איש הלוי הורוביץ.1: הסבר לתמונה

  ' סבתא דבורה הורוביץ.2                    

) בלזו לפי הסיפור –ניצל בברגן (הבן חיים הורוביץ . 3                    

  " "הבת נלה הורוביץ .4                    

  " "' הבן יוסף הורוביץ.5                    

ולא נמצא בתמונה 1924עלה ארצה ב(' הבן אליעזר הורוביץ. 6                    

  1939-ציון היגר לאוסטרליה ב-בן.7                    

1920- נספתה ממחלה ב' תינוקת אידה הורוביץ -הבת. 8                    

 

הסבר לתמונה

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 

  

  

  

  .ויוסף' הורוביץ) פלה(שרה ', חיים הורוביץ: 1926קרקוב  :הסבר לתמונה



 



 



 

  

  רחל לזר נספתה בשואה, סבתא. 1: הסבר לתמונה

  )ספתה בשואהנ(אחותה אסתר זנבירט .2                     

  רוזיה נשואה למשה לזר, בתה של אסתר. 3                     

  .ם"ח ברמב"היה לימים מנהל ביה, ניצל ברוסיה, רופא, קצין, משה לזר-בן. 4                     

  )נספתה בשואה( אחות של סבתא רוזה . 5                     

  )נספתה בשואה(פייגה  - ביתה של רוזה. 6                     

  .הילד הוא יוסף מילר שניצל, אחיה של סבתא שנספה בשואה, ילד של צלאל מילר. 7                    



 

  

  דולה בסיום קורס הקצינים של הנכד אייל    



 

  

  מיכל וגלעד            , אייל: הנכדים


