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  .  והדודה של אמא שלי )ליאון - אח של סבתא(אצל הדוד  גרתי ,וינה אוסטריה :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
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    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
 

                                                                  1939 רק כשהגעתי ארצה בשנת:   המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  17/03/39:  תאריך השחרור

 
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

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

 

  לאחר השחרורציין מקום אליו חזרת 
 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

 :שנת עליה
1939  

  
 

 - ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 .איטליה, האנייה שיצאה מטרייסט

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  
 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
 

ל "אבא ז ל''ז מאיא, ארבע אחיות ושני אחים: גדלתי בחדר עם תשעה אנשים. הנעורים היו נהדרים. אוסטריה, וינהונולדתי ב

תלמידות  7תלמידות מתוכן  40, עם גויים בכיתה למדתי. להורים הייתה חנות מעדנייה . אני הייתי הבכורה. ל"וסבתא ז

עברתי לגור . גרתי אצל ההורים 11עד גיל . הבית היה חם מאוד, דיברו בכבוד. האווירה בבית הייתה יוצאת מן הכלל. יהודיות

ים חדשים בגדקיבלנו , הכול לבן: אני זוכרת את פסח במיוחד. אבא שמר על כל החגים. שהיו חשוכי ילדים אצל הדוד והדודה

 .אלא רק מספרים, אבא לא ידע לכתוב .שאימא תפרה ונעלים חדשות
 
.. ןדגי קרפיוו ובשבתות חמין סולת בבוקר תדייס ,האהוב עלינו שאכלנו כלואה. הוא ניהל את החנות בצורה נעימה וישרה 

קמילה תמיד  יאחותו כל ילדאנחנו רבנו לעיתים כמו  .אחותי מרים הייתה ילדה מאוד חזקה באופי שלה ועזרה מאוד בחנות

ילדה יפיפייה בעל שיער שחור ופנים לבנות כשלג עיניים שחורות ואני  הייתה אחות אלזה ,אח הרברט היה לי. עמדה לצידי

גורדוניה היינו בנות בתנועת  .אימפולסיביתיצאתי הכי אני .היה אח טוביאס שהיה בן שש כשעליתי ארצה,"שלגיה"קראתי לה 

היינו  .משנתו השפיעה רבות עלינו. שעל שמו נקראה תנועת הנוער הזו גורדון.ד.אעל למדנו , 14-15ייתי בת ה. ובנים לחוד

, כשייצאנו למושבת קיץ לחודש. לציונות באופן חיוביהתייחסנו . בחגים טיולים למרחקיםערכנו , נפגשים כל שבוע בערב שבת

  . מראש יצאה קבוצה להכין את המקום

 
  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
 
 הייתה שדרת עצים גבוהיםמדרחוב בללונה פארק ושם  נו לעיתיםאצל הדודה הלכ ,שגרתיהיכן . התחלנו לחשוש 1936- ב

משפחה הייתה  קומה שגרנוב. דיירים בבניין שגרנו 50-60היו . וינה הייתה תמידואנטישמיות ב. נסענו באופניים בילינו ורקדנוו

הם  .ך כדי שאנחנו ננקה אותוכלולאותו מ השאירותמיד ו היה משותף לדיירי הקומהבית שימוש . ירדו לחיינונאצית מובהקת ש

. באלימות מילולית, הבנות הציקו לנוגם  ,בבית ספר ".יהודי מזוהם"את המדים של הנאצים והציקו לנו וכינו אותנו לבשו 

ניפצו את שמשות החנויות של היהודים ובזזו את הם . היהודים החמיראנטישמיות ומצב הנכנס לאוסטריה התפשטה כשהיטלר 

ליהודים אסור היה להסתובב ברחובות בשעות הערב והלילה היה לי חבר  ".שלא לקנות אצל היהודים"תלו שלטים  .ה בהןשהי

. צעדנו בטור אחד אחרי השני, שגר מספר רחובות לידי ולמרות הכל נפגשנו בערבים וכשהלכנו הביתה, שמו) יצחק(ו 'יהודי איז

 עם כניסתו של היטלר לעיר הם נאלצו לפטר אותי. חמדים והתייחסו אלי מאוד יפההם היו מאוד נ. מצאתי עבודה אצל גוייםאני 

  .רק על הכבישאלא , על המדרכותו עלינו ללכת אסר .למרות זאת אני לא כעסתי עליהם

  

פרצו לחנות שלנו שברו ובזזו הכל " ליל הבדולח" – אסוןאירע  1938לספטמבר  9-10ב, את כל היהודים גרשומהאוניברסיטה  



 

כמו כן אספו את האנשים הזקנים וציוו עליהם לנקות ולקרצף . רפו בתי כנסת על כל שהיה בהם ולנו לא נשאר ממה להתקייםש

כשלקחו את אימי לכנסיה ליד הדנובה , אני רציתי לעזור לזקן אחד ולהחליפו אך החיילים גרשו אותי מהמקום. את הרחובות

מהחנות ושלחו אותו  את אבא שלי לקחו. מרים הצטרפה אליה ועזרה לה אחותי, ואילצו אותה לקרצף את הרצפה והכלים

בעת הנסיעה היה על המגורשים להתבונן כל העת אל התקרה לאור ומי שנירדם לרגע הוכה בכת , ברכבת, דכאולמחנה ריכוז 

ממחנה  ויה לאחותושלח גלוחייל במלחמת העולם הראשונה אבא שירת כ .י השומר בשיניים שכמובן נשברו לאבי"של רובה ע

כדי לפגוש אותו ולהחזירו הביתה לגסטפו  והלכ יאממרים ואחותי . אחותו פעלה לשחרורו מן המחנה, הגלויהעל סמך . דכאו

נאלץ לצאת את וינה בגלל שהיה יהודי אך אמי סירבה כי היה עליה להשאיר ארבעה מילדיה  אבא, לאחר זמן.מוכה וחבול

אני הייתי רשומה לעליית הנוער של הנרייטה סולד וזה . לא ידענו על הרג יהודים. לעלות ארצה רצינו וחלמנו .הקטנים שם לבד

. ינסעו לארץ ישראל ואני נשארתי לבדשלי כל החברות . עברתי כבר את הגילהעלייה מועד כשהגיע . 16היה מותנה עד גיל 

, שלא הכרתי כלליהודי לנישאתי  .ציאתי לארץשאפשרו את י נישואים פיקטיבייםב חתן אותיוהחליטו ל 16-17הייתי בת 

שהיה טרייסטה למלון ל לקחו אותנו ברכבת מוינה עם כמות קטנה של חפצים אישיים .של היטלרים נערכו בצל תמונתו אושינה

. טרזנשטש ולמינסק שם הושמדומחנה לו ת האחים והאחיות לקחא .בכל זמן השהייה שם התגרדנו מאד, פשפשיםמלא 

  . זו אני ואחותי מריםמהמשפחה הניצולות היחידות 

  

נספתה ") רחל("אמא רוזה . אותם למאוריציוסהבריטים עצרו את העולים שנתפסו וגרשו . אבא נסע ארצה והגיע לעתלית

יצאתי מוקדם מוינה לכיוון ארץ המזל שלי ש. ובסופו של דבר הושמדו גם כן קמילה והרברט נשלחו לבד למחנה עבודה. בשואה

ל אלארץ ישראל רק לצאת הם התעקשו אך האחים יכלו לעלות במסגרת עליית הנוער ורצו לשלוח אותם לאוסטרליה . ישראל

  .  )מרים( ומרטה )אני- רבקה(פרידה

 

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

. יצאה מאיטליה מנמל טרייסטה לארץ ישראל הספינה ,1939אני עליתי במרץ . יהודים לעלות ארצה הארגנ" החלוץ"תנועת 

הרגשתי רע . אחרות אלא עם בחורות שלא הכרתיו "בעל"לא גרתי עם ה .והטלטלה כל זמן השיט,הייתה מאוד ישנה הספינה

כשהגענו  .במרץ 24-ל דבמרץ ע 17-מ  שבוע ימיםההפלגה נמשכה . כל זמן ישבתי על הסיפון .לכל אורך המסע מאוד והקאתי

מהספינה היינו צריכים לקבל זריקת חיסון אנטי טטנוס ובגלל הידע שרכשתי לפני שירדנו ) ל אנטומיה"למדתי בחו(חיפה נמל ל

החבר שהיה לי עוד . אחרונהנאלצתי לרדת ביום שישי בערב ואני חיפה לנמל הגענו . בלימודים  נתבקשתי לסייע לרופא האוניה

השעה הייתה כבר מאוחרת לא הייתה כבר , קיבל את פני בנמל) חוקית(לגאליתעלה שנה קודם לארץ בעליה בלתי , בוינה

התחלתי  .בארץ מקומנו החדש, תחבורה וגם כסף לא היה לנו כך שנאלצנו לנסוע בטרמפים לקיבוץ גיניגר שבעמק יזרעאל

  . מאודכבד  וםח שרר, להרגיש לא טוב

  

הידיים שלי היו עדינות והתמלאו , עם מעדר עבדנו בחקלאות. ניגר לימדו אותנו עבריתיבג. בארץ פחדתי להוציא מילה בעברית

התייחסו . םמחסן בגדיב לעבודה  מכיוון שלמדתי תפירה לקחו אותי ).וינה אוסטריה(, מהבית מאימא קיבלתי מכתבים. פצעים

אך אנחנו .מאוד "קיבוץ עשיר"גניגר היה אז  .חברים בתורבמשק רצו שאנחנו נישאר אנשי הקיבוץ . אלינו יוצא מן הכלל

 מן מהאחרי ז. והשתתפנו בהקמתו ''חומה ומגדל"ישוב  –מגיניגר העבירו אותנו לחניתה .משלנו רצינו להקים קבוצה "הוינאים"

של  תהמנטאליוכי , החיבור לא צלח.מגרמניה ו יןפולמ יהודיםעולים שם איחדו אותנו עם ו להכשרה הלהרצליי העבירו אותנו

שהייתי כ 14הכרתי את בעלי יצחק בגיל  .בגיל עשרים התחתנתי הבהרצליי .שלהם תמהמנטאליושונה  האוסטרים הייתה

האבא של . וא לא יחכה ליה, בהקדםעלה ארצה אשאם לא כתב , באחד המכתבים שכתב לי טרם עלייתי ארצה. באוסטריה

והחלו , ההמתנה התארכה מדי,המתינו לעליה לישראלגוסלוביה וובי ,אמא של יצחק הייתה בדרך לישראל. יצחק היה בדכאו

וירו על גשר מעל נהר  בשורה את כולם העמידו ת כל הקבוצה שהמתינה לתורה לעליה ואתפסו  .הרדיפות של היהודים גם שם

לאחר ששוחרר ,יצחק אבא של .רוע המצער הזהיעודי המתאר את כל האיקיים סרט ת .קלדובהיר הדבר קרה בע. למוותבהם 

יצחק ואני יכולנו , בדירת שני חדרים שקיבל כך שאנחנו ממחנה דכאו בגרמניה הגיע לארץ ישראל לנמל חיפה וכאן השתקע

ברחוב אבן עזרא מספר ה בשכונת הדר לאחר זמן עברנו לדיר .לעזוב את הרצליה ולהשתקע בחיפה וחלקנו איתו את הדירה

  .בדירה זו התגוררנו שלוש משפחות עם מטבח אחד ושירותים אחד, שש קומת קרקע

  



 

ארצה הוא הגיע שוחרר ואבא כש. דניאלה ואז כתבתי לאבא למאוריציוסבתנו נולדה  1945 בפברואר -ב. עסקתי בתפירה אני

עד יומו האחרון היה שמח בחלקו  ,באותו החדר תרנגולות למכירהאצל משפחה שגידלה  ליד שוק תלפיותבדירה קיבל חדר 

חברי בראשון למאי  .הוא אהב ללכת לטייל עם נכדתו דניאלה ברחובות העיר .רתואולי בזכות היותו אדם מאמין שומר מס

שמחנו  1948חודש מאי שהכריזו על המדינה בכ .וגם אנו השתתפנו בצעידהצעדו ברחוב הרצל  הסוציאליסטיות ותהמפלג

הערבים והיהודים  .את ארץ ישראל ותם שלטון המנדט הבריטי בארץ ביוני הבריטים עזבו 15-ב,ורקדנו כל הלילה ברחובות

בעלי עבד אצל הבריטים מכיוון שלמד  . אדם הוא אדם, היו לנו חברים ערבים מוסלמים, לא היינו גזענים. בשלום ובחיפה חי

  .במלחמת העצמאות הוא השתתף. חשמלאות ואינסטלציה

  .לחם ליד לשכת הגיוס בהדרו

 
  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

 
לאחר מכן עבדתי בבנק הדואר . כמו כן התנדבתי במגן דוד אדום בתקופת מלחמת השחרור .עבדתי בתפירהבשנים הראשונות 

לאחר מכן עברתי , עברתי למחלקת התביעותמשם . לאחר מכן עברתי לביטוח לאומי למחלקת חשבונות. 1956החל משנת 

ונהניתי מאד  חנכתי הרבה מאוד מתמחים ,למחלקת נכות עבודה ולאחר שטיפסתי בסולם הדרגות הגעתי למחלקה המשפטית

 .מנהל המשרד הראשי בירושליםמעובדת מצטיינת תעודת פעמיים קיבלתי  .1982בשנת  לגמלאותמעבודתי ומשם פרשתי 

  . שנים רבות התנדבתי בבית חולים כרמללאחר מכן 

  

וכשטיילנו  ברחובות העיר כולם התבוננו , אהבתי להכין לה את התחפושות בחג הפורים במו ידי. דניאלה, יש לי בת יחידה

שלי , ליטל: שלושה נינים ,ליאיו, אמיר, אורנית: שלושה נכדיםלי יש . לגבי 1965פורים הבת דניאלה נישאה ב.בהתפעלות בה

 ,המילהברית טקס בהכריזו על שמו כש ,"יצחק-יהלי"נין שקוראים לו ה . אני מאוד מאושרת שבגילי אני נהנית מהם. יהלי יצחקו

אני מאחלת  .אהבו אותו ולכן קראו לנין על שמוכולם ו ,רבות עבור כולםיצחק עשה   .הפתעה בלתי רגילה עבוריה יתהי וז

צופה , קוראת ספרים, ניםאני אוהבת לקרוא עיתו .להיות במחיצת המשפחה כפי שאני היום לעצמי להמשיך כמה שאפשר

מודה לגבי ודניאלה שמטפלים אני . ת ולהרצאות של עובדי המדינה''נעמבהרצאות פעמיים בשבוע משתתפת ב, טלוויזיהב

. כשבאנו ובנינו אותה זה היה רק למען לעזור לזולת. מדינהמה שקורה בימים אלה באני כועסת על  .גים לי במסירות רבהודוא

  .   מאחלת למשפחה שיהיה להם רק טוב . אין לנו ארץ אחרת. כשהיום שומעים על האלימות זה קשה לי

 

  

  

  2014פברואר , חיפה, מאור שניר: ראיון

  

  

  

  

  
  

  

  


