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  י על קורותיך לפני המלחמה / ספרנא

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
אפילו . לא היה נעים. לא קיבלו אותי לבית ספר איפה שרציתי. היתה אנטישמיות בכל העולם ובאירופה איפה שהיינו. לא היה קל

, ופחדנו שלא יבוא הביתה אז אחותי הלכה לשמה.  ולמד בישיבה17 היה אז בן אח שלי. היו רשעים הרבה. פחדנו ללכת ברחוב
  . לא היה נחמד. עם בגדים של אישה וככה הוא בא הביתה, לבית הספר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, ות מוותמחנות וצעד, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

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

   :)מ"למרכז ברה
אספו את היהודים בכל הסביבה וביחד לקחו אותנו . אחר כך שמו אותנו בגטו. אחר כך היה קשה. ה שום דבר מיוחדבהתחלה לא הי

אחרים נשארו למטה כי , אחר כך. הייתי עם אחותי ואח שלי בקרון אחד איפה שיש חיות, כשהגענו לרכבת. כמה קרונות. לאושוויץ
המון אנשים . ריח ששורפים שערות או בשר,  נוראבאושוויץ היה ריח.  לאושוויץהגענו". לא יותר" ואמרו לנו לא היה יותר מקום

מנגלה , כשהגענו המון אנשים. ככה היה. ככה עשו. מיד שלחו אותם לגז ואחר כך שרפו אותם, באו ביחד וכבר אי אפשר היה לסדר
, ני הייתי עם אחותי ומאחורי היו תאומותא". שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה"רק אמר ככה , עמד שם באמצע ולא עשה שום דבר

אחר כך . ונתן ימין, הוא חשב" 14בת "אמרתי " ?בת כמה היא"אז הוא שאל . אז לקחתי אותה ככה והגענו שמה למנגלה. שתי בנות
עלה למ, גזרו את השערות שלנו, הלכנו לאיזה מקום שהיו בו בחורות יהודיות, בראשונה. זאת אומרת לצריפים, הגענו למחנה

הם שמרו על עצמם ובגלל זה היו צריכים גם לשמור עלינו שלא . שאולי יש איזה מחלה או משהו, הגרמנים, כי הם פחדו, ולמטה
הם . בחורות יהודיות, צריף היה אחד אחראי/ בכל בלוק. איפה שקיבלנו מקום, אז הלכנו לצריפים. מחלה או משהו, יהיה איזה בעיה

אני נורא מצטערת ששמעתי . ה אמרה שאחותי ילדה אז אולי עדיף שתהיה בין הילדים ולא המבוגריםוהבחור, שאלנו אותנו שאלות
פחדתי , אז נתתי אותה. והייתי צריכה להחליט מה לעשות עכשיו, 14אחותי היתה בת . בקולה ונתתי שאחותי תהיה בין הילדים

מתי אני אוכל "השאלה הראשונה שלי היתה . את השומריםאחר כך הגענו לצריפים והיו שם . שלוקחים אותנו לאיזה עבודה קשה
באותו רגע לא היה הרבה . שרפו אותם, ההורים. כבר לא היו. היא הסתכלה למעלה, אז התשובה שלה היתה" ?לראות את ההורים

מה שאחר . רצהלא רציתי בכלל ללכת אבל בעלי מאוד . אחרי המלחמה פעם אחת הייתי. (קודם לגז ומגז ישר לשריפה, זמן לחכות
  ). היה קודם, נורא. אבל מי שלא יודע חושב שזה נורא. זה קצת היה מסודר כבר. זה כבר לא האמת. כך ראינו זה כלום
ואם אחד רצה להסתובב אז היינו , היינו על הרצפה. היה קצת קש על הרצפה והיינו שמה. בלי כלום, בלי מיטות. היינו בבלוקים

  .אבל זה לא היה בעיה גדולה. כמו כפיותצריכים כל השורה כי היינו 
על ידנו היה . ועל הקורה היה הבד הזה, קורה, באמצע היה חתיכת עץ גדול. הצריף היה מבד נגד גשם. גשם, היה מזג אויר לא טוב

ו אפילו א, היה מי שעשה מזה שקית בשביל לחם. היה מי שתפר משהו מזה. אחד שהיה ריק אז על ידנו הבנות היו צריכות את הבד
אז בטח שלקחו את כל הבנות החוצה . הלאגר ראה את זה, היה כמעט ריק לגמרי הבלוק הזה, פתאום. כל מני דברים עשו. תחתונים

אז צריך לעמוד " ?מי שוכב פה"אז שאלו , משהו שתפרו, כשמצאו משהו שעשו. היינו צריכים להיות בחוץ. מי שהיו בתוך הבית אז
. אבל היתה לי איזו חגורה. לא עשיתי כלום כי לא ידעתי לתפור. לי לא היה.  מי שעשו משהו מהבדועמדו בצד. היו כמה. בצד

לא היה , דים עם הפסיםגאז כשקיבלתי את הב. זו היתה חגורה מוכנה. אבל זה היה תפור במכונה. החגורה היתה מבד של שמיכה
אז כולם היו . אז היה אפשר ללכת בבגדים. אז לקחתי וסגרתי, רהאז ראיתי שיש שמה איזו חגו, כולם היו מאוד גדולים, מספיק קטן

אז היה .  כי אף אחד לא רצה לקבל את העונש בגלל השני,ואף אחד לא יכל להגיד אחר" ?ושל מי זה" "?של מי זה. "עמדנו, בחוץ
בוא " אלוהים נתן לי שכל "?זה עשית גם, נו"אז הוא לקח אותי מהחגורה . הוא ראה את החגורה, אבל. צריך להגיד את האמת

אך אחד לא חזר . הצלתי את עצמי, זהו. וזרק אותי בחזרה, הוא הסתכל". תסתכל, זה תפור עם מכונת תפירה ולא בידיים, תראה
  . זה היה בברגן בלזן. ככה היה. גמרו אותן מיד. זהו, מי שעמדו בצד. מהבנות האחרות

 3ואחר כך גם כן .  חודשים3באושוויץ היינו רק . זה היה נורא, מו באושוויץלא כ, בברגן בלזן כבר היה באחוז אחד יותר טוב
לא ידענו לאן . פחדנו בכל פעם שלקחו אותנו. מאושוויץ לקחו אותנו ישר לברגן בלזן. היה קצת יותר טוב, חודשים בברגן בלזן

אז ידענו שאנחנו ". אל תפחדו, זה טוב, זהאתם יכולים לנסוע בטרנספורט ה"אז מי שכבר היו בפנים אמרו לנו . לוקחים אותנו
כבר , לא לא לא) "הייתי ביחד עם אחותי" (בואי איתנו"אמרנו לה . דודה שרה. שמה היה לנו דודה. נוסעים למקום יותר טוב
. ארהנש. היא לא באה" לא" "יותר טוב אם את תבואי, תבואי איתנו. "היא לא רצתה לזוז משם" לא קר לי, קיבלתי שמיכה בלילה

היה בית .  בלאגר בשביל עבודה חודשים בגייזנהן3 עוד פעם אני חושבת , חודשים ומשמה3אחר כך אנחנו היינו בברגן בלזן 
. אז עמדנו ליד המכונה ולא היה חומר להכין, לא היה להם מספיק חומר. זה מה שעשינו. שם עשו כלי נשק" קרופ"חרושת של 

. יום ולילה. ועמדנו ליד המכונות ולא עשינו כלום. הם היו כדורים של נשק. רון עם השפיץקודם סידרנו את כל החתיכות כמו עיפ
אבל היה אסור לו לדבר , לפעמים דיבר. ליד המכונה שלי עמד גרמני זקן. אפילו שלא היה כלום,  שעות ביום12 שעות בלילה ו 12

. אחרת צעירים לא ראינו שמה, מאוד זקן,  היה בן אדם קטןהוא". תחזיקו מעמד, לא הרבה זמן כבר, אל תפחדו"הוא אמר . איתנו
זה היה תפור . כל אחד קיבל את זה. בבית חרושת של קרופ שמה קיבלנו כולנו תג מנחושת עם המספר. היו במלחמה, לא היו שמה

אם לא , נו לנו את הבגדיםאז נת, רק קיבלנו את זה מתי שהוציאו אותנו מאושוויץ. אז היינו כבר בבגד הפסים הזה. על הבגד שלנו



כי זה עברו באיזה מכונה שעושה דיסאינפקציה אז ככה היו נראים ? למה זה. במקרה קיבלנו את הסמרטוטים. היינו רק בסמרטוטים
  . אפילו הכי יפים, כל הבגדים

זה לא היה . בגדים משהואז אחר כך קיבלנו איזה . זה יהיה טוב, שמרתי. לא זרקתי. אז שמרתי, פעם אחת מצאתי מחט בבגד הישן
ולאחותי יש עד היום ידיים מאוד . היה מאוד קר שמה. מהשמיכות, הוצאנו תמיד איזה חוטים מהבגדים. כל כך מתאים פה ושם

לא יודעת מאיפה היה לנו סכין והיא עשתה מזה מחט בשביל .  שלוש קומות מעץ-שתיים, היה לנו מיטות כבר בברגן בלזן. טובות
, בבית חרושת שום דבר לא זז כי כבר לא היה חומר. היה מאוד מאוד קר ובלילה שמה בבית חרושת עמדנו. כפפהעשינו . לסרוג

אז עם המחט . והיה לנו מחט. לא יודעת מאיפה גנבנו בד. אחר כך היה לנו בד. אז היה לנו כפפה. אבל היינו צריכים לעמוד שמה
אבל . גם זה לא היה לנו. והיא תפרה לי תחתונים. יה הרגשה טובה בשבילהאז זה ה, היא היתה שמנה ממני. היא תפרה לה חזיה
  .היה הזדמנות מהשמיכות? מאיפה לקחנו בד

קיבלנו . כולנו ביחד בלי בגדים וחיכינו למה שיהיה, אחר כך הלכנו לאולם אחר . להתרחץ. לקחו אותנו פעם בשבוע לעשות דוש
כל . בגדים לא יפים. הכל היה גדול, וזה לא היה בדיוק עלי.  חדשיםאסיריםמבגדים . שמה בגדים אחרים ממה שהבאנו אנחנו

אז סידרנו קצת חוט והיא סידרה לי . הבגדים שמה היו בגדים טובים אבל זה עבר את הדיסאינפקציה ואז זה היה כמו סמרטוט
  . וזה היה אפילו פרנסה. בתפירה

אנחנו עמדנו שם ? איך אני יכולה לקחת את זה. שברתי את הראש. רייםאני ראיתי חלון ועל החלון היה מספ, כשהלכנו להתרחץ
איך אני יכולה . בלי כלום, אני בלי בגדים, עכשיו. אחורה עד שהגעתי לחלון, אז לאט לאט אני הלכתי אחורה. בלי כלום. בלי בגדים

אף אחד לא ראה ולא שאל . וככה הלכתישמתי מתחת לבית השחי . אז סוף סוף לקחתי. את זה אנחנו צריכים? לקחת את המספריים
. היה מספריים, היה מחט! איזו פרנסה היתה לנו. ובסוף כשהגענו כבר בחזרה במחנה  הוצאתי את המספרים. למה אני עומדת ככה

  . את היתר אפשר להסתדר
  .  בלזןמה שהיה בברגן, זה הכל. בכינו ושרנו. שרנו אפילו. היינו שם כמו חיות. לא עשו לנו שום דבר רע
זה היה קר נורא . היינו שבוע ימים בלילה ושבוע ביום. שמה עבדנו. שמה היה בית חרושת של הקרופ. אחר כך הלכנו לגייזנהן

, כל מני דברים עשו. הקרופ, הם היו מאוד עשירים. מה שעבדנו שמה בקרופ קיבלנו משכורת על, אחרי כל המלחמה, בסוף. בלילה
  . הם היו חייבים לשלם. עבדנו שמה,  חודשים בערך3היינו שם , לא הרבה, הם שילמו פיצויים. חמהגם בשביל המל, ם"לא רק סכו

בדיוק מתי שירדנו .  שנים יותר מבוגר10אבא שלי .  ולקחו ישר לגז50אמא שלי היתה בדיוק בת , את המבוגרים יותר ממנו
, הגענו, ואז מתי שירדנו. בקרון אחרקחו אותם יותר אחורה אנחנו היינו יותר קדימה בשתיים שלוש קרונות והורים ל, מהקרונות

מה יהיה  "".עוד תלכי, שמה " "?איפה אמא"אז שאלתי . אז בדיוק מצאתי את אבא שלי, אני התחלתי לרוץ בחזרה לחפש אותם
שאני היה לה טוב מה , אחותי לא. צעירים וזריזים הסתדרנו, אחר כך אנחנו. והוא הלך ישר לגז". אלוהים יעזור לנו" "?איתנו

  . לה ולי, ואני סידרתי את הכל. אשה מאוד מאוד טובה שלא חשבה שדברים רעים עושים לה. לא היה אכפת לה, סידרתי לה
  

כולנו עמדנו בדלת , אחר כך הם הגיעו עם המים. קיבלנו אישור בשביל מים. נתנו לשני בחורים שבאו איתנו דלי בשביל מים
אז לא היה . זה היה להגיד שלום לדרך. לקחו מהם את המים ושפכו עלינו, ההונגרים, טרים מי שהיו שםהשו.  של הרכבתהפתוחה

היה באותו מקום אשה אחת . ועד יום ששי אחר הצהריים כשהגענו לאושוויץ מים לא היה לנו, זה היה ביום ראשון. לנו מים בכלל
האמא שלהם היתה בבודפשט לסדר משהו , האשה לא באה איתנו, םמסכנה היא היתה המטפלת של שני הילדי . ילדים קטנים2עם 

ועד היום לא יודעת איך היה לי איזה כף , היה גשם. גם הלכה לגז, שהיתה יחד עם הילדים, המטפלת. והמטפלת לקחה את הילדים
היא ראתה האשה .  מיםהרשת מקום להוציא את זה בשביל קצת טיפות, היה דרך החלון, אז לקחתי .היה לי בתוך השק שלי. מרק

. היא הפילה החוצה. אז היא ביקשה ממני שאני אתן לה לתת קצת מים לילדים .המטפלת עם שני הילדים שבכו בשביל מים, הזאתי
  . לא היה לנו מים גם עם גשם ולא כלום.  זה היה עוד פלוס לצרות. נפל החוצה, נפל מהיד שלה הכפית

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  תיך בארץ ישראל מאז העלייה  י על קורו/נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

זה היה בית ספר . זה היה כמו פנסיון. והם נתנו לנו שמה לחיות בהיטלריוגן. חיילים, אנחנו היינו משוחררים דרך האמריקאים
היינו . משהו שבשבילנו עשו, ו משהו לאכולוקיבלנ. איך שהם היו,  בחדר אחד2-3קיבלנו כל . היינו שמה. שלהם ושם הם גרו

בשבילם היה זה בית ספר . אוכלים שמה הכל היה שמה, חיים שמה, זה בית ספר איפה שהתלמידים גם גרים, )פנימייה(באינטרנאט 
היה זה . ה בשבילנו לא בנו הרב,זה היה בשבילם. הכל היה, וגם דוש, היה הרבה חדרים. אז אנחנו גם קיבלנו את זה. גדול

קנינו מה . לא יודעת מאיפה היה כסף. עשינו דברים. הלכנו פה ושם. קרוב למינכן. הבית ספר של ההיטלריוגן שמה גרנו, בפלדפינג
  .שהיה צריך ובישלנו

ואמרנו לנו שאסור . מתי שעזבנו את הלאגר שלנו כל אחד קיבל איזו חבילה קטנה .כששחררו אותנו לא ידעו מה לעשות איתנו
, כשהיינו ברחוב. זה היה התוכנית שלהם. אז שמרנו שם תחת הראש". אם הורגים אתכם, ה שקית בשביל הגוף שלכםז"לפתוח 
אנחנו שמענו את השם של המקום . מקום מאוד יפה. זה אולימפיה של הסקי בגרמניה, גרדנשפאכןלעבודה ב לקחו אותנו, ברכבת

. לקחו אותנו לשם, הם חשבו שהם יכולים להרוג אותנו . של חורף שמהעשו את האולימפיה, זה היה מפורסם מאוד, הזה וידענו
גרמנים לא עשו . סדינים לבנים שגמרו המלחמה, פתאום ראינו ברכבת שיש שמה איזה כפר של גרמנים שבחלונות שמו סדינים

 ולשם וחזרה ועוד פעם לפה ולקחו לפה, כבר היינו ברכבת ולא ידעו לאן לקחת אותנו. הם שחררו אותנו, םיותר ובאו האמריקאי
היה אחד . פתאום אין לנו שומר. כשראינו את הסדינים בחלונות אז היינו משוחררים. אז הם שחררו אותנו. לגרדנשפאכןולשם 

שאנחנו לא נגיד נגדו משהו ולא ראינו אותו . הוא ברח. לא היה שמירה ולא היה כלום. פתאום נעלם והיינו חופשיים, חייל גרמני
. ואחר כך כל העולם ידע. אז האמריקאים התחילו לסדר אותנו וחיפשו מקום וחודש אולי היינו שמה. לא ידענו מה לעשות אז. יותר

קצת היינו עוד . לא מוצאים אף אחד, אנחנו לא ידענו מה לעשות. שלחו הביתה את מי שהיה אפשר. התחילו לסדר את העניינים
 ,אחר כך אני כתבתי מכתב לצלב האדום. לא ידענו מה איתנו, פה ושם. הללי מנשמה ואחר כך הסתובנו פה ושם כמו חיות ב

והיה . קיבלו, ופה ושם, כוסלובקיה'מי שכתב לבני דודים בצ, אחר כך הם קיבלו. ת הביתהכבטוח ראיתי שאין לנו למה לל. הביתה
היא ידעה את  ,והיה לאחותי, שלנו בניו יורקאמא אחות של , היתה לנו דודה, אז כתבנו מכתב, אחד חייל יהודי בין האמריקאים

חשבנו יהיה . היא שם לא ידעה כל כך מה שאנחנו עברנו. היא קיבלה את המכתב ואפילו ענתה גם דרך החייל האמריקאי. הכתובת
ריקאים האמ. היא כתבה שהיא שמחה שאנחנו בחיים וזהו. האמריקאים לא ידעו מה שהיה. לא היה, אולי היא שלחה, לנו קצת כסף

רחוק מהעין רחוק , יש פתגם צרפתי. מי שרחוק זה רחוק. ידעו שהרגו יהודים פה ושם אבל לא כמו שזה היה. לא ידעו כל כך
. היתה בבודפשט, אבל סוף סוף הלכנו הביתה ומצאנו את האחות הגדולה שלנו. הרגשנו את זה, הבשר שלנו, על העור שלנו. מהלב

  . ו בבונקר שלא ידעו שיהודים נמצאים בבודפשט והם שחררו ובסדררק הי. לא קרה להם שם שום דבר
   . ילדים לא היו לי ואמצנו אחת. פה ושם גם בחורים השתחררו והתחתנתי, אחר כך אני הסתדרתי לבד
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