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                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

  
 

   השחרור  לאחר ציין מקום אליו חזרת

  

  טיניסוארה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1960 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  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

  

, אהבה מאד ללמוד היא. היא הייתה דוברת גרמנית וגם אני, מא לא גמרה אוניברסיטה לכן קיבלה רנטה לימודית מגרמניהא

לקחו את כולם ולה הייתה . נשארה בעיראיתי בהריון שהייתה מא שלי אבא היה במחנה עבודה וא. הייתה קוראת ספריםו

העיר והמלחמה הייתה עם יה ברחה כי הרוסים נכנסו לשחרור יהגרמנ. ןבגלל ההיריויה יפתה עלחש, יהידווקא גרמנ, חברה

  .זקנה מיילדת ריחמה עלייה ויילדה אותי, מא הייתה בין ההריסות כמעט לבדה בהריון עם ציריםא. מטוסים

שתבשל לעצמה ויהיה לה חלב כדי בבית נטוש והיא יצאה לבקש נפט , היא שמה אותי בחדר. צלתי אותהלפי סיפורה אני ה

הוא לא האמין לה , אז סימנה שהיא אחרי לידה רוסית היא לא ידעה, בא רוסי שיכור עם רובה ורצה לאנוס אותה. לתת לי

וא רצה להרוג אותה כי התנגדה עד שבמקרה אני ה, שבועיים אחרי לידה והתנגדהבערך היא הייתה , והרים לה את השמלה

  .רק אז עזב אותה, התחלתי לבכות והוא הבין שאימא באמת אחרי לידה

.  בלילה יש לי הזיות, אני מאד פוחדת בחושך .עד עכשיו יש לי פחדים, מאז אימא הייתה על כדורים וזה השפיע על הילדות שלי

מאד השפיע והפחדים הועברו לי עד המסר של העצבים שהעבירה לי , מאדבגלל הכדורים של אימא שלי עברתי ילדות קשה 

  . במיוחד בערבים - אני פוחדת להישאר לבד, בלילה 9אני לא מסתובבת לבד מאוחר יותר מ, היום

אבא היה במחנה עבודה . אח אחד ניצל ויש לו מספר על היד. ם ושני הוריואחי ארבעה ,הנספתה בשואשל אבי כל משפחתו 

היה מועמד , אבא עבד מאד קשה וחלה שבוע לפני השחרור. גם אימא עקב הלימודים שלה שנפסקו, וקיבל רנטה ופיצויים

  .להשמדה

זה הדבר ואנחנו בקשר טוב  ,י בחמש שניםהוא גדול ממנ .טרה מגרדה ואחי היה בן שנהאבא היה נשוי לאישה קודמת שנפ

הן עבדו בתור , לבדהיו בגיל צעיר והיא ואחותה  הוריה נפטרו, הייתה ילדות לא קלהלאימא שלי . היחידי שקצת החזיק אותי

 .עוזרות אצל יהודים עשירים

לא . התנהגותבהרגשתי זאת הם היו מאד סגורים מבחינת הסבל אבל , אבל לא סיפרו לנו הרבה, כל זה אני יודעת מסיפורים

  .היום אני נותנת לילדים שלי את כל מה שאני לא קיבלתי. אכזריות המלחמה השפיעה עליהם ועליי, הרגשתי חום

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

התברר לפני כמה שנים שבעין אחת אני בקושי רואה . לממש אותואיך יה לי פוטנציאל ולא ידעו ה, תי מאדיבלימודים התקש

ל היה להיות ואם היו מודעים אז יכ. טענו שזה אולי מההפגזות של המטוסים. עוד מלידה ועם אוזן אחת אני בקושי שומעת

 .הייתה מודעות רבה לאאז טיפול או תשומת לב בבית ספר כמו לשים תלמיד בשורה הראשונה אבל 

  .סבלנו מעוני אחרי המלחמה, את זה הפסיכולוגים גם אומרים לי, ההורים סבלו מהשלכות המלחמה וגם אני

  

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

  

לא ידעתי את השפה אז ישר הלכתי לעבוד כדי לעזור להורים ובערב הייתי , משברהייתי בשוב  .16הייתי בת  כשבאנו לארץ

ההורים עבדו מאד קשה בארץ ולאט לאט עברו לבני ברק ומצאו עבודה בסברינה בבית חרושת לגרביים . לומדת לבגרות

 .להסתדר גם כשקיבלו פיצויים ורנטה מגרמניה זה עזר להם. והתחילו להסתדר

עבדתי . מטפלת בבעיות למשפחות במצוקה, סומכת-הלכתי ללמוד מטפלת. 32ובגיל  22, 19ילדתי בגיל , 18התחתנתי בגיל 

סרטן השד ולפני חצי שנה כרתו לי את  -'91. בסרטן שחלה 1988שנה ויצאתי לפנסיה מוקדמת כי חליתי ב 25בקיבוץ נגבה 

 .דוגמא כאישה חזקההשד בפעם השלישית אבל לקחו אותי בתור 

 י הקטנהטק ובת-לומד בבן גוריון בבאר שבע תעשיה וניהול והוא איש היי ניב. מורה מוצלחת מאד בתיכון - 46 י בתבת ,כיום

הבן מאד רגיש . בכל יום ובכל שעהמה שאני לא הצלחתי בילדותי הם מקבלים והם אומרים לי את זה  .למדה תקשורת בספיר

הוא , הוא מחפש בכוח דוגמא שהרגזתי אותו אבל הוא לא מוצא, צוא בי משהו שהרגיז אותו בילדותווהוא אומר שהוא מנסה למ

אני אעשה לי כוס "אני אומרת להם אחרי כמה שעות  ,ם אני לא עונה להםיכשהם עצבני. אומר שאת כל החום שיש נתתי להם

. ככה מגיעים לשביל הזהב, לי למה התעצבנתאם אתה רוצה משהו תשתה גם אתה ועכשיו שאני ואתה רגועים תגיד , קפה

 .כלתי שהיא עובדת סוציאלית שלמדה הרבה אומרת שהיא לומדת הרבה ממני

חצי שנה אחרי , השנייה כבר שנה בצבא, לומדת במכללה באשקלון 23הגדולה בת . מוצלחים מאד לפי דעתיהנכדים שלי 

  .תלמידה מצטיינת, 97ציון היא גמרה את הבגרות ב, הגיוס כבר קיבלה חיילת מצטיינת

איך שאני מתמודדת עם המחלה עם כוח סבל אדיר ואני , אותי לקחו בתור דוגמא. הקושיעם כל המחלות ו, הריבית שלי כל זה

  .שמחת החיים שלי עזרה להם  לראות אותי מתמודדת עם המחלה, משפחות שטיפלתי בהם ונפטרו, תומכת באנשים כמוני

לא משתעממת , להתעמלות, אני הולכת להרצאות. שבחיםעליה עשיתי אפילו תערוכה וקיבלתי , מציירתבפנסיה ו, כיום אני נכה

לא  -אין יום שאני לא עוברת עם כאבים או סבל אבל אני מתמודדתואני אוהבת לאפות ולבשל כמו כל ההונגריות . בכלל בבית

כשאני לא , אני אנצח את המיטה, להם המיטה לא תנצחאת אימא ש, והילדים גאים בי, אני אומרת דבר אחד. עוזבת את עצמי

 .הבריחה שלי היא בציור. מרגישה טוב דווקא אעשה דברים

כנראה המטוסים מעל ראש של תינוק עושים ו, רגשות ויכולת לשמועבכל זאת תינוק הוא בעל , מהילדות נשאר לי מתח ופחדים

כשהייתה רקטה באשקלון והיו מטוסים  -עד היום. שלי אומרת ככה הפסיכולוגית, טראומה לא קטנה יותר מאשר למבוגרים

, שזה מהיותי תינוקת מהמטוסים שעברו נמוך, ככה אומרים הפסיכולוגים, אז כנראה. הייתי רועדת כולי ונכנסת להיסטריה

  .לא קל אפילו לספר את זה. בגלל זה הפחד והשמיעה הלא טובה
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