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                                                                סלובקיה    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1945מאי :  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במחנות מעצר בקפריסיןבמידה והיית 
  

  :עליה שנת
1949 

  :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "גלילה"אוניית 

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

  . כיה להורים האב אברהם ולאם שרה'נולדתי בצ, קוראים לי שרה רוזנשטיין
  

  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

  בריחה מתחנת הרכבת של אושוויץ 

באותה עת עדיין היו יהודים . 8יה  אישה יהודייה בשם שרה ביקל עם בתה חנה בת לינה בסלובק"הגיעה לעיירה ז 1944ביוני 

שלמבואותיו היא הגיעה  ועל בריחתה משם .ההשמדה אושוויץ -לינה ושרה ביקל סיפרה לפקידי הקהילה היהודית על מחנה"בז

עותק אחד מעדות זו נמצאת .נבה ומשם הופצה "עדותה שנרשמה בלשון הגרמנית הועברה למשרד החוץ בז.ביחד עם בתה 

בעדות זו מובא סיפורה של חנה רוזנשטיין שסיפרה כיצד אמה הצילה אותה בימיי מלחמת העולם השנייה ושרק  " מורשת"ארכיון 

  .לה היא חייבת את חייה 

  

  וכך מתחיל הסיפור 

  : האם

ללבנים שהיה מרוחק במידת מה מן העיר  ביחד עם יהודים אחרים שהובאו מן הסביבה שיכנו אותנו בתנאי זוועה בבית חרושת

נאלצנו להסתפק  במה .כמה אלפי בניי אדם כמונו נאלצו לשכון תחת כיפת השמיים תחילה לא קיבלנו אוכל בכלל " .מונקץ

העדה ובתה התגוררו עד לראשית ריכוז היהודים  ". עמנו ובחבילות ששוגרו מטעם מכרינו שהתגוררו בעיר מונקאץ שהבאנו

ד הועברו יהודי הכפר  ביחד עם יהודי המחוז כולו "בשבוע פסח תש.בכפר בגדול סואלאוה} ר"פק{ית טקרפ וז רוסיה התת חבמ.

היום בו הוכנסו  1944באפריל  18עיר המחוז יהודי העיר עצמה הושארו במקומותיהם עוד ימים אחדים כך שעד ה" .למונאקאץ

  .פשרות להיעזר בהםהייתה עוד א.יהודי העיר לבית החרושת ללבנים 

  

  :האם

הגברים נלקחו לעבודות כפייה היה עליהם לעסוק . מאוחר יותר פתחו בית תמחוי שסיפק לנו מזון רק כדי שלא נמות ברעב 

  .במיוחד הצטיין בכך קצין הונגרי .משך שעות הצטרכו לבצע תרגילי סדר .במלאכות ללא ערך ותועלת ביכו אותם לעיתים תכופות 

ר שפיגל מי "נאמר לנו על ידי ד.איש בכל קרון  75קרונות משא  45- בני אדם ל 3300הועלינו  1944ז "במאי ש 17- ביום ד ה

אל איזור .למרכז המדינה  הבאתנועל מנת לאפשר " פנגה"כי משרדו שילם כמיליון "הלשכה לעזרה סוציאלית "שעמד בראש 

, התושבים שם כאשר חלפנו על פני.באורטובאגי  יוצאים לעבודהמתוך ידיעה כי אנו " יצאנו אפוא לדרך ממונקאץ.אורטובאגי 

כאן נפתחו הקרונות ועובדי כפייה יהודיים הביאו לנו .הם טענו כי הכיוון הוא אל קאשה  :ספקותיהםהביעו אחדים בקרון שלנו את 

נסענו במשך שלושה .באמת  הם ייעצו לנו ליטול כמה שאנו מסוגלים כי עד לתחנה האחרונה לא נקבל מים וזה מה שקרה.מים 

ביום שבת .ימים מבלי שדלתות הקרון נפתחו  וכיון הנסיעה לא היה מוכר לי אחדים שניצבו החלון אמרו כי חלפנו על פני קראקוב

כי במקום שעצרנו היו .קת ראתה כל תחנה אבל מן הסתם היא לא הייתה מרוחיעה מייגעת  הגענו לא נבמאי אחר נס 20-ה

גברים צעירים לבושים בגדי פסים מלוכלכים בצבע אדום .ציוו עלינו לרדת ולהשאיר את כל חפצינו בתוך הקרון י רכבת הרבה פס

שתי הקבוצות הראשונות  .נשים עם ילדים .3.ללא ילדים ונערות.נשים. 2גברים .1חולקנו לשלושה קבוצות .הוציאו את החפצים 

הגרמנים .פרד חשנו צמא ורעב הילדים בכו מאוד צקה הובלה בנ'ה יותר מבקבוצה אחרת קטנ.ו בתים הובלו בכיוון בו  נראו איל

מאחוריה .אחרי זה הוליכו אותנו לאורך גדר התיל .ואחר כך נקבל מים ולחם עם ריבה " ל ה ת ק ל ח "סיפרו לנו כי נלך תחילה 

להבות :י ארובות של בתי חרושת מעט הלאה ראינו שת.ראינו בתים ונערות ונשים שעבדו שם בבגדים מפוספסים ומלוכלכים 

נאמר לנו שאלה .ראו כך בכלל כי המבנים הסמוכים לא נ.רושת אך ספק רב אם היו אלו באמת ארובות בתי ח.גדולות עלו מהן 



 

  .לא יכולתי להאמין .מתקני רחצה 

  

   :הבת

-להיות מכיוון שהיא שמעה מפי בת מא שלי משום מה היה איזה חוש יכולילא.לאן שלוקחים אותנו .לא ידענו מה עושים אתנו ..

על מקלחות ולחם {מא לא האמינה לסיפורים יא.אז היא כבר התכוננה שמשהו נורא עומד לקרות .דודתי את כל אשר עבר עליה 

למזלנו כבר .עשו איתנו איזה סיבוב שלם מן ירידה כזו שם היו עוד משרפות שרק הקימו זה עוד לא היה משהו גמור).וריבה

לשטחי  1944קרובת משפחה של העדה שרה גורש בקיץ  .כל הסלקציה הזו נמשכה מלפנות בוקר עד הערב.שיךהתחיל להח

 .פודולסק-זור קאמינץל המגורשים בידי עוצבות המבצע באשם היא הייתה עדה לחיסו.המזרח הכבושים בידי הנאצים וההונגרים 

לכפר מגוריה ולמרות היותה תחת פיקוח השלטונות הביטחון  הצליחה לברוח ולחזור.קרובה זו בת דודתה של חנה רוזנשטיין 

ביקל לדעת כי הגירוש מזרחה פירושו מוות ודאי ' הגב אפואשלוש שנים מאוחר יותר יכלה .הונגריים היא סיפרה את מראות עיניה 

.  

  :האם

ושוב נאמר לנו כי .הילדים בכו ללא הרף.הלכנו הלאה כעבור רבע שעה הגענו ליער דליל וקטן היה עלינו להתיישב בקרחת היער 

נאמר להם להתפשט והוליכו אותם .חלק מקבוצתנו הובל מיד הלאה .קודם נתקלח ואחר כך נקבל את מה שאנו זקוקים לו 

  על - חק להבה עולה ומתפשטת אלמיד אחרי זה ראינו במר. להתקלח כשהם ערומים

  

  :הבת

כפי שהיא אמרה במקום לראות איך שורפים את הילדה שלה אז מוטב שיירו .ואז החליטה..הבינה ששורפים שם אנשים  } מאיא{

  בה בגבה 

  

  :האם

מהן  רבות.גם שאר הנשים לא חשבו כך .לא חשבתי כי עוד נלך להתקלח .חשבתי רק כיצד לברוח מפה ..פחד גדול אחזני 

  .התחילו אומרות וידוי 

  

  :הבת

אנשים התחילו להגיד את התפילה האחרונה אז ..מכיוון שזה היה קרוב מאוד ואנשים התחילו להתנגד .היו עסוקים אז} הנאצים{

  ..כבר כולם התחילו לחשוב

  :האם

נטלתי את ידה של בתי .החלטתי לא לשתף פעולה נשארתי מעט אחורנית .ללכת הלאה בכדי להתפשט  וינונצטומכן  לאחר

  .המשכתי ללכת ולהתרחק מן האש.ואיש לא שם לב אלי .ונכנסנו לתוך היער הסמוך הסתכלתי בחזרה

  :הבת

  .היו עסוקים עם כל האנשים שהתנגדו } הנאצים{איש לא הרגיש מכיוון שהם 

  :האם

  כאשר נתקעתי באיזור של ביצות לא יכולתי להמשיך .תוך כך העריב היום המשכתי ללכת ישר היה כבר מאוחר 

  :הבת

אחרי .לא היה לי כוח ללכת.היא הרי סחבה אותי על הידיים .ככה היא הלכה כל הערב ברגל עד שהיא כבר פשוט לא יכלה ללכת 

  .כנראה שבמקרים כאלה יש כוח .במינולה היה איזה כוח מיוחד .שלא אכלנו כל הזמן ברכבת

  :האם

  .התיישבנו וישנו מעט למחרת היום צעדתי באחד השבילים וכך כנראה בדרך עקיפה הגעתי לאחד הכפרים 

  :הבת

ובלילות הייתה הולכת אבל היה .ביום הייתה יותר מסתתרת.למעשה ...בלילות הייתה יושבת.המשיכה ללכת כמה ימים } היא{

היא ניגשה .מה שיהיה יהיה .ולא הייתה ברירה היא החליטה .א פגשה בבוקר בשדה איזה פולני שרעה פרות הי..צריך לאכול 

אבל .היה עימו אוכל בשדה והוא נתן חתיכת לחם.בכל אופן הוא לא שאל הרבה .היא דיברה אוקראינית..וביקשה אוכל בשבילי 

ובמשך בזמן אני יעזור לו .וייתן לי אוכל והכול .והוא רצה לגדל אותי כי אין לו ילדים.הוא התחיל לשכנע אותה שתלך ותשאיר אותי 

שהצליחה לקחת איתה היו לה טבעות ועוד כמה .מא כמובן לא הסכימה היה לה עוד תיק עם כל מני דבריי ערךיא.עם הפרות 



 

הזו אני לא יכולה לתת לך ראה את הילדה :היא אמרה לו .תמיד היו איתה כליי תפירה .מא הייתה תופרת  במקצועה ידברים א

קודם כל הביא אותנו אליו הביתה .הוא היה באמת הגון ."אוכל.ואתה תן לי לדרך עוד צידה .אבך את זה אני מוכנה לתת לך 

אינני יודעת איזה ...כנראה שמה שהיא נתנה לו היה שווה הרבה יותר מאשר קצת אוכל .ואמר לחכות הוא נתן אפילו כסף ..

אז היא .יהול הכי קרוב אמר הפולני זה סלובקהגב..לו בדיוק איפה היא הפולני אמר לה שהיא נמצאת בפולין מא אמרה יא..כסף

  .החליטה להגיע לגבול עצמו

   

  :האם

לא היו לי תעודות לא ידעתי באיזה כיוון לנסוע ולא .לא היה בידיי כסף " יאבישוביצה"שם התחנה היה .הלכתי לתחנת רכבת

לשאלתי כיצד לשוב להונגריה מובן מאליו שרציתי לחזור לכאן השיב האיכר שאינו יודע את הכיוון הנכון אך .יכולתי לשוחח עם איש

אבל בסופו של דבר לא .חיילים גרמניים שהיו בתחנה הביטו בי מבט חוקר.ץ קניתי כרטיס "מכל מקום היה עליי לנסוע לכיוון הבלי

  .עצרוני

  :הבת

היא הייתה דחוסה בצורה לא רגילה לא היה מקום לשום סיכה אנשיי האס אס דאגו  "אס אס"הרכבת הייתה מלאה בחיילי 

  ..להחזיק אותי על הברכיים איש לא שאל 

  :האם

עליי לנסוע תחילה  .נערה צעירה הציעה לי עם אני רוצה לנסוע להונגרייה .ץ וגם שם המתנתי זמן רב "ירדתי מן הרכבת בבייל

הוא שאל אותי אם יש בידי .שאלתי את אחד מעובדי הרכבת כיצד להגיע להונגריה ".ארובזאב"עם ערב הגעתי ל" ..זארדוב"ל

ביקשתי כרטיס לסויבה משום שראיתי הרים גבוהים בסביבה כמו אצלנו והנחתי כי אנו קרובים .טענתי שזה מובן מאליו ? תעודות

התחנה הזו ן ידע דבר על העיר הזו שאלוני היכהוא לא  גם.והוליכו אותי לאדון מבוגר.אמרו לי כי זו עיר שלא מוכרת בכלל .לבית 

היה חושך וטענתי כי אשוב .עניתי בחיוב.חזרו ושאלו אותי אם יש לי תעודות .בהונגריה "מניה וביה "עשויה להימצא השיבותי 

  .הסכימו לכך אבל אני לא יכולתי לחכות לבוקר כמובן .למחרת בבוקר ואציג אותן 

  :הבת

היא לא .היא לקחה אותי והתחילה ללכת שוב ברגל .עד שאפשר היה כבר לראות ..לנוח בערך עד לפנות בוקרמא ישבה שם יא 

  .חיכתה שתבוא הביקורת 

  :האם

  .יצאתי מן התחנה ברגל לכיוון ההרים ביליתי את הלילה ביער  

  :הבת

  .בעקבות מסילת הרכבת ..המשכנו ללכת ברגל .איש לא הדריך אותנו

  

  :האם

נמצאת }מעבר להרים{משך הזמן נאמר לי כי ממול . כיצד אוכל להגיע לסלובקיה יוהתעניינת.הגעתי למעון ציידים עם בוקר 

  .סלובקיה לא קיבלו אותי יפה המשכתי הלאה 

  :הבת

  מיד הרגישו שאנו בורחים והזהירו אותנו 

  : האם

אבל הוסיפו ואמרו כי בדרך יש את משמר .על הכיוון הצביעו לי ?איך אוכל להגיע לסלובקיה ] אחרים[מאוחר יותר שאלתי אנשים 

לבסוף הלכתי לכיוון אחר חזרתי שוב .ומשם אוכל חצות רק עם תעודות ברור שטענתי כי יש ברשותי תעודות כאלה .הגבול 

  .לעומק הטריטוריה הפולנית

  :הבת

פגשה שני נשים שחזרו מקניות ] מאיא[שום מבנה ..לא היה שם שום מחסה.התחיל גשם חזק היא לא ידעה מה לעשות איתי  

מא הרגישה שהן יא..לפחות עד שהגשם ייפסק כדיי שתוכל להמשיך..היא ביקשה מהן עם הן יכולות לאחסן אותנו .מאיזה יישוב 

מא יהיא שאלה מה חסר והן אמרו שאי אפשר להשיג חוטים א..מדברות על זה שבקניות הן קנו כליי תפירה שהיו חסרים להם 

אצלכן לפחות שעה כדי שהילדה תתייבש הן היססו מאוד אחת מהן  להתאכסןי מוכנה לתת לכם אבל תנו לי ולבתי אמרה אנ

תבואי אחרי אל תלכי איתי אבל "הפחד היה גדול היו חיפושים השנייה בכל זאת העיזה ואמרה .הסתלקה היא פשוט פחדה 

היא אמרה ..תה גרה אחותה יא נכנסה איתנו לאיזה בית שם היהי" תבואי אחריי בצעדים גדולים ומהירים עד כמה שאת יכולה 



 

זה היה בית של האחות ..מא הייתה כל כך עייפה שברגע שבו התיישבה נרדמהיא..שנשב קצת כאן עוד מעט היא תמשיך הלאה

תעלו .עבור מא יותר הראתה לנו בדיוק איפה ליהיא טיפלה בא.של האישה שלקחה את החוטים היא כנראה הייתה יותר אנושית 

  .לילה כבר לנו שם  ובאות. ושם אתם עוברים לסלובקיה..על הגבעה הזו אמרה 

  

  :האם

  .הם סיפרו לי שאני נמצאת על אדמת סלובקיה .הסתובבתי במשך יממה עד שראיתי איכרים שעבדו בעמק 

  :הבת

בכל .הייתה שם חגיגה או משהו אחר  העיירה הייתה הומה לא ידענו עם.אבל את שם העיירה לא ידענו.ידענו שאנו בסלובקיה 

מא לא ידעה לאן להמשיך ולא יא..ועם כל טוב והתחילו לבכות ממש לבכות אותנו ..אופן עברו שם נשים וניגשו עלינו עם עוגות

בכל אופן לקחה צידה והמשיכה .ל הלך לאבדון ומא לא ידעה את המצב היה נדמה כבר שהכיא.העזה לשאול עם יש עוד יהודים 

פעם ישנו בגן ציבורי .בימים היא הייתה הולכת ובלילות ישנה בחוץ ..נדמה היה לי שהלכנו שבוע ימים בתוך סלובקיה ..ת ללכ

  ..מא הרגישה שמסתובבים עוד יהודים עם טלאי צהוב ילינה א'בזי ,לינה'הלכנו סתם בכביש ואז הגענו לזי..
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

. ברגל וברכבת באזור שהמה משמרות של הנאצים, ויחד עם אימא עברנו בבריחתנו כמה מאות קילומטרים 8אני הייתי אז בת 

הדרך הייתה אנטישמית וגם מפחידה אך כל הקשיים האלו לא יכלו על , האוכלוסייה בחבל ארץ זה שהוא הררי וקשה למעבר

  . על חייהיהודייה שנאבקה על חייה ו, אומץ ליבה של אימי

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

חנה רוזנשטיין חיה ואני .1976ונפטרה בישראל בשנת .}קר"פ{ יתקרפט- התת הברוסי 1908נולדה בשנת .שרה ביקל אימי 

  .עד עצם היום הזה .בעפולהומתגוררת 

ה היא העדות היחידה שב.השואה זו  וסיף שהעדות של ניצולתהשית לפי בקשת העדה חנה להזכיר ולברצוני להוסיף בנימה אי

  .וזאת בזכות אומץ הלב שהפגינה האם .ניצול היה בתוך מחנה ההשמדה אושוויץ הגיע למשרפות המוות ויצא מהן בחיים 

  

 

  , עפולה, מ"שוטר יס  :ראיון

  2013יולי 

  


