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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  שטרן

   :שם פרטי

  טובה 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  וקסלמן

                                              בלועזית
  

Wakesselman 
  :איתו נולדתישם פרטי 

            כוסטבה

   בלועזית
 Custva                                         

:                     מין

 
   :לידהשנת 

1927 
  :  עיר לידה

  בנדין

       בלועזית
Bendin                                           

  :ארץ לידה

 פולין 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  יצחק וקסלמן

  :פרטי ושם נעורים של האםשם 

 אצלה קלטמנץ 
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  בנדין

   בלועזית
Bendin 

  :ארץ המגורים

 פולין
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תלמידה

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמידה

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  "השומר הצעיר"

  בנדין ואז מחנה בסודיקין  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

    מחנה סודיקין

   

  בלועזית
Camp Sodikin 

  

                                                                       :לך כי הנך אדם חופשיהמקום בו נודע 

 מחנה סודיקין 
  :  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " ווד'אוניית וודג "



 

  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                                                                                                                                         

אפשר לקרוא לזה , היינו שני ילדים בבית אח גדול ממני עם ההורים חיינו חיים טובים מאוד,  אני הייתי ילדה מאוד מפונקת

חגגנו את החגים . מתי שפרצה המלחמה' למדתי בבית ספר פרטי עברי ובבית היינו מדברים פולנית למדתי עד כיתה ו. עשירים

ורי צמו ביום הכיפורים והלכו לבית הכנסת בחגים אני הייתי ילדה מאוד חולנית ולכן לא אבל היינו משפחה חילונית ולמרות זאת ה

בימי הקיץ היינו נוסעים לקייטנות עם כל המשפחה וזו הייתה ילדות מאוד . זאת הייתה תקופה יפה בחיי. הרביתי במשחקים 

  . כיפית עד פרוץ המלחמה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, טאותג, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
למדתי צרפתית ומתמטיקה . שלנו עם פריצת המלחמה הפסקנו ללמוד בבית הספר ולמדנו אצל מורים פרטיים אותם מורים שהיו 

במהלך הבריחה בלילה עשינו ,  לאחר מכן ברחנו אני ומשפחתי חוץ מאבי במשאית לעיר אחרת. וזו הייתה עדיין תקופה טובה

. בבוקר מצאנו בקתה להשתקע בה ובה היו מוסתרים עוד משפחות שברחו. תאונה עם המשאית נתקענו בעיירה ששמה ונדזיוב 

יום אחד אותו נהג של המשאית ראה כי . ו לפוצץ את תחנות הרכבת וכשהייתה הזעקה הינו יורדים למרתףהגרמנים התחיל

נפגשנו עם האבות . בכיכר התחנה בעיר יש שני משאית מאותו חברה שבה היה עובד הלכנו לשמה ושם נמצאו האבות שלנו

ואז נכנסו הגרמנים לעיירה . משפחתי נשארנו בבקתהומאוד שמחנו וחלק מהמשפחות עלו למשאית אחרת והמשיכו בבריחה אני ו

אחי היה חבר בתנועת ביתר והייתה לו חולצה חומה שדומה מאוד לחולצות הקצינים של . בה היינו והתחילו לחפש את היהודים

ה גר אותה קבוצת גרמנים שהתקרבו לבקתה שלנו זיהו את החולצה ואימי אמרה להם שהיא שייכת לקצין שבעבר הי, הגרמנים

. למחרת ראיתי מבעד לחלון כי ליד ביתנו בכיכר לעיני  כולם יורים בשלוש יהודים. בבקתה ואז הם עזבו אותנו ולא חיפשו בבקתה
הוריי התחילו לחפש דרך לחזור הביתה ואז יצרו קשר עם המשרתת שהייתה לנו לפני המלחמה שהייתה גרה בעיירה קרובה 

. ה אותנו לקרוב משפחה שלה והוא בא ואסף אותנו ונסענו לכיוון הבית של אותה המשרתתוהיא חיבר. למקום שבו היינו גרים 

הגענו לעיירה של המשרתת ומשם לאחר זמן מה נסענו לכיוון הבית בדרך עברנו לעוד עיירה של סבתי ולנו שמה מספר ימים 
ם שרפו בתי יהודים ושרפו בית כנסת גדול עם לאחר מכן הגענו לעיירה שלנו ומצאנו את הבית במצב טוב בדרך שמענו כי הגרמני

כל מי שהיה בבית הכנסת  הגענו לביתנו ואבי מצא את החנויות שלו במצב טוב אבל הגרמנים לקחו אותם בחסותם ומכרו אותם 

צהוב עלי תפרו את הטלאי ה. התחילו כל מיני גזרות והיה קשה. ולכן אבי עבד שם כשכיר עד שהחל פינוי של יהודים באושוויץ
אימי סיפרה לי כשאבי עבד בחנות לקחו לו את הרכוש עד אפילו שפעם אחת בעל מאפיה . והרבה אנשים היו במצב כלכלי קשה

אני הסתובבתי בתנועת הנוער של השומר הצעיר . סמוך לחנות כאשר מכר בסכום כסף יותר מידי העלו אותו על העץ ותלו אותו

ביץ סיפר לנו כי מתחילים לקנות היהודים נשק כדי להלחם בגרמנים וביקש מאיתנו מרדכי אל. והייתה מדריכה שמאוד אהבנו

חליתי בטיפוס ולא  1942בדצמבר . מה שאני יכולתי לעזור זה היה לתת לו שרשרת זהב ומגן דוד שהיה על צווארי . לתרום כסף 

י נמצאת ברשימת העובדים ואז הגיעו שוטרים מכיוון שחליתי לא היית. יכולתי לעבוד כי לפני עבדתי בשביל לפרנס את משפחתי

אימי שהיה לה בן דוד מפקד גדול במשטרה , יהודים שאני הייתי רשומה ברשימה שלהם ולקחו אותי למחנה עבודה בגרמניה
שם " סודיקין"בקשה ממנו שיעזור וישחררו אותי אבל מכיוון שהיה חוסר בבנות הוא לא שחרר אותי ולקחו אותי ברכבת למחנה 

מדי בוקר היינו קמים לעבודה ותפקידי היה לשחרר את החוטים . בדתי בבית חרושת לחוטים והיינו כל הבנות חיות בצריף אחדע

שנתקעו במכונה תוך כדי שאני מכניסה את היד בתוך המכונה והמכונה עובדת לי על הידיים וזה מאוד כאב עד שעם הזמן 
לאחר מכן את הוריי ואחי לקחו לגטו . 1949ושלחו לנו אוכל וזה נמשך עד שנת  הייתי מקבלת חבילות וגלויות מהבית. התרגלתי

המצב . הגרמנים השמידו, את אותו גטו שבהם הורי ואחי היו. בעוד שאני נמצאת במחנה ואת זה אני לא ידעתי עד סוף המלחמה

כבוש את העיירות שהם הגרמנים הגיע החורף וכבר הרוסים התחילו ל SSהגיעה מפקדת חדשה של ה, נהיה קשה ונהיה רעב
הרוסים פרצו מכיוון אחר שלא באזור שלנו ולכן  ,ידענו את על המצב בחוץ בעקבות שלוש חיילים גרמנים ברחו לבקתה שלנו.  היו

הבית חרושת נסגר והמצב נהיה קשה אותנו לקחו . אני כל הזמן שמרתי תמונת הורי צמוד לחגורתי. צלנו מהשמדת המחנהינ

  .במאי הרוסים נכנסו ושיחררו את המחנה 8ב. פירות וכל הזמן פחדנו שנחזור והצריף שלנו מפוצץ על ידי הגרמניםלעבוד בח

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר



 

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

ואמרו לנו שאנחנו יכולים לקחת את כל מה שאנחנו רוצים וישר לקחנו לחם הרוסים שיחררו אותנו ופתחו את כל החנויות בעיר 

הסיעו אותנו לכיוון הבתים בעיר שגרנו ובאותו הלילה שהגעתי לתחנת הרכבת פגשה אותי עובדת שמכירה אותי ואת . לאכול

לא מצאתי דבר הלכתי לבית הלכתי לכיוון הבית . אני מאוד שמחתי ובבוקר הגענו  לעיר, משפחתי ואמרה לי שראתה את אבי
. יהודי ששמה היה מחברת עם כל השמות של האנשים שחזרו לא מצאתי את משפחתי רשומה שם והבנתי שכולם נספו במלחמה

ביחד נשלחנו לסמינר ראשון ושם סיפרו . בעיר השכנה נודע לי כי מקימים קיבוץ של מדריכים של הנוער ופגשתי שם יהודים רבים

ח והעלו "הגיעה האוניה של הפלמ  1946בשנת.חודשים הייתי שם ונשלחתי להדריך קבוצת ילדים בגרמניה 3- לנו על המלחמה כ
ימים ונתפסנו על ידי האנגלים הם לקחו אותנו למחנה בעתלית ולאחר מכן שיחררו אותנו ונסענו  10אותנו לארץ שטנו בים כ

  .לקיבוץ גת

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

לאחר מכן עברנו להקמת קיבוץ יגור זה היה בזמן . 1947גת היה שם גרעין של מרדכי אנביץ ושם היינו עד סוף שנת  - בקיבוץ 

בו .שנגמרת מלחמת השחרור והגעתי לקיבוץ רשפיםמלחמת השחרור וכל הזמן היינו עוברים מקומות בגלל ההפצצות עד 
ילדים עבדתי בחינוך בבית ילדים ולימדתי בסמינרים זה היה באותו זמן שהתחלנו להקים  3התחתנתי הקמתי משפחה נולדו לי 

  . נינים 3נכדים ו 9בעלי נפטר וכיום יש לי . את הקיבוץ לא היה חשמל ומים

  

 

  2013יוני , קיבוץ רשפים, מ צפון"יס :ראיון

  


