
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .הבאים יכרון ובהנחלתו לדורותאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הז

 מידע זה אפשר יהיה להכיר את בעזרת .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

                                      
  יוםכשם משפחה ושם פרטי 

   יהודית:שם פרטי    מלינרסקי:שם משפחה

  הובתקופתהשואה פרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית( בדפוס  באותיותשמות ומקומותיש לרשום                          

   בלועזית                                                    לפני  שם משפחה 
 Aronowicz                        |          ארונוביץ:     או בתקופתההמלחמה

 :שם נעורים

:      מין   תאריך  בלועזית                                                          לפנישם פרטי 
 7|5|1928: לידה קבהנ  Edzia                           |          ה'אדג:     או בתקופתההמלחמה

   בלועזיתלידה                                                               מקום 
  Bedzin |                                                    בנדין):   מחוז, ישוב(

     פולין:ארץ לידה

  שם פרטי  שם פרטי ושם 
   בלה זילברשץ:נעורים של האם    משה:של האב

  הבעל   /ישהשם פרטי של הא  שם נעורים
 :  של האישה ):   נשואה לפני המלחמה/נשויתה /היהאם (

  בלועזית                                                           מקום מגורים קבוע  :ארץ המגורים
                    לפני המלחמה   

    פולין  Bedzin |                                             בנדין): מחוז, ישוב(
  תואר אקדמי/השכלה                                  חבר בארגוןמקצוע לפני 

  :                       או בתנועה  תלמידה : המלחמה          עממי: לפני המלחמה
                                    מלחמה                                               ה בתקופתמקומות מגורים 
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                                                                              1940-1942בשנים : גטו בנדין         ?ומתי אילו? האם היית בגטאות

                                                                                                        
                                         .1942-1945בשנים : מחנה עבודה ומחנה ריכוז בשם פרשניץ?     ומתיאילו? האם היית במחנות

                                                                                                        
                                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                      פרשניץ    :השחרורמקום  
 

 9|5|45 השחרור תאריך 

  חזרת לאחר /עברתלאן     ,)גרמניה( דגנדורף ,)גרמניה(לייפהיים         האם שהית במחנה 
    בנדין?)וםציין מק(השחרור  ) איטליה(פרטה -      גרוטה?שם המחנה? עקורים

  מחנות/מקומות  שנת  "אף על פי כן": האנייהשם 
  .ישראל, קפריסין, איטליה, גרמניה, כיה'צ,   פולין:בדרך לארץ 1948:העליה (

  
  אם עלה
 )בדרך הים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

אבא היה איש .  שנים4 –אני ואח גדול ממני ב ,  הורים– נפשות 4היינו משפחה בת .  אבל הילדות נעלמה מהר,הייתה לי ילדות
יר בנדין גרנו בבית פרטי שלנו בע. בסך הכל היינו משפחה אמידה. ו" בויצ)מתנדבת(פעילה פעיל בקהילה היהודית ואמא הייתה 

  .   ואחרי המלחמה ביקרתי בבית אבל הבית כבר לא היה
  

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

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,הלחימ/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

א היו  אבל לאמ– הוא קיבל אסטמה –הגרמנים לקחו לנו את הכל ואבא חלה . בזמן המלחמה אבא עוד היה פעיל בקהילה בבנדין
  .  42יחד עברנו את התלאות עד אוגוסט . לריפויויאה קשרים עם רופאים אז היא הב

באירופה באמצע הקיץ יש גשם לכן אבא מצא דלי ושם על הראש .  הגרמנים ריכזו את כל היהודים במגרש הספורט42באוגוסט 
 שעות 24חרי א. ו סטירה כדי להוריד לו את הדלי ואני בכיתי בכי מר כי זה פגע בי מאודראה אותו גרמני ונתן ל. כדי לא להירטב

לתינוקות הורידו את הראשים וזרקו . אמצע ואחורה, שמאלה,  ימינה–הגרמנים חילקו את היהודים שהתאספו שם לכל הצדדים 
 ואותי לעבודות כפייה כי ) לעבודה או להשמדה–ערעור  (את אבא ואמא לרקלמציה, את אח שלי הוציאו לחופש. אותם לסלי קש

  . הייתי מפותחת מאוד
 חזרו הביתה והתחבאו בבונקר עם עוד – חודשים 7-8 האחת בת שלוש והשנייה בת –דודה שלי עם בנותיה , איסוף בעירכשהיה ה

היהודים צעקו על הדודה כי .  אך הילדות המשיכו לבכות.הילדות בכו כי היו צמאות והדודה השקתה אותן בשתן. קבוצת יהודים
כ בלאו הכי הבונקר "אח.  בנותיה במו ידיהשתיאז הדודה חנקה את .  אותם להורגהילדות יגרמו לזה שהגרמנים יגלו אתם ויוציאו

.     את הראש והורגים אותוכי תכף אני רואה איך מורידים לו, עד היום אני לא יכולה לשמוע ילד בוכה.  וכולם הוצאו להורגהתגלה
אמרתי לו שאני לא חושבת . גשתי לגרמני ששמר עלינו ואני בסיור של אסירים יצאתי וני– מחנה מעבר –' שלחו אותי לסוסנוביץ

בזמן .  מוות–לא פחדתי כי ידעתי שמחכה לי רק דבר אחד , רציתי לחזור לבית. שאני צריכה ללכת לעבודה בכפייה כי אני קטנה
אבא ובת . שוויץעתידה להישלח לאוהיא שהייתי במחנה נודע לי שאח שלי הוציא את אבא לחופשי ואמא הייתה במקום ריכוז ממנו 

ואמא )  בו אמא הייתהשהיה מקום הריכוז(פרשו שמיכת פוך מתחת לחלון בית היתומים  ,דודה שלי ניצלו פרוטקציה שהייתה להם
אלה שבאו . ואני נשלחתי במשלוח הראשון,  משלוחים למחנה פרשניץשניהיו . כ הייתי במחנה"אח. קפצה מקומה שלישית לחופשי

אבל זה . ש אותי כי אבא רצה להוציא אותי מהמחנה כדי שאבוא הביתה ואמשיך לעבוד בבית המלאכה שםבמשלוח השני ניסו לחפ
. אמרו לנו שמוכרחים להיות במחנה, ערב אחד הופיע מנדלה והחזירו אותנו מהעבודה. בפרשניץ עבדתי כל הזמן. כבר היה מאוחר

הייתה בינינו אישה אחת מבנדין שהייתה .  ראויות להישאר לעבודבכדי לבדוק אם אנחנו, ערומות, העמידו אותנו בשלושה מעגלים
.  ואנחנו הצלחנו להסתיר אותה ממנדלה כדי שלא ייקח אותה–בקושי דיברה ובקושי הלכה ,  יד משותקת ופנים עקומות–נכה 

  . עלתה ארצה וגרה אצל אחותה בראשון לציון, בזכות זה היא עברה את כל המלחמה
כשהגיעו למחנה שלנו הכניסו . יום אחד כשבאנו מהעבודה ראינו קבוצת גברים שהולכים בצעדת המוות. אחדהיה לנו עוד סיפור 

למחרת הוציאו אותם להמשיך ". שמע ישראל"אותם למחסן קטן ששימש קודם כמחסן תפוחי אדמה ואנחנו שמענו משם כל הלילה 
מיד כשהלחם ירד למטה כדור עלה למעלה והרג אותה . אכלובמצעד המוות ובחורה אחת שאגרה לחם זרקה לעבר הגברים כדי שי

  . באותה מהירות
כל בוקר ראו מנקה רחוב עם מטאטא והוא . חלק מהבנות עבדו מחוץ לעיר והלכו ברגל לעבודה. סיפור נוסף מאותה תקופהזכור לי 

ששוחררנו הוא בא למחנה והציג את אחרי . שהוא יהודיהבינו ) המנקה והבנות(שני הצדדים . בעברית" שלום"היה אומר להם 
משום , תהוא ביקש מאיתנו שלא נתנפל על האוכל כי אחרת נמו. טאטוא הרחובות הייתה הדרך שלו לשרוד. עצמו כרופא במקצועו

     .וכל יום הוא היה בא לבקרנו, שלא היינו רגילות לאכול
, הורידו אותנו מהדרגשים. רוצים לעשות לנו חיטויהם אמרו ש.  לחצר מלאה שלגבאחד מימות החורף הוציאו אותנו ערומות

, הכניסו אותנו לחדר, כשהיה כבר חושך, לקראת הערב. הפשיטו אותנו עד שנותרנו ערומות לגמרי ופקדו עלינו להתגלגל בשלג
. ורה בופתאום נכנסה מפקדת עם אקדח שלוף ואמרה שאם משהו פותח את הפה היא י. לדרגשים ריקים בלי שמיכות ובלי בגדים

  . עד שהיד שלה התנפחה) למפקדת(אני זוכרת שאחרי המלחמה חברה שלי הרביצה לה 
  

 הוציאו אותנו לתחנת רכבת לכן ,בבית החרושתכדי להעביד אותנו כשהגרמנים ידעו שהפסידו את המלחמה כבר לא היה חומר גלם 
הייתה רק מסילת רכבת אחת ותוך כדי עבודה .  אותנועבודה סתמית בשביל לענות. חולאבנים ווהיינו צריכים להעמיס ולהוריד 

 .אחת נפצעה קשה ולי היה מזל ונשארתי בסדר,  אחת נהרגה–הרכבת התנגשה ברכבת שלנו , כמובן. שמענו שבאה עוד רכבת
, היה ברגלהכל  . לכן הם לקחו אותנו בחזרה למחנה ברגל, הגרמנים רצו שנמשיך לעבוד אבל התנגדנו ואמרנו שאין לנו כוח יותר

  .   אחרי שבוע היה השחרור. לא בנסיעה



  
הגרמנים הוציאו את . בוילנה הקטנה היו לי דוד ודודה עם שני ילדים. על תקופת המלחמה אני רוצה לספר רק עוד סיפור אחד

כ ירו "אח. ראולאחר מכן ירו קודם כל בילדים כדי שההורים י. העמידו את הדוד והדודה לחוד ואת הילדים לחוד, המשפחה כולה
  . את הזוועות שלהם אי אפשר לתאר. וראה ולבסוף ירו גם בי בעלה כדי שהבדוד

   

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

. שהו נשאר בחייםיוהחלטנו לנסוע הביתה בתקווה שאולי מ, )מחוז מגוריי( גלמביהשחרור התארגנו כמה בנות מהאזור זאחרי ה
כדי , רק מיכלים עם מים חמים שהעמידו הרוסים בכל תחנה, כמובן ללא אוכל, הלוך וחזור, הלוך וחזור, הנסיעה לקחה כחודשיים

אחת . פונג-מוגלה בגודל של כדור פינגי  פצע–תוך כדי הנסיעה לי הייתה גרדת והיו לי פרונקלים . שיהיה אפשר לשתות ולהתחמם
כי כל יום , כשהגעתי הביתה חשבתי שבטח אמא שלי עומדת בחלון. הבנות הייתה מפוצצת למעני אותם ומדביקה עם חתיכת נייר

סנו כשאנחנו נכנ. תרנגולות ונשים גוייות, הסתובבו בבית עזים, אבל כשנכנסתי. כשהייתי חוזרת מבית הספר היא הייתה מחכה לי
לכן כשחזרתי לבנדין הלכתי . כי כל היהודים הוכרחו לגור באותו האזורתמורת הבית שלה  , לגטו נתנו לנוצרייה את הבית שלנו

, אוי: "גם שם לא מצאתי אף אחד והנוצרייה שראתה אותי אמרה לי. לבית מגוריה של הנוצרייה בתקווה שאולי אמצא שם מישהו
נולדתי , אני נורא מצטערת: "אמרתי לה". תהיי נוצרייה ותתחתני עם הבן שלי,  תמירי את דתךעכשיו. איזה יופי שנשארת בחיים

  ". אני אשאר יהודייה ואני לא רוצה לראות את הבן שלך, סבלתי כיהודייה, יהודייה
א מצאתי אף ל, אבל אני נשארתי לבד. שהו יישארימצאתי בבית הזה ריהוט ותמונה משפחתית שאמא השאירה בבוידעם למקרה שמ

  . נשאר לבד, שהכרתי בגרמניה והתחתנתי איתו מאוחר יותר בישראל, וגם בעלי. אחד
שלחו אותי . בארגון פגשתי מכרים של ההורים והם אמרו שיסדרו אותי בבית יתומים. בבנדין היה ארגון יהודי של שארית הפליטה

  .חזרתי לבנדין). מהגרדת(יים אך לא קיבלו אותי כי היו לי פצעים מוגלת, )שם של מקום(לזבשה 
היא סידרה אותי בבית יתומים . בבנדין פגשתי את איתקה לונדר שהיתה גדולה ממני בכמה שנים והכירה אותי מלפני המלחמה

ברחוב זכרון יעקב , חי עד היום בתל אביב(או בכינויו אימק , כשמנהיג הקבוצה היה חיים שלומי)  בגרמנית–ולדנברג (ק 'בואוצ
  .שם התחיל המסע לארץ ישראלמ). 16

, )שם בלייפהיים הכרתי את רפאל בעלי שאחר כך נשלח להשתלמות והפך למדריך תנועת נוער ציונית(גרמניה דרך , נסענו
ניתן לה שם " (אף על פי כן"לישראל עם הספינה ) 1947נובמבר - אוקטובר(לאיטליה בה המתנו מספר חודשים עד שעלינו , כיה'צו

אי אפשר היה , הצפיפות בספינה היתה נוראית. שהיום ניצבת בכניסה לחיפה ומשמשת כמוזיאון, ")אקסודוס"ה אחרי זה היות והית
  . אפילו להגיע לשירותים

.  כיתרו אותנו אוניות בריטיות והחל קרב בינינו לבינםכשהתקרבנו. ובכינ.  התרגשנו מאודכשהגענו עם הספינה אל מול חוף חיפה
באניה אגב היתה מרגלת בריטית שהצביעה ). מצינורות(יטים תקפו אותנו עם מי מלח חמים הבר.  שלנו נהרגאחד האנשים בספינה

  . על אנשי ההגנה שהיו בספינה
אחר כך העלו אותנו על אוניות בריטיות והיגלו . ראשונה לפצועים הובילו אותה לחוף והגישו עזרה, הבריטים השתלטו על הספינה

חשבנו שהגענו שוב למחנה . ראינו את חוטי התיל והתחלנו לבכות. יסין הובילו אותנו למחנות מעצרבקפר. אותנו לקפריסין
סוג של פשטידת " (קאשה" פרוסת לחם ו–האוכל היה דל ". 65חורף "שמו של המחנה היה , אם איני טועה. השמדה/ריכוז/עבודה

  .לרוב הבנות ויתרו על האוכל לטובת הבנים). בצל מטוגן
  .31.12.1947 -ב" עליית הנוער"חנה כחודשיים ואז עלינו לארץ ישראל עם היינו במ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
כי , בעלי לעתיד היה בקיבוץ  תל יצחק. ברעננהכשהגענו שיכנו אתנו בבית עולים . דרך קפריסין" עליית הנוער"עליתי ארצה עם 

 –כשאני באתי ארצה ב  .בלזן מיד הלך לגור שם-לכן כשבא ארצה מברגן, הזההוא היה בנוער הציוני בפולין שהיו קשורים לקיבוץ 
הוא . כך נפגשנואז בעלי בא ו, הוא אמר לו שאולי אני בין העולים. חבר של בעלי ראה אוטובוסים של עולים מגיעים לרעננה' 48

אבל אני הייתי אידיאליסטית ואמרתי לו שאני לא רוצה . וכך היה, "אלא תבואי לתל יצחק, את לא תישארי ברעננה: "אמר לי
בעלי לא הסכים בהתחלה . רוצה לבנות נקודה חדשהבאתי לבנות את הארץ ואני  אני .ויהלהישאר בתל יצחק כי זו כבר נקודה בנ

רעבתי ללחם . )היה בסמוך לנס ציונה, אינו קיים היום ("שבילים"ל והלכנו שנינו להקים את קיבוץ אבל האהבה גוברת על הכ
  .בארץ ישראל ולא אמרתי מילה

, ביום שהקימו את הכנסת הראשונה, ו בשבט"בט, למרות שבעלי לא אהב את מקום המגורים החדש, "שבילים"לאחר שעזבנו את 
אני בכיתי . מי ההורים שלי, ה וכשעמדנו מתחת לחופה דודתו חיפשה מאיפה הייחוס שלילבעלי היו דוד ודוד. החלטנו להתחתן

  .ואמרתי לה שלא נולדתי מאבן
  



בארץ לא . ןכי היא ידעה שלא ישתמש בה" אבל את הנפתלין שכחתי, הבאתי לך טלית: "אותה דודה הביאה לבעלי טלית ואמרה לו
כדי לנסות " כיתן"לכן הלכתי ל. בוד עם בדים כי עבדתי במפעל אריגים אצל הגרמניםאבל אני ידעתי לע, היו לנו לא דיור ולא כסף

אבל כל הבנות שם התנפלו עליי ואמרו לי שאני , אני עבדתי כמובן מהר מאוד כי אצל הגרמנים לא הייתה ברירה. להתקבל לעבודה
פיטרו אותי למשך שבוע כדי , שלושה חודשיםכל , בכל אופן. כמעט שעשו עליי חרם. מקלקלת להן בכך שאני עובדת מהר מדי

 לירות 21 –אז אני הייתי צריכה לחסוך ולכן את ה .  לירות בחודש21 וחצי לירות לשבוע ומבעלי 3הרווחתי . שלא אקבל קביעות
עבדתי , שלא ידעתי לבק, קיבלתי הכל באהבה.  וחצי לירות בשבוע3התקיימנו רק מאותן .  את החייםנושמתי בצד כדי לבנות לעצמ

בכל עבודה שהזדמנה , בשמירה, בעלי עבד בביוב. בי אז עזבתי ועבדתי במשק בית" נגע"פעם אחת בעל הבית . במה שאני צריכה
ואני הייתי מבשלת אותו ומחלקת לפעמים חבר של בעלי היה מביא לנו עוף , כשהיה צנע ובשר לא היה. לו וכל החיים הייתי חוסכת

אנחנו בכלל . אפילו ביס קטן אבל העיקר שיהיה לכולם, כ לכל השאר"כל לאלו שהיו להם ילדים ואחקודם . לכל החברים חתיכה
  . באנו ארצה. לא עשינו זאת, למרות שאחרי המלחמה יכולנו לנסוע לאמריקה. היינו פה וזה מה שרצינו, ע לנולא ידענו שר

יש לי שני ". מסכנים, אוי"ים ומצוחצחים כדי שלא יגידו תמיד נקי, הילדים שלי אף פעם לא הרגישו מחסור, למרות כל הקשיים
אמרתי לפקיד . ה לשלם לבן שלי לימודיםילדים וכשהבן שלי למד באוניברסיטה מס הכנסה הזמין אותי כדי לשאול איך אני יכול

 2 נכדים ו 7 לנו יש, ברוך השם בנינו משפחה מקסימה".  אני אוכלת לחם ומים ומשלמת לו כדי שילמד? מה זה משנה לך: "שם
   .   זו הייתה הנקמה הכי גדולה שלי בגרמנים.  הבן שלי הלך עם דגל ישראל עליו,כשהייתי יום אחד בפולין עם המשפחה. נינים
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