
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

המידע על . הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים כמו גם לבני הדורות הבאים שכן בעזרתו יוכלו להכיר את אוסף הסיפורים הפרטיים 

 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
  איטה:שם פרטי  שטינמץ:שם משפחה

  ת השואהפרטים אישיים לפני ובתקופ                                  
   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          

   בלועזיתשם משפחה                                                             
                              |לייבוביץ:            לפני המלחמה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                           שם פרטי      
 27.4.1923 :לידה נ/    ז                               |)יולי(איטה :      לפני המלחמה

   בלועזית מקום לידה                                                              
                                      |ה'וולחופצ):      מחוז, ישוב(

 כיה'צ:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
 מרים שטינמץ:נעורים של האם יצחק דוד:של האב

  הבעל   /שם פרטי של האישה  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/אם נשוי(

  בלועזית                               ני המלחמהלפמקום מגורים קבוע   ארץ מקום
 כיה'צ:המגורים                                |ה'וולחופצ):            מחוז, ישוב(

  תואר אקדמי/השכלה  מקצוע לפני 
 : המלחמה : לפני המלחמה

                                           מקומות מגורים בזמן מלחמה                                        
                                                              כיה'ה צ'וולחופצ):               ארץ, מחוז, ישוב(

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                                     אילו? האם היית בגטאות
                                                               )כיה'צ(' גיטו מונקאצ                                         

                                                                                                                          

                                                                                                        
  ?                                                                       אילו? האם היית במחנות

                                                                )פולין(בידגוש-מחנה עבודה,שטוטהוף,אושוויץ                  
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                  פולין        השחרורמקום  
 

 השחרור תאריך 
22.3.1945 

  האם שהית במחנה 
 לא?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
 ה'הביתה לוולחופצ?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  )כיה'צ(רומבורג :בדרך לארץ

  שנת
 1949:העליה

  שם 
 טרנסילבניה:האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
 ילדים ועם השלישי היתה בהריון כשלקחו 2היתה נשואה עם ) רחל(האחות הגדולה .  אחיות3היינו . כיה'ה צ'נולדתי בוולחופצ

זמן קצר לפני המלחמה התחילו . ואמא עזרה בה גםהיתה לנו חנות מכולת . סיימה את הלימודים) נלי(האחות השנייה . אותנו לגיטו
  .חברים, חברות-היו לנו חיים טובים לפני המלחמה. ללמד אותנו עברית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: יחסותנקודות להתי(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
ווקואציה א/פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
אחר כך .  הייתי מחוץ לבית הספר16סגרו את בית הספר ליהודים ואני שהייתי בת . 16כיה והייתי בת ' נכנסו הגרמנים לצ1939-ב

  .סגרו את כל העסקים של היהודים וגם את החנות של אבא
אוחר התחילו לבוא אנשים בשביל לתת שיעורים יותר מ.  פירה או משהו דומה-חיפשתי משהו ללמוד בשביל לא ללכת חסרת מעש

  .כמה שרק אפשר בשביל שהילדים יוכלו להתקדם, במרוכז
  .את אבא שלי לא לקחו כי הוא היה מבוגר וחיפשו את הצעירים. את הבעל של אחותי הגדולה לקחו למחנה עבודה

אבא ,אני. כלו להישאר בבית עד אחרי הלידה הילדים שלה ואמא שלי יו2, אבא שלי שילם כסף לנאצים בכדי שאחותי שבהריון
הבעל של אחותי בא הביתה מהעבודה לחופש והוא אמר שעד שידע מה קורה עם . ונלי הלכנו לגטו ולא ידענו מה קורה איתם

  . אישתו הוא לא חוזר אז הוא התחבא
אחד הלכתי לקבל את האוכל קר בו. היו כמה מטבחים כי היו הרבה אנשים וחיכו בתור.  פעמים ביום אוכל3בגטו קיבלנו 

אני שמעתי אותה והתקרבתי אליה . נו ובאה אישה לאיזו מכירה שלה וסיפרה שהגיע טרנספורטר ואישה אחת ילדה ברכבתלשלושת
זה מה שהיא ראתה ואני עזבתי את התור . אז היא אמרה לי שיש מרפאה עם רופא ושלשם הכניסו אותה" ?איפה הם"- ושאלתי

כבר , נורא בכיתי.  הילדים של אחותי ואת גיסי והם עמדו שם ולא נתנו להם להיכנס2איתי את אמא שלי עם ורצתי למרפאה ור
אספו את כולם גם את אלה מהסביבה ,  היו עוד כאלה שהיתה להם תעודה רפואית ועוד כל מיני סיבות.מרחוק כשראיתי אותם
  .והביאו את כולם לגטו

היינו ביחד . הילדים ובעלה, אחותי, שרד לבקש שיביאו לנו אוהל יותר גדול בשביל אמאנו באוהל ואחותי הלכה למגרנו שלושת
  . חודשים בגטו3.5-4- היינו סך הכל כ) נלי(אבא ואחותי , כשאני,  שבועות3- יותר מ

ות משא אספו אותנו לקבוצות קבוצות ושמו אותנו ברכב. אף אחד לא ידע לאן. שלוקחים אנשים למחנות עבודה, אז שמענו בגטו
ראינו גדר גבוהה עם חוטים .  שנים3-3.5- שם כבר היו אנשים שהיו שם כבר כ.  לילות והגענו לאושוויץ3- ימים ו3ונסענו 
אז . ירדנו מהרכבת ואמרו לנו לעמוד בשורה של חמישה. היו שם יהודים שאמרו לנו לא לנגוע בגדר כי היא חשמלית. חשמליים

לחלק הוא אמר ימין ולחלק .  מנגלה-הגענו למקום ששם היה גרמני אחד. נו לאן אנחנו הולכיםלא ידע. עמדנו כל המשפחה והלכנו
  .אותו כבר לא ראיתי יותר, אלה שהלכו ימינה נשארו ומי שהלך שמאלה. הוא אמר שמאל

, רידו את השערותלקחו אותי למקלחות ואז הו. התחלתי לבכות. אני נשארתי עם הסל של הדברים של הילדים. רק אותי הפנו ימינה
לא . בקושי הכרתי את החברות שלי בגלל השערות. יצאנו משם עם שמלה של המחנה ומי שיצא אמרו לו לעמוד בשורה של חמישה

היינו הרבה . ראש-רגל. בחורות8לקחו אותנו למחסן כזה ושם היו מוכנות מיטות כפולות ועל מיטה אחת ישנו . הפסקתי לבכות
והיתה מולי בחורה . היה מעבר ואז שוב מיטות.  שנים והם כבר נתנו פקודות3-  שהיו שם כבר כהיו שם בנות. במבנה הזה
הבחורה מסלובקיה לא הפסיקה להסתכל עליי . אני הייתי היחידה שלא הפסקתי לבכות איפה המשפחה שלי.  פולניות2-מסלובקיה ו

? את רואה את האש והעשן "-היה חושך בחוץ ואמרה ליהיא הוציאה אותי החוצה וכבר " בואי איתי "- ופעם אחת היא אמרה לי
  .  שבועות7-8הייתי שם ." תחזיקי מעמד כדי שפעם תוכלי להשתחרר ולספר, ואל תבכי . לשם הלכו האחיות וההורים שלך

 לקחו את כל האלף. לוקחים אתכן לעבודה, אמרו לנו למחרת. התחילו לדבר שלוקחים אלף בנות לעבודה וביניהם גם אני הייתי
את יוצאת  "-  פרוסות לחם ואמרה לי2הביאה לי , הבחורה מסלובקיה נגשה אליי.  בבוקר נתנו לנו לחם ושמיכה.למקום אחד
  ." תעבדי ותקבלי אוכל ותספרי לכולם על אושוויץ ומה עושים שם בשביל שכל העולם ידע, את תלכי לעבודה, מאושוויץ

לא כל האלף עבדו באותו . ועבדתי ועשיתי רימוני יד ומלאתי עם אבקה חריפה) בפולין(הגענו לבידגוש . לקחו אותנו לרכבת ונסענו
היינו . להסתכל על השמש בגלל האבקה החריפהלנו ועבדנו משש עד שתיים ולא יכ.  משמרות3-עבדנו ב. עבדנו שם הרבה. דבר

או קערת מרק לשמונה בנות וכל אחת עשתה הבי. המיטות שם היו עדיין דו קומתיות. צריכות לחכות עד שיכלנו להתרגל לשמש
  .בלי כף ובלי שום דבר, שלוק עד שנגמר המרק

אז היה ). העבודה היתה מחוץ למחנה(איפה שישנו -בשבת עבדנו והגיעה פקודה לקחת אותנו למחנה. עד סוף המלחמה היינו שם
חתיכה , חתיכה מרגרינה, נו לכל אחת חצי לחםהגענו למחנה ונת. שבת בצהריים ופתאום אמרו לעזוב את העבודה ולחזור למחנה

והגרמנים רצו . איפה שעבדנו עבדו גם פולנים והם אמרו שהרוסים קרובים ועוד יומיים ישחררו אותנו. ריבה ושמיכה ועוזבים
  .לקחת אותנו לברלין

 בחורות 4ם ומתו שם שם עמדנו כמו סרדיני. התחלנו ללכת ברגל עד הערב והם מצאו מחסן ריק בשביל להעביר את הלילה



  . שהשאירו אותם שם
ואז ראינו שכל הגרמנים , הלכנו עד לפנות ערב. מי שסיים את הלחם לא היה לו יותר. היה שלג וקר, בבוקר התחלנו שוב ללכת

ו לה  רק את העיניים רא- חברות ראינו אישה עטופה2אני ועוד . לחפש איזה מקום, אז כולם התחילו להתפזר. ברחו ונשארנו לבד
 כמובן לא אמרנו שאנחנו - אז ניגשנו אליה ונורא ביקשנו שתיקח אותנו אליה, 10היא החזיקה ביד ילד כבן . כי היה מאוד קר

 שנים במחנה והיא קיבלה ממנו מכתבים אבל בזמן האחרון לא 3היא סיפרה שבעלה כבר . כיה'אבל אמרנו שאנחנו מצ, יהודים
כדי ,  אמרה לנו שהיא אישה ענייה והיא יכולה לקחת אותנו לכמה ימים אבל שלא נצא מהבית היא.קיבלה והיא לא יודעת מה איתו

ואמרה . והביאה קש ופיזרה בתוך הבית קש וכריות כדי ששם נישן, תיכף היא הדליקה קמין כדי שיהיה לנו חם. שהשכנים לא יראו
-כוס תה עם פרוסת לחם עם ריבה, וחי אדמה עם אשלשהיא תעשה לנו קצת אוכל ואז היא ביקשה ממשהי שתבוא ותקלף איתה תפ

היא . חזירים ועופות,במשק היו הרבה פרות, על ידה היה משק גדול.  ימים3היינו אצלה . זאת ארוחה שאני לא ישכח אף פעם
ז האישה א. גרמני והוא שמע שהרוסים נכנסים אז הוא ברח כי הוא פחד ונישארו רק המשרתים- סיפרה לנו שבעל החווה הוא פרו

 37שקלתי אז . כיה ורוצות לעבוד בתמורה לאוכל' בנות שהיו במחנות ושאנחנו מצ3הזאת באה לחווה וביקשה ואמה שיש אצלה 
קיבלנו אוכל ומיטה . לא עבדנו קשה. לתת שתייה לעגלות, לתת אוכל לתרנגולות, נתנו לכל אחת לאסוף ביצים. והם הסכימו. קילו

  .ושם עבדנו מה ימים
יום אחד נכנס קצין רוסי לחווה לחפש אם . היו רוסים שרצו להסתתר בשביל לא ללכת לחזית. שהמלחמה עוד מעט נגמרתשמענו 

הלכנו , עם הגויה שעבדה שם) לאה(נשארה בחדר ואני החברה שלי , אחת החברות שלי שלא הרגישה טוב. אין חיילים מוסתרים
, היינו אחרי העבודה. היא נורא בכתה.מענו בכי וגילינו הוא אנס אותה וברח פתאום ש.עם הקצין לחפש חיילים שאולי הסתתרו שם

  .נכנסנו כולנו לחדר וחשבנו מה עושים בשביל לצאת מפה
אז אמרו לנו . אכלנו והלכנו לתחנת הרכבת לשביל לראות אם יש איזו תחבורה בשביל לצאת מפה, עשינו את העבודה, בבוקר קמנו
. אז אמרנו שיש לנו שמיכות" חורף עכשיו והעשן יבוא לכן ישר על הפנים? אבל איך תעמדו בחוץ"- לא נוסעת רק הקטרשהרכבת

. אנחנו התעקשנו על זה שרק ייקחו אותנו. הם רצו לעזור לנו אבל אמרו שלא נחזיק מעמד. שם שמענו שפולין כבר השתחררה
לא רחוק , פתאום. ם ירדנו מהקטר ולא ידענו לאן ללכתש. נסענו עם הרכבת והגענו לעיר בשם פשמישל בפולין. בסוף הם הסכימו

מאיזה ?אתן יהודיות"הוא ניגש אלינו ואמר לנו . פחדנו להגיד שאנחנו יהודיות, ראינו איש אחד ולא ידענו מה לשאול, מהרכבת
 מרוכזים ועושים הוא אמר שיש בפשמישל יהודים שהיו פרטיזנים ומהיערות והם כבר. מסתבר שהוא היה גם יהודי" ?מחנה באתן

יום אחד . עזרנו במטבח.  ימים3-4שם היינו . אוכל,מיטות, בתים-זה לא היה מקום לוקסוס אבל מסודר, הוא לקח אותנו לשם. אוכל
הוא התחיל לדבר איתנו והוא אמר שהוא . כי ושאל מאיפה אנחנו ואז הוא אמר שהוא שכן שלנו'ישבנו ואכלנו ופתאום נכנס קצין צ

אז התחלנו לבקש ממנו שיקח אותנו . כיה' הוא אמר שהוא חוזר לצעם חביות בשביל למלא בבנזין וכשהכל יהיה מוכןבא עם אוטו 
 לקחת אותנו מעבר לגבול בסוף הוא הסכים. אמרנו שיש לנו שמיכות ורק תיקח אותנו!" אתן תקפאו? איך תיסעו"-הוא שאל. מפה
אנחנו היינו מאושרות שאנחנו נוסעות . ביות ושם ישבנו כל הנסיעהבין הח,  כיסאות ושם באמצע3הוא לקח . כיה'עם צ
אז הקצין נכנס לבית יפה ואמר שאנחנו שישה אנשים ואנחנו רוצים , בערב היינו צריכים לצור בשביל לישון. נסענו ונסענו.מפולין

  .לחמהבעולם כמעט נגמרה המ. אכלנו והמשכנו לנסוע, בבוקר קמנו. לישון וצריכים אוכל וכך היה
אחרי כמה ימים הגיעה קבוצה של אנשים מבוקרשט . והיה איפה לישון ולאכול, הוא לקח אותנו למקום שכבר היו בו אנשים שחזרו

אבל אנחנו רצינו ללכת קודם הביתה כי אולי יש סיכוי שחזרו אנשים מהמלחמה , והם אמרו שכדי לבוא לבוקרשט כי יש כסף
   .ורצינו לראות

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

    ארץ ישראלמתום המלחמה ועד עלייתך לי על קורותיך /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

,  הכל היה חופשי-  לנסוע לבוקרשטהיינו שם כמה שבועות ואז החלטנו. ' טייץ-ראינו שאף אחד לא חזר אז נסענו לעיר יותר גדולה
והם אמרו שגם הם ) צביקה ויושקו( בני דודים שלי 2בתחנה אני פוגשת את . איתנו כסףקיבלנו מסמך שהינו במחנות ולא לקחו מ

התחילו להלביש אותנו .היו הרבה בתים יפים. אנחנו מגיעים לבוקרשט ואז כבר ידענו לאן הולכים ולמי פונים. נוסעים לבוקרשט
אולי , ושוב חזרנו הביתה. קיבלנו כסף.יתי במשקלאחרי זה ממש על. היה לנו מאוד טוב שם. ואכלנו שם ולקחו אותנו לטיולים

  .מישהו מחפש אותנו
היהודים נתנו לו דברים יקרי ערך לשמור עליהם מתי שהם הלכו , ידעתי שגוי אחד. תפסו הגוים, אתם הבתים שלנו מלפני המלחמה

אז כשחזרתי הלכתי אליו , כוש שלנוידעתי שאבא ואמא נתנו לו גם מהר. לגטו והוא אמר שמתי שיחזרו הוא יחזיר להם את רכושם
  .  אצלו דברים אבל הוא אמר לי שאם אני רוצה להישאר בחיים שאני לא יבקש כלוםואמרתי לו שאני יודעת שההורים השאירו

הצלב האדום ). מרדכי(שהם בעצם משפחה שלי וביניהם מי שיהיה בעלי , שם פגשתי את משפחת שטינמץ. 'אז נסעתי שוב לטייץ
ממשלת . כי רוב הבתים תפוסים על ידי הגויים' הם החליטו שהם לא רוצים להישאר בטייץ.  תהליך חיפוש הקרוביםהתחיל את

הם אמרו . היו שם בתים יפים מאוד. כים אחרי המלחמה הוציאו אותם'כיה הודיעה שיש בסודטים שטחם שהגרמנים גרו שם והצ'צ
  .היו להם חקלאות מאוד מפותחת ובתים יפים, מנים מאוד עשיריםחיו שם גר. שמי שהיה במחנות הם נותנים לו בית שם

הלכנו לעירייה ואמרנו שאנחנו . נסענו לרומבורג ,  החברות שלי2למשפחת שטינמץ ואני עם )  משה ווילי, אריה,מרדכי( האחים 4
  .לא התלוננו-ית יפהב, היתה לנו משכורת טובה. נתנו לנו עבודה לחלק תלושים לאנשים.  ואנחנו רוצות דירה משלנו3

באותה תקופה התחלתי לצאת . ב"אחרי זמן מה גם השניה עזבה לארה. אז היא עזבה, לה שתבוא לקנדהדודה של אחת הבנות אמרה 
  .יצא יום אחרי החתונה לארץ ישראל בעליית הנוער) אריה(אח של בעלי . '46- התחתנו ב.  הכרנו לא מעכשיו-עם מי שיהיה בעלי
התחילו לבוא שליחים ' 48-ב. נולד הבן הבכור שלי יצחק' 46- ב. היינו ברומבורג. לא היתה אנטישמיות. ם וקליםחיינו חיים טובי

  . עזבנו את רומבורג והגענו לארץ21.3.49-ב. עשו אסיפות ולחצו שנבוא לישראל ושיהיה לנו טוב. מישראל
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: התייחסותנקודות ל(

  ):'וכו
הוא רוצה רק הביתה ,  אמר שהוא לא רוצה בית כזה- שם היו רק אוהלים והילד שלי בכה, ישר מהאונייה לרכבת ומשם לבאר יעקב

בלי שפה ובמשך הזמן יהיה לנו בית והכל יהיה ,  באנו לארץ חדשה–מר בעלי א.  חודשים4-הוא היה בן שנתיים ו. ואני בכיתי איתו
  .יום עבודה היה שווה פונט וארבעים אגורות. הוא חיפש עבודה בשביל להרוויח קצת כסף. הוא היה איש אופטימי. בסדר

 וחצי 7חנו שישבנו באוהלים אנ.  שם יהיה לנו בית פרטי ויהיה לנו טוב-הגיעו שליחים לבאר יעקב ואמרו לנו שנבוא להקים משק
 חברים שנסעו לעין אילה בשביל לנקות 15היו . הם הציעו את עין אילה שם נבנה משק. קפצנו על ההצעה, חודשים בגשם ובחמסין

 - רק חדר וחצי, כל זה היה באוגוסט ובנובמבר נכנסנו לבתים בלי מטבח ובלי מקלחת. הם הקימו שם אוהלים, את העשב והנחשים
  .נולדה מרים' 52- ב. בלי חשמל וכלום, קיבלנוזה מה ש

אחר כך .  ובכל מיני מקומות14ביד , בעלי עבד בבניין בגבעת עדה. רק איפה שאפשר היה לעבוד, אנשים התחילו לעבוד בבניין
יפלתי במשק אני ט. בעלי עבד בחוץ ולאט לאט קנינו עוד פרה ולול עם תרנגולות. קיבלנו פרה מהסוכנות ומזה התחלנו לעשות משק

בעלי עזב את הבניין והתפרנסנו רק מהמשק , ובעלי המשיך לעבוד בבניין ולאט לאט בגלל שלא יכולתי לטפל גם בילדים וגם בלול
  . כל יום אותו דבר-לחלוב את הפרות, לאסוף את הביצים כל השבוע, תמיד צריך לתת אוכל, אין שבת ואין חגים. לאט לאט

בעלי נפטר ממחלת הסרטן כשאף ' 95-ב. עברנו לגור קרוב לילדים, עברנו לקרית ביאליק' 91-ב. לה שנה חיינו במושב עין אי41
  .פעם לפני כן לא היה חולה

  .ניצן ויובל גרים באשחר, סתיו-  בנות3 שי שנשוי למיכל -  ילדים3- אישתו רבקה ו, הבן יצחק שגר בקרית מוצקין- ילדים2יש לנו 
  .וגלית. ן שגרים במושב עזריאלנטע וגפ- בנים2אייל שנשוי לטל 

ירון שנשוי למורן . נועה ורוני גרים באבן יהודה,עמית- בנות3 אורית שנשואה לשראל - ילדים2- הבת מרים שגרה בקרית ביאליק ו
  .דנה גר באבן יהודה-וילדה
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