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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  )חגים ומאכלים ,המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

                                                                                                                                           
נולדתי למשפחה . לשעבר יוגוסלביה, השנייה בגודלה במקדוניה - בעיר שטיפ 1934נולדתי בשנת , אלטרץ )רחל(רשלה שמי

בלה , וליה הבכורה'ג: נולדו ארבעה ילדים sionדוד למשפחת .לאימי דודון לבית משפחת לוי ולאבי י. מסורתית ואוהבת, חמה
אהבתי מאד את  .בובת השעשוע של כולם - השנייה אחי מואיס ואני רשלה הבת הקטנה המפונקת והאהובה על כל בני משפחתי

. בתיה הקטנים היו בנויים על גדת הנחל אוטיה ולאורך הנחל גשרי עץ קטנים שחברו את שתי גדות הנחל, עיר הולדתי שטיפ

למדתי בבית ספר נוצרי וגם . בעיר הייתה תחושה של חופש מוחלט ושוויון בין היהודים לנוצרים שחיו זה לצד זה ללא היתקלויות
  . לי חברות יהודיות ונוצריות כאחד אך לא היה מקובל שהנוצרים יבואו אלינו הביתההיו . בבית ספר יהודי

מכיוון שלא היה לי . הגדולים התפללו והילדים שיחקו ברחבה. כל שבת הלכנו לבית הכנסת, כאמור נולדתי  במשפחה מסורתית
אימי הכינה עוגיות מיוחדות , את חג הפסח אני זוכרת במיוחד. הוא מאד אהב את השובבות שלי, סבא אימצתי לי את הרב כסבא

לא היו לנו תנורים כשרים לפסח בבית והייתה זו שמחה גדולה כשכל הילדים הלכו לאפות .כשרות לפסח בצורת כף יד עם חורים 

  ".שישו ושמחו"היה שם , היחיד שהוכשר, את העוגיות בתנור המרכזי
אחותי הגדולה הגיעה , אחותי  ואני, אחי, הורי: ערוך בכל טוב ישבנו יחדיווליד שולחן גדול . את ליל הסדר חגגנו בחיק המשפחה

עשה פרצופים כדי להצחיק אותי ולהשאיר אותי ערה עד שעה , נו אהבה גדולהיתה בינישהי, אחי. מפרישטינה עם בעלה
נסת ושם ברחבת הכניסה חילקו ו בשבט היינו הולכים לבית הכ"בט. עד היום אני נזכרת בגעגועים ובאהבה לאחי מואיס. מאוחרת

  .ו בשבט שקיבל"לנו מהקהילה היהודית פירות יבשים וכל ילד הלך שמח עם שקית פירות ט
חברותי שהיו על . שגר מעבר לנחל ,האח הבכור של אבי ,באחד מחגי פורים אמא נתנה לי משלוח מנות שאלך לתת לדודי מורדו

בבית . ומר להן שאתן את המשלוח ואבוא ואז מעדתי ונפלתי לנחל הזורםהתכופפתי כדי ל. שפת הנחל קראו לי לשחק איתן

היד הסתובבה ו אותי ביד מהם תפסמישהו והקפה שהיה סמוך למקום הנפילה ישבו באותה עת אנשים ליד שולחנות קטנים 
לכתי תקופה ארוכה בב בחזרה את היד וחבש אותה עם עור של כבש וכך הוהוא ס ,לקחו אותי לאורטופד בעיר הקרובה. לגמרי

  .אחותי הגדולה שכל כך אהבה אותי הסתכלה עלי בדמעות והדמעות שלה הפחידו אותי יותר מהכאב. עד שהיד החלימה
כאשר כל ילדי הגנים ובתי הספר לבשו בגדים לבנים ויצאו בתהלוכה לאורך , היה חג שאהבתי במיוחד. חגגנו גם את חגי הנוצרים

כששיחקתי בחוץ אימי שדאגה לי . משחקי הילדות הזכורים לי הם חמש אבנים ותופסת .ים כפייםהנהר וכל התושבים מחאו לילד

תיקח אותי ותחתוך לי יד או , ולא פעם הפחידה אותי שאם אתרחק מהבית תבוא צוענייה, במיוחד הציצה לראות אם אני בסביבה
  .רגל כדי שאקבץ נדבות בשבילה

. מהכביש ירדו שלוש מדרגות לשער עץ גדול: ת הבית לפרטי פרטים כמו שאני זוכרת אותואם הייתי יודעת לצייר הייתי מציירת א
הבית היה בן שתי קומות . מצד שמאל ניצב קיר שניתן היה לשבת עליו. מימין לבית הייתה משאבת מים שהייתה הברז שלנו

בכניסה סלון , שטיח מחוזק בברזלים המדרגות בבית היו מעץ ועליהם. ומתחתיה קומה לעצים להסקה, ומתחתיו קומת מרתף
שם , בסלון היו שני חלונות ומעליהם חור לארובה. שולחן אוכל גדול שתי כורסאות וספה, קטן ומימינו חדר יום עם תנור חימום

ריבות , במרתף הבית היו מוצרים לחורף כמו חבושים .המטבח היה חשוך וללא חלונות. אחי היה משחק עם חבריו בכדור

מה שהיה , פעם אחת ראיתי שדלת  המרתף פתוחה. וגם שני כדים מזכוכית בהם אמא הכינה ליקר דובדבנים, מגוונות בצנצנות
אמא שהבחינה שנעדרתי . נכנסתי פנימה פתחתי את כד הזכוכית ואכלתי דובדבן ועוד דובדבן עד שנפלתי ונרדמתי, נדיר מאד

, עניתי" אכלתי דובדנים, במרתף", שאלו אותי" ? איפה היית", י בביתפתאום הופעת. שיגעה את כולם וחיפשו אותי בכל מקום

  .והם כבר הבינו שהשתכרתי
ובנוסף הייתה לו משחטה כשרה והוא סיפק בשר להרבה אנשים , פרות, עגלות, הוא גידל בכפרים כבשים. אבא היה סוכן בשר

אהבתי להריח את ריח הבנזין ועד היום אני , חנת דלקליד האטליז שלנו הייתה ת. מצבנו הכלכלי היה טוב מאד. ואפילו לצבא
ואני הייתי , הם היו תולים את העלים לייבוש. לאבא היו גם משטחי טבק בצד השני של העיר והעובדים שם היו נוצרים. אוהבת

אבא היה  .שרהיא בישלה כל יום ב ,אמא הייתה עקרת בית ודאגה לכל דבר. הולכת לשם לעיתים קרובות ורואה את העלים שתלו
אני לא . הוא אהב ופינק אותי מאד. אהבתי אותו אהבה עזה וכשהיה מגיע הביתה הייתי קופצת עליו כמו קופיקו, אדם חסון מאד

. כשאבי היה בן ארבעים וחמש הוא סבל מכאבי בטן עזים. יודעת אם היום אני מפנקת ואוהבת כמו שאבא הרעיף עלי חום ואהבה

מאז הפכתי לבבת . הייתי בת שבע. אז עדיין לא הייתה אנטיביוטיקה וכעבור שלושה ימים הוא נפטרו, האפנדציט שלו התפוצץ
  .                         עיניה של אימי וכל דאגותיה הופנו אלי

בחורף אמא הייתה מתעוררת ראשונה ומדליקה את התנור והיא לא הרשתה לי . חדר השינה היה בקומה השנייה', גרנו בקוטג
יום יום היא . חלמון ביצה עם סוכר: לאחר שהחדר התחמם היא הייתה מכינה לי גוגול מוגול. רדת למטה עד שהחדר יהיה חםל

  .הכינה לי גוגול מוגול

, אני לא הרגשתי במתח שהתחיל לשרור מסביב. כשהייתי בת שבע וחצי האווירה בעיר נעשתה מתוחה בעקבות איומי המלחמה
הוא . הושיב אותי על ברכיו וסיפר לי שאולי תהיה מלחמה כי יש מתח בין האנשים בעולם, נער חכם אחי שהיה, אבל יום אחד

לא . סיפר לי על קיומם של הפרטיזנים וביניהם החברים שלו אבל הרגיע אותי ואמר שאין לי מה לדאוג כי אותנו לא יתפסו
 .מן שכולם היו עסוקים בעניינים שלהםהתעניינתי במיוחד בנושא אך הוא מצא דרך לספר לי ולעדכן אותי בז

   



 

  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
  

הלכנו לשכנה ממול וראינו . יום אחד אימי ואני היינו לבד בבית ופתאום הופיעו חיילים עם נשק והוציאו אותנו מהבית כמו חפצים

חזרנו . ובבוקר ברחו, בזזו כל מה שיכלו, הם אכלו כל מה שאפשר. דרך החלון איך הם שוברים את הכיסאות ושמים אותם בתנור
לא היה , היינו עצובות מאד. היא בכתה כל הזמן ואני הרגעתי אותה. השליט סדר בביתאמא עבדה קשה מאד כדי ל, הביתה

  .בבוקר הודענו לאחיו של אבי על האירוע אך הוא אמר שאין מה לעשות ואין למי להתלונן. לצידנו גבר שיגן עלינו

כנראה , אחותי השנייה אחי אמא ואני, אחותי הגדולה, ואני עברנו התכנסנו בבית כמה חודשים לאחר התקרית הקשה שאמא
קתות של רובים רעמו על . בשעה ארבע לפנות בוקר שמענו דפיקות עזות. לאחר ארוחת הערב הלכנו לישון. לאזכרה של אבא

הם טיפסו על מדרגות העץ . פי פעולהאחד מבני המשפחה  ירד לפתוח וראינו שני חיילים בולגרים או משת. הדלת ונבהלנו מאד
ואם יש דברי ערך , ניקח מעט בגדי החלפה, הם צעקו עלינו שנתלבש מהר. בצעדים כבדים שעד היום אני שומעת אותם בראשי

הגירוש התרחש . התלבטנו מה לקחת ואיך. בתוך רבע שעה, ליד הבית, הם פקדו עלינו להתייצב למטה. אז שניקח גם אותם

ראינו שיירה ארוכה לאורך כל . לקחנו תכשיטים וירדנו למטה. מעילים ומגפיים, ולכן לבשנו בגדים חמים 11.3- ב באמצע החורף
אבל , שאלנו איש את רעהו" ?לאן לוקחים אותנו. "כולם עטופים במעילים שחורים ואל השיירה הצטרפו עוד ועוד משפחות, הכביש

חייכתי . ביניהם המורה שלי, הימיני של תחנת הרכבת ישבה שורה של פקידים בצד. צעדנו לכיוון תחנת הרכבת. אף אחד לא ידע
היו לי עגילי זהב והיא תלשה . נבהלתי נורא" תסתלקי יהודיה או שאני אחתוך לך את הראש"אבל היא הסתכלה עלי וצעקה , אליה

לאמא היה שעון . כסף והזהב שהיו עליהמיששו את כל גופה ולקחו את כל כלי ה, לאמא עשו בדיקה גופנית. לי אותם מהאוזניים
אם תעשי את זה עוד פעם אני "דחפה אותי ואמרה , אך המורה הבחינה בכך, הנחתי עליו את הרגל. זהב שנפל על הרצפה

  "אהרוג אותך

 אמא אחזה אותי כל כך חזק בידי שאפילו היום אני זוכרת את כל המתח והעצבים שלה ביד. ואז ראיתי רכבת משא של בהמות
היה כל כך צפוף שלא יכולתי . הרגשתי שזה סוף העולם שלי והתחלתי לבכות בבהלה. נויהיו דחיפות  מכל עבר והפרידו בינ. שלי

חשבתי שכבר . צעקתי ובכיתי עד שמשהו התחיל להרגיע אותי, כולם היו גבוהים וגדולים ממני. להזיז יד או לחפש את אמא
בצפיפות , כולם עמדו אחד בתוך השני. ור עז אבל ברכבת לעומת זאת היה חם ומחניקבחוץ שרר ק. נגמרתי מרוב בכי וצפיפות

שמחנו מאד לראות אחת את , כשירדנו מהרכבת מצאתי את אמא שלי. וכך נסענו שלוש או ארבע שעות לסקופיה, מחניקה

  .השנייה אך דחפו אותנו מכל עבר ולא יכולנו להמשיך לשמוח
, הכניסו אותנו לקומה השנייה. המקום נקרא מונופול. יתה תחנת האיסוף של יהודי יוון ומקדוניהנסענו לבית חרושת לטבק שם הי

החלונות היו אטומים בנייר והייתה רק . היה חושך מוחלט. לתוך חדר ענק ובו ארבע שורות של מיטות ארוכות בעלות שלש קומות
צרור . רק הבגדים שלנו, לא היו לנו שמיכות ומצעים. י פנימהלא רציתי להיכנס אך דחפו אות. תלויה על חוט חשמל, מנורה אחת

. אני יכולתי לשבת במיטה אבל אמא יכלה להיות במיטה רק במצב של שכיבה. הבגדים הקטן שהבאתי שימש לי כרית קטנה

  .עם ילדיםנשים  400-500בחדר היו כ. זרקו אלינו, הלחם היבש, את האוכל. היציאה היחידה מהחדר התאפשרה רק לשירותים
ספרתי כל פעם עשר מדרגות ודמיינתי שמאחורי הקיר : כל פעם שיצאתי לשירותים השתעשעתי בדבר היחיד שהמצאתי לעצמי

והכניסה  לחדר כל פעם , לא היו לנו מים חמים להתרחץ בהם, לא הייתה לנו מקלחת. המגורד שהיה שם מסתתרים ציורים
אמא עשתה לי צמות צמודות ויפות אבל תפסו אותי . שיער הארוך גזרו את השיערלבעלי ה. מחדש הייתה כמו כניסה לגיהינום

התעוררתי בידיה . והתעלפתי, הראש שלי כולו היה זב דם. החייל התעצבן שצעקתי וזרק אותי על הרצפה. חזק וגזרו את הצמות

  .עד היום יש לי סימן בראש מהנפילה. של אמא כשהיא בוכה ומרגיעה אותי
היא , לפני הגירוש. שנים 14- וליה הבכורה ב'שנים וג 12- בלה הייתה גדולה ממני ב. עם אמא ושתי אחיותיי במחנה הייתי

יום אחד הביאו פתק . בעלה שירת בצבא היוגוסלבי ונפל בשבי. התגוררה עם בעלה בפרישטינה שהייתה תחת שלטון איטלקי
תוך כדי החיבוק שלי עם אחותי אמא . להיפרד ממנהו לנו אפשר. יכולה לצאת מהמחנה, כתושבת קוסובו, שנאמר בו שאחותי

, כך-לא הבנתי למה היא רועדת כל. עד היום אני זוכרת את היד הרועדת של אחותי. אחזנו ידיים והלכנו שתינו. דחפה אותי אליה
  .  יאההסתכנה ולקחה אותי איתה למרות שלא היה לי אישור יצעדה מפחד משום שהבנתי שאחותי ר כשחלף זמןורק 

שני חיילים שכנראה חשבו שאני בתה לקחו את האישור והמשכנו ללכת עד שהגענו לגבעה . הגענו לביתן קטן לפני מחנה הריכוז

. הייתי עייפה מאד ותשושה? למה היא בוכה, חיבקתי אותה אבל לא הבנתי אותה. שם היא פרצה בבכי קורע לב, מרוחקת יותר
ביניהם , הסתכלנו וראינו חיילים מוציאים בברוטאליות אנשים מהחדרים. משא מגיעה למחנה בזמן שהיינו על הגבעה ראינו רכבת

צעקה " לוקחים אותם, לוקחים אותם. "זה היה מחזה נוראי. החיילים צעקו עליהם בגסות. נשים בהריון וגברים, ילדים, היו נשים
  . תשישות נרדמנו מרוב, כשלא יכולנו יותר לראות. אחותי ואילו אני ראיתי ולא הבנתי

. כשראיתי את חמותה נבהלתי מהמראה החיצוני שלה. לבית שבו גרה חמותה של אחותי, למחרת הגענו באוטובוס לפרישטינה

  !ראיתי שהיא אישה רעה! פניה היו חרושי קמטים והייתה בהם הבעה של רוע, היו לה מטפחת ושמלה ארוכה, היא הייתה גבוהה
לא . אך באותה תקופה לא רציתי להכביד על הסובבים אותי, שובבה ואהובה על כולם, ערנית, רצתלפני המלחמה הייתי ילדה נמ

אחותי . הייתי יושבת בלי להפריע? "טובה מדי"האם יש מושג כזה , בכיתי על ההורים שאינם והפכתי להיות ילדה טובה מידי
עכשיו את "לי בצלחת חלודה משהו לאכול ואמרה  זרקה, היא שמה אותי בחדר. מצאה עבודה ואני נשארתי עם חמותה הזקנה



 

הסתובבתי כל היום ברחובות פרישטינה בקרבת הבית כי , אז יצאתי" אני לא רוצה לראות אותך עד מאוחר בערב, יוצאת מהבית
  .הייתי מסתובבת וכשהייתי נרדמת בשולי המדרכה הייתי מתעוררת ורואה שאנשים נתנו לי נדבות. פחדתי שלא אדע לחזור

שאדע מתי לחזור , הייתי עולה ונוסעת ומבקשת מאנשים שיגידו לי מה זה מאוחר בערב. יום אחד ראיתי עגלות שנוסעות וחוזרות
את , איפה היית כל היום"כשאחותי הייתה חוזרת הביתה הייתה צועקת עלי . כי אף פעם לא ידעתי מה זה מאוחר בערב, הביתה

בערב הייתי . ואף פעם לא אמרתי לה שחמתה זרקה אותי מהבית!" ?ד שעה מאוחרתלא מכירה את האזור למה את מסתובבת ע
בלי שאחותי תראה הייתה מסמנת לי לא , חמותה אילפה אותי בעיניים ובפרצופים שעשתה לי. יושבת בבית בשקט בלי לדבר

  .הרגשתי כמו כלב מאולף. ראיתי את הצחוק המרושע שלה מתחת לשפה, לזוז
הרגשתי . חפשו אותי כדי להודיע לי שאחותי התאבדה, בעודי מסתובבת ברחובות פרישטינה, יום אחד. אוןאחותי הייתה בדיכ

בעיניים שלה ראיתי שהיא מבקשת סליחה ואני הרגשתי כמה זה חסר אחריות להשאיר לבד . סוף העולם הגיע. שעולמי חרב עלי

למדתי לראות את . וויה כי אף אחד לא היה כדי לקבור אותהולא הייתה ל, עגלון לקח בארגז את גופתה. ילדה בסביבה עוינת
  .כמו אבן, הייתי ילדה שרואה זוועות ולא בוכה. הזוועות מבלי להפגין רגשות

קראו לה סוניה וגם בעלה היה . והסכמתי מיד גם בלי להכירה, חברה של אחותי הגיעה לנחם ושאלה אם אני רוצה לבוא איתה
כדי שלא אסתובב לה בין הרגלים , העבידה אותי בכל עבודות הבית וכשסיימתי, רתת הקטנה שלהסוניה הפכה אותי למש. שבוי

אך אחרי כל מה שעברתי עשיתי את כל העבודות , התקופה אצלה הייתה קשה מאוד! נתנה לי מסרגות ואמרה עכשיו תסרגי
רוצי ? מה את עושה פה"לי החנווני ואמר לי יום אחד כשהייתי בשליחות של סוניה במכולת הסתכל ע. שהורתה לי בלי להתלונן

  .וכאן התחיל מסע הבריחה שלנו" הביתה ותאמרי שכבר אין אף יהודי בפרישטינה

כך עברנו מבית לבית עד שהגענו . אך רק לילה אחד כי השהייה שלנו היוותה עבורו סכנת חיים, איש מוסלמי הסכים שנלון אצלו
, אנשים הכוללת סבים וסבתות 51הם היו חמולה גדולה של . מוסלמית בבית ישן וגדולשם גרה משפחה , קוביצה'ג, לכפר סרבי

כנהוג אצל . ואת האוכל אכלנו ברחבה מתוך דודים גדולים, המטבח היה כפרי וישן. התחבאנו בביתם. אחים וילדים רבים, דודים

יצאתי , שיחקתי עם הילדים, ה לי טוב בכפרהי. מי שהיה קרוב אכל יותר והרחוקים אכלו פחות. אכלנו עם הידיים - הערבים
  . ואף החליפו את שמי לסלימה, י וגם אני הייתי מיועדת להתחתןסוניה התחתנה עם מוסלמ. למרעה והרגשתי שוב ילדה

לא . ואמר שהוא רוצה מים, הזיע, הוא היה בודד. בוקר אחד ירדתי מהחדר שהיה ממוקם בקומה העליונה וראיתי איש שוכב
ואז . הרמתי לו את הראש ונתתי לו מים, ואני ילדה עם לב טוב ניגבתי את זיעתו, איך השאירו אותו לבד בחדר בלי השגחההבנתי 

פרשו עלי סדינים רטובים ועד היום אני . מעלות חום בלי אף תרופה 41השכיבו אותי ערומה עם ! היה לי טיפוס, נדבקתי ממנו

כשחזרתי . סוניה ישבה איתי. געתי לעילפון לקחו אותי לבית החולים המקומיכשה. שומעת את רעש הקיטור המתייבש מעלי
בבקר סוניה הושיבה אותי על ערימת קש ורק בערב . הביתה הייתי כל כך חלשה ותשושה עד שלא יכולתי ללכת או לאכול

נה לי מכות בטוסיק עם כשסוניה חזרה בערב היא נת. במשך כל היום שכבתי ועשיתי את צרכיי במקום. החזירה אותי הביתה
  .מחבת ושפכה עלי דלי מים כדי לנקות אותי
המשפחה שהסתירה אותנו אמרה לנו להסתתר ברפת אך בכל . כי הגיעו לחפש אותנו, לאחר כמה זמן מישהו כנראה הלשין עלינו

בבית . הל ואני נרדמתיסוניה דברה עם המנ. בפרישטינה כלאו אותנו בית סוהר. זאת מצאו אותנו והחזירו אותנו לפרישטינה
סוניה הורתה לי לשתוק והזהירה אותי במיוחד שלא לגלות שאני . ואני הילדה היהודייה היחידה, זונות, גנבים, הסוהר היו פושעים

. כל הזמן הייתי ישנה, הדרך שבה התמודדתי עם הסבל הייתה הירדמות. נשמעתי לאזהרות שלה והפכתי להיות אילמת. יהודיה
  .פעם שאני עוברת משהו טראומטי אני נרדמת עד היום בכל

גם במחנה הזה לא היו . ויום אחד הועברנו למחנה של אסירים פוליטיים, כמה ימים או חודשים, אני לא זוכרת כמה זמן היינו שם
יטת בחדר ואני ישנתי בקומה השנייה של מ 17במחנה היו ביתנים קטנים של . יהודים ושוב הוזהרתי שלא לומר על כך דבר

, הסתובבתי על מפתן הדלת. זה היה מפחיד. בשש בבקר יצאו כולם לעבודה ואני נשארתי לבד כל היום במחנה. הקומתיים

וכשחילקו אוכל לא הייתי יכולה לאכול מרוב , הבטן שלי התנפחה. הייתי עדיין חלשה ממחלת הטיפוס, התעוררתי, נרדמתי
. ובתוכם נעל צבאית או גרב מסריחה, בודה ראיתי דוד ענק של מים עכוריםכשכולם חזרו מהע. חולשה אז לקחו לי את האוכל

ובעקבותיהם גם , האסירים שעבדו עבודת פרך כל היום היו כל כך רעבים עד שאכלו מהמרק המצחין. מרוב גועל לא יכולתי לאכול
  . אני אכלתי מעט

הראש שלי היה מלא כינים ומרוב גירוד . י כתוצאה מהפחדאול, על הידיים שלי צמחו שלפוחיות ענקיות. הייתי ילדה מוזנחת מאד
החיילים אמרו לי לנקות את החצר ולאסוף בקופסא ניירות ובדלי . הלכתי בלי תחתונים ולא התרחצתי. כוסה כולו בפצעים

וד תליה במגרש היה עמ. כל ערב הוציאו אנשים להורג. אבל השלפוחיות שעל ידי הקשו עלי מאד לבצע את המשימה, סיגריות

  !וגם אני הצטרפתי למעגל, לצערי לא הייתה לי ברירה. והסוהרים קראו לכולם לעמוד מסביב ולראות איך תולים אנשים
, הפחדים התבטאו אצלי בבכי. סוניה התחילה עם חלוף הזמן להתחמק ממני ואני רק רציתי נוכחות של מישהו שאני מכירה

הייתי מתעוררת בלילות בסיוטים שאני מתחת . בטת אותי כדי שלא אפריע לה לישוןוסוניה הייתה צו, בשעות הלילה הייתי בוכה

הייתי עושה צרכים בלילות וכל היום מסתובבת עם אותם בגדים . הסיוטים ליוו אותי תקופה ארוכה. לגופות ושטופה בדם
ייתי בלונדינית והזכרתי לו את ה, כעבור שמונה חדשים מנהל המחנה הביא לי שמלה. הריח של הטינופת נדבק עלי. מטונפים

ילדה בגיל כה צעיר כל היום לבדה לא . אבל כל כך נבהלתי מהמתנה שלו ולא לבשתי את השמלה אפילו פעם אחת, הבת שלו
 .המנוחה היחידה שלי מהפחד הייתה כשנרדמתי על המדרגות. יודעת ממה לפחד יותר

   



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

. אבל לפתע ראיתי חיילים בורחים, לא היה מקובל שהשערים פתוחים, שערי המחנה היו תמיד סגורים. יום אחד שמענו אווירונים

, ישבתי על הרצפה ובפעם הראשונה יצא לי בכי עם צעקות. גם לא היה לי כח, ן ללכתלא ידעתי לא. גם סוניה ברחה ועזבה אותי
אינני יודעת מי . מישהו עבר לידי ושאל למה אני בוכה ועניתי לו שאני לא יודעת לאן ללכת. כל הבכי שהצטבר על כל מה שעברתי

שתי . היו שם הרבה נשים. עם חצר ומרפסת מעץ אבל העבירו אותי לבית גדול בן שתי קומות בסגנון ספרדי, לקח אותי וכיצד

גילחו , אמבטיה קטנה -הן רחצו אותי בפיילה. הפשיטו את בגדי ושרפו אותם, מסריחה ומאד ירודה, נשים שראו כמה אני מטונפת
שמצצו דם בזמן הרחצה שמו על גופי עלוקות . וכל הגוף גם הוא מכוסה פצעים, את ראשי לגמרי והראש נראה כמו פצע אחד גדול
אותן , למרות שגם להן לא היה קל, הנשים במקום טיפלו בי במשך זמן מה. ונשכו את הפצעים כדי להוציא מהם את המוגלה

ולמחרת כשלא , בלילה הייתי מתפללת שלא ארטיב במיטה. משם העבירו אותי למשפחה יהודיה. נשים שחזרו ממחנות הריכוז
עד ששמעו , כולן יהודיות, כך העבירו אותי ממשפחה למשפחה. פחה אחרתהצלחתי להימנע מהרטבה העבירו אותי למש

  .לילדים יהודים ולשם עברתי" דום"שבבלגרד יש בית יתומים בשם 
יכולתי , יכולתי לבכות מתי שאני רוצה, היו שם ילדים רבים! הגיעה הישועה והרגשתי שם הכי טוב בעולם, כשהגעתי לשם שמחתי

שבית היתומים זה העולם , תחלה התביישתי ולאט לאט נגמלתי והרגשתי שכאן הגיעה הגאולה שליבה. להרטיב ולא כעסו עלי
אכלנו ארוחות : וינט והחיים במקום התנהלו בצורה מסודרת'קבלנו בגדים מהג. הרגשתי שאני נמצאת במקום הנכון. שלי

הציעו לי שוקולד : קבלתי טיפול מיוחד, רגשית שהייתי ירודה הן מבחינת משקל והן מבחינה, התקלחנו מדי יום ואני, מסודרות
רסי שהיה הרופא במקום ראה שאני 'ר ג"ד. תמיד דאגו שאסיים מהצלחת. העיקר שאתחיל לאכול, כל דבר שארצה, וסוכריות

 הייתי ילדה. למדנו בבית הספר הנוצרי. הבין את הטראומות הנפשיות שעברתי ושוחח איתי לעיתים קרובות, מדוכאת ומתעלפת
  .גבוהה בכתה נמוכה ולכן הקפיצו אותי כיתה

כולנו רצינו . לימדו אותנו עברית והחדירו בנו את תודעת העלייה, אנשי הסוכנות היהודית הגיעו אלינו. 1949נשארתי שם עד 
ים אהב יהוד, שעד היום קיים רחוב על שמו למרות שהחליפו את שמות הרחובות באזור, משה פיאדו, הסגן של טיטו. לעלות

אך הסוכנות לחצה וגם אנחנו " ואז תחליט מה לעשות, תהיו בעלי השכלה, תלמדו פה? בשביל מה לכם לעלות"ואמר לילדים 
  .היינו נחושים לעלות ארצה

וכשהבינו שאני מפרישטינה העלו אותי על רכבת , עניתי שאין לי אף אחד. יום אחד שאלו אותי מי נשאר לי מהמלחמה
משפחתה של אחותי  - משפחת יצחק סלומון שהיו בני דודים של הגיס שלי, לפרישטינה ושלחו אותי למשפחה יהודית בפרשטינה

נשארתי . הייתי אז בת שלוש עשרה. נוספת גדולה ממני ועוד שני בנים בת, הייתה להם בת בגילי, הם היו אנשים טובים. בלה
באותה תקופה בית היתומים בבלגרד כבר נסגר אז . ואילו אני התעקשתי, אצלם חצי שנה ואחריה הם החליטו לא לעלות לישראל

כשהתיישבנו ברכבת היא . יהצמידו אותי לאישה בודדה ואמרו שהיא תדאג ל, כאשר עליתי לרכבת. נסעתי ברכבת לכיוון הנמל

ואז היא , נתתי לה גם את כל הבגדים שקיבלתי, כשהחזרתי לה את הטבעות, לאחר הביקורת. דחפה לי טבעות שאסתיר אותן
באוניה פגשתי הרבה ילדים . 3בנמל העיר טריאגה עליתי בידיים ריקות על האוניה רדניק ! עזבה אותי ולא ראיתי אותה יותר

 .14תי בת היי, מבית היתומים
   

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

 ):לדורות הבאים
  

הייתי שם . והחתימו אותי שקיבלתי שלוש לירות, שתי שמיכות, קבלנו מיטות ברזל. מהאוניה ירדנו במחנה עולים סן לוקס

הייתי יחד עם שתי . אותי העבירו לקיבוץ עין דור. משם לקחו אותנו למקום שבו ריכזו את כל הילדים שנשלחו לקיבוצים, כשבועיים
בבקרים עבדנו , בקיבוץ דאגו לנו. מרים שטנישיף- ואריאנה, דינה לוי-סוזיקה: מני בשנהשהיו גדולות מ, חברות מבית היתומים

רק כעבור זמן הבנתי שזו הייתה העבודה הטובה ביותר . העבודה הראשונה שקבלתי הייתה לנקות בתי שימוש. ובצהרים למדנו

  . שחילקו כי האחרים עבדו שעות רבות יותר במטעים
, רוסית, ספרדית, הם דברו עברית והעולים שדברו יגוסלבית. להתייחס אלינו ואיך ללמד אותנו עברית הקיבוצניקים לא ידעו איך

עד לפני חמש שנים . הם טענו שזהו שם זקן והחליפו אותו לתמר" רשלה רחל"כששאלו לשמי אמרתי . גרמנית ועוד לא הבינו דבר
היוגוסלבים מכירים אותי עד היום . רחל - באופן רשמי לרשלהקראו לי תמר אך עקב בעיות ברשויות החלטתי להחזיר את שמי 

  . בשם רשלה
כל חברי הקבוצה בעין דור עזבו והתאחדו עם חברי קיבוץ איילון ששם היו הרבה . גם בארץ דרכי לא הייתה סרוגה בשושנים

  .גם מאיילון עזבנו והעבירו אותנו לקבוץ להבות הבשן. תורכים והמדריכים היו טובים מאד

זו הייתה חברה מגובשת בעלת עקרונות , בקיבוץ לא הסכימו. ני הגיוס אמרתי שאני רוצה לעזור לאנשים וללמוד להיות אחותלפ
, זה היה הרעיון הכי מטורף שעשיתי בחיים, באמצע הצבא קיבלתי החלטה. ובוועדה החליטו שלא מאפשרים לי לצאת ללימודים



 

  !עזבתי את הקיבוץ. ישאם לא מרשים לי אני עושה זאת בכוחות עצמ
התביישתי לספר שאין לי לאן ללכת , בתקופת הצבא הייתי מאד בודדה בשבתות. ל כי הפסדתי שנת הרשמה"נשארתי בנח

למדתי , שלחו אותי לקורס אחיות קרב: אבל במהלך הצבא הפכתי לחובשת, נכנסתי לדיכאונות, והתביישתי לספר שהייתי בשואה
הרי לקבוץ לא יכולתי , בשעת השחרור שאלתי את עצמי לאן ללכת. יתשלושה חדשים בתל השומר וחזרתי למחנה כחובשת גדוד

אבל מיד כשהגעתי היא אמרה שאין לה מקום , ביקרתי את דודה שלי בניסיון לברר אם יש אפשרות להישאר אצלה. לחזור
, למושב קדרוןאך לבסוף החלטתי לעבור , דודה אחרת שגרה בנתניה רצתה שאבוא לגור אצלם ולעזור בפרנסת הבית. בשבילי

הם החליטו לעלות לארץ כי בנם התאהב . אותה משפחה אליה נלקחתי אחרי בית היתומים -שם התגוררה המשפחה מפרישטינה
  . והזמינה אותי לגור אצלם, הייתה להם בת בגילי שזה עתה נישאה וגרה בירושלים. המשפחה קבלה אותי בלבביות! בנוצרייה

ניסיתי . אני ישנתי במטבח. חדרון קטן לצד מטבח ושירותים שהיו משותפים עם השכנים, דרהזוג הטרי שרק התחתן גר בדירת ח

ומאימי שידעה לבשל נפלא לא הספקתי ללמוד דבר כי הייתי מדי קטנה כשעזבנו , רציתי לבשל אבל לא ידעתי כיצד, להקל עליהם
שהיה , ס מהמושבה הגרמנית הציע לי לעבוד בטלביהרופא יוגוסלבי בשם חיים ויי. בני הזוג הציעו לי לחפש עבודה. את הבית

ואני שכרתי חדר אצל זוג זקן ליד בית , הזוג שאצלו גרתי עזב לקרקס ונצואלה. ושוב התחילו הצרות שלי, בית חולים לחולי נפש
ים שקיבלתי לירות על הדירה ועם עשרים הנותר 80שילמתי להם , הם ישנו בכניסה ואני בחדר. הספר אדם ברחוב עמק הרפאים

  .בטלביה הייתי צריכה להסתדר
לא היה לי עם מי לחלוק את העומס הרגשי בעבודה והתחלתי , הייתי בודדה. בעבודה בטלביה הקשבתי לצרות של האנשים

כשהייתי . נתקפתי פחדים  וחששתי לספר מה אני מרגישה. הייתי יושבת ובוכה, כשחזרתי לחדרי, כל יום. להיות מדוכאת בעצמי

  .וץ עין דור חליתי באמבות וכעת היו לי שוב שלשולים והקאותבקיב
היא , אמו קבלה אותי מאד יפה. הוא אסר עלי לעבוד ולקח אותי לביתו. המפנה בחיי הגיע כשפגשתי את בעלי היקר אברהם

אבל , לא אתאמץהרופא נתן לי תרופה ודרש שאקח את התרופה רק בתנאי שאשכב לנוח ו. הבינה אותי וטיפלה בי במסירות רבה

הרופא . הוא כעס ואמר לחמותי שאסור לי להתאמץ. יום אחד הלכתי לשוק והרופא ראה אותי עם סלים. אני רציתי לעזור לחמותי
. באותה תקופה זו הייתה בושה להגיד שאתה ניצול שואה כי כולם אמרו עלינו שהלכנו כמו צאן לטבח, לא ידע שאני ניצולת שואה

מגיל שתיים עשרה אני כבר לא . את כל ספור חיי אני מספרת כעת ואין אף דמעה. לא היה למי להתלונןגם בצבא לא ספרתי ו
  .    לא משמחה ולא מעצב, בוכה

. נהגתי עדיין ללכת ברחוב ולחשוב שאולי בכל זאת  אראה את אמא שלי, בהתחלה לא רציתי. חמותי הציעה לי לדרוש פיצויים

. י לעורך דין והוא ספר לי שלא נשאר אף אחד מעיר הולדתי שטיפ וכולם נספו בטרבלינקהלבסוף השתכנעתי ובכל זאת הלכת
התייחסו אליי נורא , הייתי בהלם, כשהגעתי לרופאים לקבל אישורים לפיצויים בקושי דברתי. הייתי שוב מדוכאת ולא יכולתי לדבר

כבר לא . ואפילו יותר מידי, תי שיש מישהו שדואג לילאחר שנישאתי לבעלי אברהם היקר ידע. ואמרתי שאני לא רוצה פיצויים
  ..    הייתי רגילה שמשהו יתנהג אלי יותר מדי טוב

: ויש להם ארבעה ילדים, נשואה ליוסי זנגי, היא מורה, אורית כיום בת חמישים וחמש: במשך השנים נולדו לנו שלושה ילדים
דוד הצעיר בעשר . שגיא ורום, עדן: ולהם שלושה ילדים, שהיא עורכת דין נשוי לאפרת, מיקי בן חמישים ואחת. בן וגיל, שני, ענבר

  .                                   ארבל תבור ולביא: יש לי גם שלושה נינים. עידו ויעל, ליעד: וגם להם שלושה ילדים, שנים נשוי לתמר

, היו ראיונות בטלוויזיה, קיבלו אותנו בכבוד גדול. המלחמה שנה לסיום 70שם ציינו , מיקי ואני לסקופיה, במרץ השנה נסענו בעלי
ביקרנו גם במונופול בבית החרושת לטבק שבו שיכנו אותנו בזמן המלחמה ואף נכנסו לחדרים . נציגויות מכל מקדוניה ושגרירים

  .הבת והנכדה לטיול שורשים, אשתו, עם בני מיקי 2006פעם נוספת נסעתי בשנת . במקום בלווי משפחתי
תשמרו על . אני יהודיה גאה עם כל הסבל שסבלתי! לא לשכוח שאתם יהודים, אני רוצה להעביר לדורות הבאים מסר חשוב

זוהי , גם אם יציעו לי ארץ אחרת לעולם לא אעזוב את ישראל! ותרחיבו את המשפחות כנקמה לכל השונאים שלנו, הילדים שלכם

, בעל נהדר: הוא משפחה נפלאה, בטוב וברע, דבר החשוב מכל עבורי שיש ליה. לא יכבשו אותי עוד פעם. הארץ שלי ושלכם
 . עשרה נכדים ושלושה נינים, שלושה ילדים

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בבית היתומים               רשלה בילדותה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כל המשפחה בחתונת האחות בלה

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הילדים הנכדים והנינים -עם כל משפחתה רשלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רשלה כיום

  

  

  

  



 

  

  טיול שורשים בבית החרושת לטבק שהיה לנקודת איסוף ליהדות מקדוניה
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