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                                                                                                       ?    אילו ומתי? האם היית בגטאות
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  :מקום  השחרור
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)ת בארגוןחברו, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 חדא .יחדהיהודיים ים גגרנו בדירה סמוך לבית סבי וסבתי מצד אמי וחגגנו את הח. נולדתי בעיר נאנסי שבחבל לורן בצרפת
אזעקות היו ה בזמן. את הפלחיםלפני שהיה נותן לי לאכול אבי היה מוציא את הגרעינים מתפוח העץ : כרונות הראשונים שלייהז

מי בכתה כאשר מדדו לנו מסיכות י אני זוכרת שא. למקלט שהיה בבית הספר מול הביתעוטפים אותי בשמיכה וכולנו היינו יורדים
סבא , בגיל חמש כשכבר היינו במולן וגרתי עם אימיאני זוכרת ש.   לא נזקקנו להןילמזל .כ ולא נמצאה מסיכה שהתאימה לי"אב

   .ס" הלכתי ברגל לביה' וב' אותתיב על אופניים ושבכוסבי לימד אותי לרכ , פרומהא וסבתליפא
 ובא ,אחר שהתייאש מקבלת סרטיפיקט לעליה ארצה כחלוץמבפולין ואת השומר הצעיר ואחיותיו את הוריו  אבי עזב 1930בשנת 

ובזכותו  )סיומה(שם התיידד עם אחי אימי , מיההוא למד הנדסת כי. לצרפת ללמוד מקצוע שיסייע בידיו לעזור למדינה שבדרך
 זכור לי. 1937 בשנת צבא הצרפתילהוא התגייס לכן . צבאב לשרתבל אזרחות צרפתית היה עליו יקש לאחר .הכיר את אימי

  .כבת שלושהייתי אז באחת החופשות שלו ואני  קרנו אותוישב
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: יוני דרךצ(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמלמרכז ברית האווקואציה /פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

תה ימי הייס וא" יום אחד כאשר הייתי בביה.ובן דודי עמנואלמי י של אגיסתה, דודה רוזי עברנו לעיר מולן יחד עם 1940  שנתב
בהמשך .   ליד פריסCompiegne –למחנה מעבר ב העבירו אותו  הם.  את סביבאו שוטרים מהמיליציה הצרפתית ועצרובקניות 

 בזמן מעצרו בצרפת הייתה אימי נוסעת אליו להביא לו חבילות מזון ואף .חנה של אזרחים סובייטים בגרמניההוא הועבר למ
התלוצצו  מהמיליציה הצרפתית שהסתובבו בבית שוטריםהגיעו אלינו , יתי עם סבתי לבד בביתי הפעם אחרת .הסתכנה בעוצר
ולמזלנו , שהיא מגדלת אותי לבד לומר  באידישהנחתה אותיהיא ,  את סבתיעצורהתכוונו ל הם .על הרצפההקודש וזרקו את ספרי 

 כשהגרמנים הגיעו גם לשם 1942כי במאי , לא סיימתי' אבל את כיתה ב' כיתה אבבמולן למדתי  .כך הצלתי את סבתי..הם עזבו
 ודניאל שנולד 4ואל בן ה עמנ(מיודדת עם אימי העבירה אותי ושני בני הדודים שלי שה יא:  ברחנו לאזור שעדיין היה חופשי
התארחנו אצל מורה . בכיסוי של ביקור משפחה -  Allier –בר הגשר על הנהר אליי במע )במולן והיה עדיין תינוק כבן שנה

כולנו משפחה ואז עברנו אותה מנו שם יום יומיים אצל ינשארו עהם . סבתי חצו בלילה את הנהר בסירהומי יא. בגמלאות ומשפחתו
שם . אימי שחששה מביקורות של המיליציה החליטה לקחת מונית מיוחדת לעיר קרובה ומשם נסענו ברכבת לליון.  לעיר ליון

אמי שמעה שהצלב האדום שולח לשוויץ ילדים  עם התקרבות הגרמנים לאזור החופשי  .חדר אצל משפחה רוסיתאימי כרה ש
 הרגיע ובמקביל, שכביכול הייתי חולה בהן מחלות ימתעם רשרופא שבדק אותי הפנייה בלה מהי קהיא. שמצב בריאותם ירוד

הסכם הצלב האדום עם משפחות  .נו למענהוא סיכן את עצמושכך מ מלאת התפעלותמי יאעד היום . שאני בריאהאותה ואמר לה 
ום לבדוק פנתה אמי לצלב האד,  הביתהכאשר לא חזרתי, אחרי שלושה חודשים.  ילדים לשלושה חודשים בלבדאירוחבשוויץ היה 

  . וכך למעשה ניצלתי"?בטוחה שם יותר היא תהיה יהודיה כילדהאת לא חושבת ש" : אמרו לה.לא חזרתימה ל
. שאז היו מונעים על ידי סוסים ודרשו טיפול מיוחד,  גויס לחיל התותחניםאבי שתוך שרותו הצבאי פרצה מלחמת העולם השנייה

הם הוצבו קרוב לגבול הבלגי וכאשר בלגיה נפלה בידי . תורגמן מגרמנית לצרפתית מודיעין כמתכעבור זמן מה הועבר אבי ליחיד
" המוזרה"הוא מתאר זאת בפרוטרוט בפרק על המלחמה . הצבא הצרפתי הקצינים שלהגרמנים הוא חווה על בשרו  את כל מחדלי 

החיילים ואבי בתוכם .  לי אספקה וברחוהקצינים עזבו את החיילים לנפשם במחנה ב:  שכתב" פרקי חיים" בספר ,פי שכונתה אזכ
  .גם לאנגליה לא הצליחו לברוח ותוך כדי כך נלקחו לשבי לגרמניה,  בדרך לא דרך ולא צלחולספרדניסו להגיע 

  .שם עבד עד תום המלחמה, הועבר עם חיילים אחרים לחווה חקלאית ליד ברליןאבי 
יום .  והשתתפה בחלוקת כרוזים,תנועת המחתרת הצרפתית ,טנססהרזי הצטרפה לתנועת אחרי שעזבתי לשוויץ אימי 1942 שנתב

מה יהיא הלכה עם א. כי גרמנים באו לעצור אותה,  לביתתתקרבשלא מרחוק  סימן לה בעל הדירה , הביתהכאשר חזרהאחד 
, בעלת המקום. ועברה לשם עם סבתיאמי דירה בעליית גג שכרה  בהמשך . ימים3בליון והן שהו אצלה באזור אחר לחברה 

חיפוש אחר צעירים יהודים כדי לשלוח יום אחד הגיעו הגרמנים לבית במסגרת  .לא הסגירה אותן לגרמנים, שידעה שהן יהודיות
מא שלי גרה ואילו אני גרה במקום יפה רק א:"מי אמרה להםיא. מייאחת השכנות הפנתה אותם לא. אותם למחנה עבודה בגרמניה

אמי הכינה אותי היטב לנסיעה שלי לשוויץ בכך שהסבירה לי שהמעבר  .עזבו ולא חזרו לשם עודהם " ?רשם שוביהאם לה. אחר
לילדים שבכו . אני זוכרת שהייתי ברכבת יחד עם ילדים נוספים ואמי עמדה על הרציף. ובסופה אחזור, הוא לתקופה של המלחמה

ישנו לילה אחד בלוזאן .  להגיעלכל אחד מאתנו הצמידו כרטיס עם שמו והיעד אליו הוא אמור...נתתי הסברים מרגיעים כשל אימי
אני זוכרת שלפני השינה .  למשפחה נוצרית אמידה בעלת בית מרקחתSt. Gallenהועברתי לעיר  .כ חילקו אותנו למשפחות"ואח

הציבו עץ אשוח מקושט ולמרגלותיו הרבה מתנות , הם חגגו את חג המולד. נתנו לי שום כנגד תולעים ושוקולד כנגד העצבות
אבל גם ידעתי שזה חג שלהם ושאני , כילדה כתבתי במכתב לאימי וגם ציירתי את העץ המקושטאת התפעלותי .  לילכולם וגם
  .  שוויצרית היה לי קל מאחר וידעתי אידיש- לימוד השפה הגרמנית. ס יסודי "למדתי שם בבי. יהודייה



ר הילדים וכשחזרתי לכיתה אחרי מחלה קצרה רציתי לנגן בחלילית כמו שא. הילדים שם היו נחמדים וקיבלו אותי מאוד יפה
כעבור שלושה חודשים עברתי למשפחה  .יכולתי לנגן עם כל הילדים לשמחתי הרבה!   חלילית–הילדים הפתיעו אותי במתנה 

ס לטיולים על "בחורף היו לוקחים אותנו במסגרת בי. היה להם כלב שנהגתי להשתעשע איתו. בו באותה העיר-יהודית בעלת כל
המשפחה גרה בוילה מוקפת גן גדול ואני קיבלתי .  גרמניה-  שבגבול שוויץRorschach –משם עברתי למשפחה אחרת ב . זחלותמ

  .שם התיידדתי עם בת המשפחה וכעבור שנים רבות אף ביקרתי אותה עם משפחתי .חלקת גינה שיכולתי לשתול בה פרחים
כעונש על . ס בכיתה מעורבת"שהיתי שם חצי שנה ולמדתי בבי . Appenzellמשם עברתי למשפחה פרוטסטנטית בעיירה באזור 

  .אבל אני התנגדתי, המשפחה ניסתה להמיר את דתי! ואני דווקא שמחתי על כך, התחצפות למורה הושיבו אותי ליד בן
ל כששאלו אותי לגילי אב,  וכמעט שכחתי צרפתית9הייתי כבר בת . אולי זו הסיבה שהם דאגו שאגיע לפנימייה של ילדות יהודיות

 שרדתה 14עלי הייתה אחראית ילדה בת . בבית הילדים מינו את הילדות הגדולות להיות אחראיות על הקטנות. ספרתי בצרפתית
הלימודים התקיימו בפנימייה והייתי תלמידה . היה שורץ חרקים , המקום לא היה מתוחזק טוב. אין לי זכרונות טובים משם. בי

שהגיעו מהמחנות ובהמשך הן חזרו איתי לצרפת ושם לצערי נותק עמן ) בלאנש ולאה פרלס( שתי חברות אחיות היו לי שם. טובה
  .ניסיתי שנים מאוחר יותר לאתר אותן ללא הצלחה.  הקשר

  . גייסו את כל הילדים לאסוף את החרקים בשדה, .בחופשת הקיץ הייתה מכת מזיקים בשדות תפוחי האדמה
היו לנו . גם בלאנש ולאה עברו איתי. לפנימיית ילדים יהודים) באזור הצרפתי( Vevey –עבירו אותנו ל כעבור מספר חודשים ה

, להסתכל הרבה זמן על מנורה דולקת בלי למצמץ: אחרי שעמדנו במבחן חניכה" טוטם"בין השאר  נתנו לנו .  פעולות בצופים
היה שם .. משום שהייתי ספורטיבית וזריזה" העז הזריזה"בלתי היה הטוטם שקי.... להבליג כשהעבירו לי נר דולק בכפות הרגליים

גרתי שם .  לליון שבצרפת1945משם הצלב האדום העביר החזיר באפריל . למדנו בפנימייה והשתתפנו בהרבה טיולים, די נחמד
בעיקר הצליחה .  לי דבריםאימי התייחסה אלי כאל חברה ונהגה לספר. סבי כבר חזר ממחנה הסובייטים. עם אימא ועם סבי וסבתי

ס היה לי בתחילה קשה עם הצרפתית כי כבר הספקתי "בביה. דבר שאני אסירת תודה לה עד היום, להאהיב עלי קריאת ספרים
  .קצת לשכוח אותה

הם . אלא שהוא הקדים לחזור והיא לא היתה בבית, אמי חיכתה לאבי במקום שנקבע לקבל את החיילים שחזרו ברכבות המוחזרים
אני ראיתי את אמי . ס עמדנו כל הבנות בשורות בדרך לכיתותינו"כאשר הגיעו לביה. ס לקחת אותי"פגשו רק למחרת ובאו לביהנ

בשלב מסוים המורה אמרה לי שזה אבא שלי ושאני . מאחר שאסור היה לצאת מהשורות לא רצתי לקראתם"... זר"עם אדם 
בהמשך .   ראיתי בו אדם זר, 3מגיל ,  שנים7ו ואילו אני שלא ראיתי אותו אבי נפגע מכך שלא רצתי לקראת. רשאית לגשת אליו

ההסתגלות לחיי משפחה מסודרים אחרי כל תלאות .  כי אבי בא בינינו, היה לי קצת קשה לקבל שאימי כבר לא כל כך קרובה לי
  .המלחמה לא הייתה קלה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

, אמי של יםאחאחד הבנאנסי התגורר . לבקשת אבי עזבנו את סבא וסבתא ואת ליון וחזרנו לנאנסי שם גרנו לפני פרוץ המלחמה
ס יסודי ולמדתי כשלוש שנים "בנאנסי סיימתי בי. )דודה רוזי ושני בני הדודים שלי איתם ביליתי במולן(עם משפחתו , דוד מישה

אותנו שם לימד ) דרור-בורוכוב( ציונית גם השתתפתי בפעולות  בתנועת נוער.  אהבתי את הלימודים והחברות. ס תיכון"בבי
שעזרתי ,  נולדה אחותי יהודית12כשהייתי בת .  עלייתנו ארצהבנאנסי עד התגוררנו . קיבוץ עין גבזאב פרויליך מעברית המדריך 

בת דודתו פי מ ושל כל משפחתו מפולין לאבי נודע על גורלם המר של הוריו אורי ומלכה מרמור  "...כאימא קטנה"לטפל בה 
סטוק י ברחה מגטו ביאלהיא: ץ המלחמתי של ישראל כאשר התנדב כשנה לעזור במאמ1949בשנת פגש בארץ אותה , גאולה

,  בן השנה וחצי גם הם ברחו ליערותצבי, וילדם ולטק'בעלה חיים ז, אתל,  של אביהנשואה אחותו  .ליערות והצטרפה לפרטיזנים
אלא , רוח לב,האחות הצעירה, והאיצו בריבהבמר ליבם חזרו לגטו . אותו" להשתיק "דרשו מהםאלא שהפעוט בכה והפרטיזנים 
גיסו של אבי עוד הספיק להשתתף בהתקוממות בגטו לפני שכולם נשלחו לטרבלינקה שם ,  חיים .שהיא מאנה לעזוב את הוריה

 .עולם לא סלח והכאב ורגשי האשמה כלפי הוריו לא הרפו ממנו כל ימי חייומל " אבי ז .נרצחו
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ ימודיםל: ציוני דרך(

נרשמתי . ן מוכה הישבניית השיכון הסתיימה והבית שלנושם גרנו זמנית בחדר עד , בתום שנת הלימודים עברנו לקריית חיים
לא שם  הנוער. הייתי בתנועה המאוחדת. 'הוצע לי לחזור על כתה י, כולםכמו וער לתיכון קריית חיים וכדי שאשתלב בתנועת הנ

  ..קשרתי קשרי ידידות שנמשכים עד היוםזאת יחד עם , הם היו מסוייגים והעירו הערות על היותי צרפתיה. א" כמו בתחביב ההי
העמיד , הוא השתלב בהוראה. ס" לכימיה בביהולכן הציעו לו להיות מורה, ס ציינתי שמקצועו של אבי הוא כימאי"בהרשמה לביה

להכין את עלייתנו  חזר אבי לנאנסי כדי 1949בסוף שנת  . וחוברת מעבדה כתב ספר כימיה למתחיליםף ואדורות של מדענים
שלח לצרפת לשנת שליחות והוא הציע את דירתו בחולון כפיתרון דיור ראשוני עם " הארץ"לאבי היה חבר שעיתון . ארצה

ר באזור חיפה ונרשם לשיכון ותיקים בקריית חיים עבד בתחילה במדידות בכביש בקריית ים שרק נבנתה אבי שרצה לגו. עלייתנו
. א וגם אני הייתי באה בסופי שבוע לחולון"אני גרתי באותה תקופה אצל משפחה מצד אבי בת.  אז והיה חוזר בסופי שבוע לחולון



 קיבלו אותי בביאליסטוקס תרבות " בביורה למתימטיקה של אבי ס היה המ"מאחר ומנהל ביה, 'ס תיכון עירוני א"למדתי בבי
לא רציתי לחיות ואחר מל "התגייסתי לצה, בתום לימודיי, 1953בשנת  .כי לא שלטתי בעבריתהיה לי קשה . לאחר בחינות כניסה

 שסיימתי את לאחר .את בעלישם  במהלך השירות הצבאי הכרתי .כפי שרציתי, בקיבוץ במסגרת הגרעין והתקבלתי למודיעין
 נולד בני יתוך כדי לימודי. ירושלים אנגלית ותרבות צרפת וכן תעודת הוראהב סיטה העבריתל למדתי באוניבר"שירותי בצה

לאחר שנתיים  אך עזבתי ,בבתי ספר תיכוןעסקתי בהוראת צרפתית ואנגלית  .שנקרא על שם סבי שנספה בשואה, אורי, הבכור
נים באוניברסיטה במחלקה לבוטניקה במדור פיסיולוגיה של הצמח ועזבתי כשבעלי קיבל הצעה  ש6עבדתי . בשל בעיות משמעת

בעלי הושאל למשרד החוץ ממשרד .  שנים4 ושהינו שם 1969שנת נסענו ללונדון ב.  כלכלי בשגרירות בלונדוןלהיות יועץ
. )תמי ועודד, אורי ( ילדים3 לנו אז כבר היו .לכן ביליתי את זמני בחוגים,  לעבודכאשת דיפלומט לא יכולתי. והתעשיהסחר המ

הייתי אחראית על הפרסומים ועסקתי גם בעריכה , לדאהתחלתי לעבוד במכון ס.  מלחמת יום כיפורלפני, 1973בקיץ חזרנו לארץ 
שכרתי דירה   ו1977 שנת בעזבתי את הבית עם הילדים בגלל קשיים אישיים וסכסוכים  .מכוןב של פרסומי מחקר גרפית ולשונית

כמה  עבדתי ילאחר גירושי .ניו יורק והסכים לתת לי גטמטעם משרד החוץ לבהמשך בעלי יצא לשליחות . ת שרת בירושליםוברמ
 .בחברת הכשרת היישובומאוחר יותר , כי נאלצתי למצוא מקום שם יכולתי לפרנס את ילדיי, "אלדן ציוד אלקטרוני"בשנים 

. עבדנו עם תיירות נכנסת מארצות דוברות גרמנית. שם נהניתי מאד, "נאות הככר"ת הנסיעות  בחברעברתי כעבור שנים לעבוד
  .א ולכן סיימתי את עבודתי שם"במלחמת המפרץ עברה החברה לת

 שנות 10 - כ לאחר2000 בסוף ינואריצאתי לגמלאות .  שם ניהלתי את המדור הפלילי,עליוןה בבית המשפט התקבלתי לעבודה
  .עבודה במקום

 אני מחלקת את זמני בין אימי שנמצאת בדיור . שנים וכיום אני מתנדבת בגן החיות5– התנדבתי בגן הבוטני כעם יציאתי לגמלאות
  .שאחת מהם נשואה זה כשנתיים והשני עומד להינשא בקרוב, ועשרת נכדיי מוגן בחיפה לבין ילדיי

  .ריאה  ובקשר רצוף עם חברותבקונצרטים ובק, בציור, את זמני החופשי אני מבלה בהרצאות
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