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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

בסוף , הורי נולדו באותה עיר. במערב אוקראינהBerehoveהיום  (Beregszász) בעיר ברגסס 1928לאפריל שנת 11-נולדתי ב

. כוסלובקיה'לאחר מלחמת העולם הראשונה האזור השתייך לצ. כאשר השתייכה לקיסרות האוסטרו הונגרית, 19-המאה ה

וכן סבא , אני זוכרת את סבתא רבא הזקנה שלי שהתגוררה שם, המשפחה חיה בעיר דורות רבים

 .וסבתא מצד אבא שגרו ברחוב שלנו

רובם דתיים מסורתיים וחלקם הקטן חופשיים ,  אוכלוסי העיר בערך רבע היו יהודים20,000-מתוך כ

. בין שומרי המסורת הרוב היו אורתודוכסים והמיעוט ניאולוגים. ואף מתבוללים

הורי קיימו את כל מסורות החגים , למרות שהייתי בת יחידה ועל כן התא המשפחתי שלנו היה קטן

. ידידים ועובדים מהעסק, ותמיד סביב שולחן גדול אליו הוזמנו קרובים

מקפידים על כשרות , שומרי מנהגים, דתיים יהודים, גדלתי כבת יחידה ומטופחת להוריי האמידים

ההורים עשו ככל . יתה חנות לחפצי זכוכית ופורצלןילדודים ולאבא שלי ה, לסבא. ושמירת השבת

דודים , סבים, הורי, מבני משפחתי רבים.ואף פעם לא עזבו אותי לבד, שביכולתם על מנת לגונן עלי

.  לא זכו להכירם,  כולל בעלי, בני משפחתי. ובני דודים נרצחו בשואה

הייתי ביחסים טובים . לא ברחוב ולא בבית הספר,  לא זכור לי שסבלנו מגילויי אנטישמיות מצד הנוצרים המקומיים1938עד שנת 

סביר . עם תלמידות נוצריות אף כי חברותי הקרובות היו כולן יהודיות

יתכן גם . שהיו מקרי אנטישמיות בעיר שהוריי דאגו להסתיר ממני

. שהוריי היו חסינים יותר בשל מעמדם הכלכלי והחברתי החזק

היו בעיר תנועות נוער ציוניות אבל הוריי לא הרשו לי להשתתף 

בפעילותן מחשש שהאווירה שם חופשית מדי כולל קשרים בין בנים 

, שמעתי מחברותי סיפורים על פעולות בתנועת הנוער הציוני. לבנות

מאחר שהוריי התנגדו שאלך . על מחנות וטיולים שמאד הלהיבו אותם

לא עלתה בי כל מחשבה על 

אבל התייחסנו , קיבלנו עיתונים ציוניים שהגיעו מבודפשט וקראנו אותם. הצטרפות לתנועה

לא דובר על עלייה לישראל וכל התוכניות היו להמשך . אליהם כמשהו רחוק ולא שייך אלינו

אבא הבטיח לבנות עבורי קומה נוספת מעל הבית על מנת שאוכל להמשיך . התבססות בעיר

לא דיברנו , בעיר חיו הרבה בני משפחה של אבא, סבא וסבתא גרו ברחוב שלנו. לחיות איתם

. עיר אחרת או מדינה אחרת כמו אמריקה או פלשתינה, על אפשרות מעבר לאף מקום אחר

כולל העיר נמסרו לשלטון הונגרי ושמה חזר להיות ,   חל מהפך והאזור כולו1938בשנת 

Beregszasz . משפחתי לא סבלה משינוי זה והיו אפילו יהודים ששמחו לבואם של

בכל אופן יהודים ללא אזרחות הונגרית . תה הונגריתיההונגרים כי שפת הדיבור במקום הי

  .חששו מגירוש ועל כן נוצר מתח פנימי בתוך הקהילה היהודית



 

 

 ילדה בבית ספר

היה בית ספר עברי קטן אבל בשל גודלו רמתו לא . תה גם שפת רוב בתי הספריתה הונגרית וכך הייהתרבות השלטת בעיר הי

.  ככל הנראה קשור עם החולשה של התנועה הציונית בעיר, יתה מספיק טובהיה

כוסלובקיה אבל 'יתה תחת שלטון ציהעיר ה. למדנו גם בשבתות אבל לילדי משפחות שומרות מסורת הותר לא לכתוב בשבת

תה יהודיה יהמורה שלי הי. היה לי מעמד טוב בבית הספר מאחר שהייתי תלמידה טובה והיו לי חברות רבות. בתרבות הונגרית

. היא ישבה לידנו בבית הכנסת והחשבתי זאת לכבוד גדול. ואהבתי אותה

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

העיר שלנו עוברת לשלטון הונגרי  – 1938

האמת ניתנת . והיחס ליהודים השתנה מיד, עבר האזור לשלטון הונגרי, ואני ילדה בכיתות ראשונות של בית הספר, 1938בשנת 

לא את שלילת רישיונות . כי אני עצמי לא הרגשתי ביחס הקשה עליו סיפרו אחרים, להיאמר

וגם בבית הספר לא הרגשתי באופן אישי , לא את האיסור על לימודים, העסק שהוטלו על רבים

, תה לי ילדות נעימהיהי. אולי בשל המעמד המכובד של הורי ושל סבי בעיר. שינוי לרעה

. הרגשתי מצוין

נכנסו הגרמנים לעיר ללא התראה , לקראת חזרתו הביתה.  אבא נסע לווינה1939במרץ 

היא עזרה לו . החדרנית במלון העירה את אבא וסיפרה לו את החדשות הנוראות. מוקדמת

מונית חיכתה לו בחוץ והביאה אותו . לארוז מהר ודאגה שהחשבון בקופת המלון יהיה מוכן

ועבר את הגבול , כוסלובקיה בזמן'צ-הודות לכך הגיע אבא לגבול אוסטריה. בבהילות לרכבת

וכך קיבלנו את אבא היקר שלנו לעוד שש שנים מאושרות , ברכבת האחרונה לפני סגירתו

. הביתה

כאשר הוצע לו . כאשר הוצע לאבא לעבור לאמריקה הוא אמר שיש לו אמריקה בבית. אבא לא היה ציוני ואהב את העיירה שלנו

.  לרכוש סרטיפיקאט לפלשתינה אבא אמר שהחיים בפלשתינה קשים

סלובקים וגרמנים בדרכי בריחתם אבל אנחנו העדפנו לא להאמין או לחשוב שאלינו זה לא יגיע וקיווינו שעוד , עברו אצלנו פולנים

קיבלנו תחושת ביטחון מהעובדה , למרות שההונגרים הטילו עלינו מגבלות ולמרות שהנושא הוזכר בעיתונים. מעט הכול יגמר

. המסחר נמשך ובית הספר עובד כרגיל, שהחיים נמשכים

 יצאנו לשלשה ימי חופשה בכרמים 1943בסתיו .  עדיין יצאנו לפיקניק באזור וחגגנו באופן חופשי עם בקרב המשפחה1943בקיץ 

פורים ופסח , את חנוכה.  שהינו במלון ויצאנו לארוחת ערב ולהצגות,  נסענו עם אבא לבודפשט1943בסוף . עם סיום הבציר

ידענו שהגרמנים , מ מאיתנו ולעיתים יכולנו לשמוע את רעמי התותחים" ק50-60הרוסים היו כבר ,  עדיין חגגנו בבית1944

בטוח שהיו . אינני יודעת מה הורי ידעו על המצב מסביב.  נלקחנו לאושוויץ1944ואז במאי , מפסידים וחשבנו שהנה אנחנו ניצלנו

 .המשכתי להיות הילדה האופטימית והמפונקת, אלי אישית זה לא הגיע, פגשו פליטים ושמעו שמועות, דיבורים

 

 



 

המלחמה מגיעה אלינו  – 1944

באותו יום . ואז התחיל הגיהינום, 1 נכנסו הגרמנים להונגריה ויום אחרי כיבוש בודפשט הם הגיעו גם  לעירנו1944למרץ 19-ב

כולם נצמדו לחלונות להתבונן בטורי . הרכבים והתופים של הגרמנים עם כניסתם לעיר, הייתי בחנות כשנשמעו קולות הצעידה

, הצטווינו ללבוש טלאי צהוב על הבגד,הוטל עוצר משש עד שש. יפים שעברו ברחובות העיר בקול המולה'בטנקים ובג, החיילים

. כל החיים נפסקו בבת אחת. לסגור את בתי המסחר ונאסר עלינו ללכת לבית ספר

 לא (Pengö)הגרמנים הבטיחו שעבור כופר של מיליון פנגה . כבר לא חגגנו, באפריל, את יום הולדתי, 16אני הייתי אז כמעט בת 

שבוע . ללא הועיל, נאלצנו למסור תכשיטים ורכוש בעל ערך, ודווקא בערב שבת, הכופר נאסף עד הבוקר.  יאונה ליהודים כל רע

נלקחו בני ערובה תחת האיום שעל כל הפרה של , ביניהם אבא שלי, בעיקר אמידים,חמישים נכבדים, לאחר כניסת הגרמנים

, באותו בוקר דפקו בדלת והודיעו לאבא שהוא חייב לצאת תוך עשר דקות. הגזירות החדשות על ידי היהודים הם יוצאו להורג

.  אבא נשאר שם ואנחנו לא יכולנו להיפגש איתו. ואבא הלך איתם

סבא היה . הוא למד בבית ספר עם הגויים שהפכו לפרנסי העיר וכולם הכירו אותו וכיבדו אותו, סבא שלי היה איש מוכר בעיר

הכול התרחש מהר מאד כי . ראש הקהילה והוטל עליו למסור את הכופר ולעדכן את היהודים על גזירות חדשות שצצו מידי יום

. הרוסים היו קרובים לגבול והגרמנים החליטו לסיים הכול במהירות לפני כניסת הרוסים

לאחר מספר ימים ריכזו את כל המשפחות היהודיות במספר בתים סביב בית הכנסת למעין גטו מאולתר כשבכל חדר גרות שתים 

. אחרי יום או יומיים בבית הכנסת הועברנו לבית חרושת נטוש ללבנים. שם אבא חזר אלינו וכולנו עברנו לגטו. או שלוש משפחות

לא הוקם ממש גטו בעיר אלא . ישבנו בחדר אחד עם עוד שתי משפחות. לכוכים ללא יכולת לבשל, נדחסנו שם במשך כשבועיים

. יותר מחנה מעבר לתקופה קצרה בתנאים קשים ביותר

, לא לי, הוא חזר מבוהל וסיפר על כך לאחים שלו. אבא הלך לראות את הרכבות וראה על אחד הקרונות פתק עם השם אושוויץ

. אני הבנתי דברים רק מהבעת פניו. אבל שמעתי

אבא הזכיר . ידענו שאם נלך למחנה עבודה יהיה לנו מספיק כדי לשרוד עד שיגיעו הרוסים. לכולם היה כסף תפור בבטנת המעיל

הדיבורים היו על אפשרויות ולא נעשה . מספר פעמים אפשרות של ניסיון בריחה אבל אימא התנגדה ואמרה שזה לא בא בחשבון

 . גם אני לא חשבתי על בריחה ובכל מקרה צפיתי לראות לאן אבא מוביל אותנו. כל מעשה בכיוון

 

 לאושוויץ- הגירוש מהבית 

ברגע . העמיסו אותנו על רכבת משא אל יעד בלתי ידוע, הוציאו את כל היהודים, 1944בחודש מאי . עד מהרה התאמתו החרדות

כשבזה אחר זה הגיעו קרונות בהמות ואבא שלי אמר שלא הולכים . שיצא המשלוח הראשון הבנתי שזה הולך להיות רע מאד

. כל היהודים נלקחו בארבעה טרנספורטים בהפרש מספר ימים ביניהם. למחנה עבודה בהונגריה הבנתי שאנחנו הולכים לאבדון

המשפחות נפרדו בתחושה שלא יפגשו יותר , השמועות על אושוויץ פשטו בין כולם בכל טרנספורט שיצא היו פרידות קורעות לב

. ושזו פרידה לתמיד

היו מעט צעירים שהצליחו לברוח לבד והכרתי צעירה שבזכות בן זוג נוצרי הוצאה . לא היו בריחות של משפחות מהטרנספורטים

תחושת הפחד והדיכאון של הוריי עברה אלי וגם , לא פיתחתי רצון למרוד או לברוח. משפחות המשיכו כולן ביחד. מהטרנספורט

. לא פחדתי ממוות, במיוחד פחדתי מפרידה מהוריי. אני הרגשתי כמוהם מפוחדת מאד

                                                 
 כבשו הגרמנים את הונגריה שכן חששו כי 1944 במרץ 19-ב. 1941הונגריה הצטרפה להיטלר במלחמתו בברית המועצות ביוני 1

הכיבוש הביא עמו את השואה ליהדות הונגריה . ולעבור לצידה של ברית המועצות, ההונגרים מתכוונים להפר את הברית עמם
והעלו במקומו כשליט את פרנץ ,  הדיחו הגרמנים את הורטי1944באוקטובר . ומאות אלפים הושמדו במחנה ההשמדה אושוויץ

 .סלשי ומפלגתו הפשיסטית צלב החץ

http://he.wikipedia.org/wiki/1941
http://he.wikipedia.org/wiki/1941
http://he.wikipedia.org/wiki/1944
http://he.wikipedia.org/wiki/1944
http://he.wikipedia.org/wiki/1944
http://he.wikipedia.org/wiki/1944


 

בערב הקודם . המסע לאושוויץ היה ביומיים של החג.  זה היה בחג השבועות1944 למאי 29-אנחנו נלקחנו בטרנספורט האחרון ב

, אימא, צפופים הובלנו ברכבת. פורסמה רשימת שמות ורשימת ציוד שמותר לקחת וצוינה שעה שבה צריך להתייצב ליד הקרון

נסענו שלשה ימים ושלושה לילות . מבלי לדעת לאן ועד מתי נצטופף ככה, עם עוד המוני יהודים בני העיר שלנו, אבא ואני

היה חלון קטן למעלה ואבא ניסה להציץ דרכו כדי לראות איזה תחנות אנחנו . כששעות רבות אנחנו נאלצים להישאר עומדים

. כשעברנו מסלובקיה לפולין הכול כבר היה ברור. אבא ראה שאנחנו נוסעים לכיוון סלובקיה ולא להונגריה. עוברים

בפינת הקרון היה דלי אחד . אנשים מתו מחוסר אוויר ומחולשה. הסרחון היה נורא. בקושי לעמוד, בקרון לא היה מקום לשבת

אני בעיקר חרדתי לשלומם ולכבודם של הורי שנאלצו לשבת על הרצפה בתנאים . לשירותים והיה כמעט בלתי אפשרי להגיע לשם

יתה סוג של השפלה יזאת ה. באחת העצירות אבא ירד וביקש בגרמנית דלי מים לשתייה וכל נוסעי הקרון התנפלו עליו. הקשים

. הגענו ליעד עם דמדומי בוקר. שלא הורגלנו אליה

קיבלו אותנו אסירים בחליפות פסים . עדיין כולם יחד, כשהרכבת עצרה צווינו בצעקות ואיומים להשאיר את חפצינו בקרון ולרדת

 ובכך 18הם ייעצו לנו להגיד שאנחנו מעל גיל . פולנים שהיו במקום מספר שנים וידעו היטב מה קורה שם, שדיברו איתנו יידיש

נאמר לנו שנקבל את החפצים מאוחר . אותי לא שאלו בת כמה אני ואני גם לא בטוחה שהייתי מסוגלת לשקר.  הצילו כמה חיים

תה ההטעיה שהגרמנים יזאת הי. שמענו ברקע מוזיקה וראינו מרחוק ארובות עם להבה ואבא אמר שאולי כן נוכל לעבוד כאן. יותר

מייד כשאבא אמר זאת ציוו עלינו לעמוד . עשו כדי לתת לנו לחשוב שהגענו למקום תרבותי שיש בו מוזיקה ואפשרות עבודה

אחר כך הופרדו . תה פעם אחרונה שראיתי אותויאת אבא הפרידו מאיתנו מיד וזו הי. גברים לכאן ונשים לכאן, בקבוצות נפרדות

ולא יכולתי " אימא, אימא: "פחדתי וצרחתי. חייל גרמני דחף אותי עם כת רובה. נשים צעירות ממבוגרות והופרדתי גם מאימא

הם ..." תפגשי את אמך שוב ביום ראשון, למה את בוכה: "ואמר, הגרמני ששמר עלינו דחף אותי בכוח רב בכת הרובה. להירגע

הן היום רק , עוד חשבתי בליבי איך אחזיק מעמד עד יום ראשון,  בגרמנית(Himmel) זה שמיים H-לא ידעתי ש. Hהולכים ללאגר 

מכיוון . לא היה לי יותר איכפת משום דבר ונסחפתי עם הזרם, עכשיו הייתי פעם ראשונה לבד וכאן נשברתי נפשית... יום שלישי

מכאן והלאה נכנסתי לחוסר . יצאתי מהטור והחייל החזיר אותי בין אנשים זרים המשכתי ללכת איתם, שרצתי אחרי אימא

מרחוק ראינו . המשכתי להתגלגל עם המאורעות. אכפתיות וללא חשק לעשות משהו כדי להציל את עצמי או לשפר את מצבי

אבל לא היינו מסוגלות להבין מה שאנחנו רואות ופירשנו מהמראה שלהן שהן , לבושות סחבות שצעקו אלינו, דמויות גלוחות ראש

.  חולות רוח

לקראת הסלקציה של מנגלה העמידו אותנו בחמישיות והורו לנו . בצעקות וצרחות דחפו אותי בין נשים צעירות זרות לי לחלוטין

היה עלינו לאסוף ולמסור את הבגדים . בתירוץ שהבגדים חייבים לעבור חיטוי, לעיני הכול, להתפשט מכל בגדינו במרחב הפתוח

היססו להתפשט , צעירות ובוגרות יותר, לא מעט נשים. הסבירו לנו שלאחר החיטוי נקבל את הבגדים בחזרה. שהיו ברשותנו

כל מי שהיססה או התעכבה זכתה למנה של . שהסתובבו שם באופן חופשי, לעיני גברים גרמניים, ולעמוד ערומות כביום היוולדן

 .לא היה מנוס, צרחות ומכות אכזריות

 

הסלקציה 

איש לא התייחס למידות הגוף . במקומם כל אחת קיבלה כותונת מרופטת או סחבה לעטוף בה את הגוף. לא הוחזרו לנו הבגדים

את הבגדים הטובים יותר שהבאנו . מתחת לכותונת העלובה היינו עירומות לגמרי. תחתונים או חזיות לא היו. או לגודל הסמרטוט

. איתנו לא ראינו יותר

כולם עלו , דעו שאין לכן כבר משפחות: "זרקו לעומתנו, יהודיות מארץ אחרת, "יותר וותיקות"כשחלפו על פנינו אסירות אחרות 

. הן נשמעו לנו אמירות מרושעות. לא האמנו. והצביעו על הארובות, "שם בעשן



 

ללא . לא שחורה ולא בלונדינית, לא תלתל, לא נשארה צמה. שיער הראש של כולנו גולח. הגענו למקלחות ואולצנו שוב להתפשט

. הלכנו עירומות עם הנעליים ביד למקלחת. קרחות. נותרנו קבוצה גדולה של גופות מפוחדות. ללא אישיות, ללא זהות, ייחוד

בעוד אנחנו רטובות חילקו לכל אחת מאיתנו בגד עליון אחד שעל גבו צבוע .לאחר מכן בוצע חיטוי בגסות ובצורה בוטה ומשפילה

.  הפכנו לאסירות באושוויץ– משהסתכלנו אחת על השנייה הבנו מה היו הדמויות אותן ראינו קודם . פס אדום

דימינו שיש שם בית חרושת שמפזר ריחות . וצחנה נוראה כל הזמן, עשן אפור ביום, ראינו להבה בלילה. הוציאו אותנו בחושך

. לא העזנו להאמין ששם עולים באש יקירינו שזה עתה נפרדנו מהם. או אולי שורפים שם עופות או בגדים, כאלה

היו שם מיטות ". לאגר"ה– לעבר צריף עץ " עבודה משחררת"צעדנו דרך השער הידוע לשמצה שעליו התנוססה הכתובת 

. שלא הספיקה לכסות את כולם, דחסו אותנו לקומות אלה כשלכל קבוצה ניתנה שמיכה אחת מחומר גס, בשתיים או שלוש קומות

. היו גם צריפים גרועים יותר ללא דרגשים שם כל האסירות הצטופפו על הרצפה. היה קר מאד למרות שהיינו צפופות

אימא שלה ואחותה נלקחו גם . הדי– בודדה ועזובה כמוני , נערה-פגשתי בילדה, בודדה ועזובה וללא יכולת להישען על אף אחד

. ולהיות יחד כל הזמן, נצמדנו נערה אל רעותה וניסינו לתמוך ולהיתמך זו בזו. ונעלמו ממנה, כמו הורי, הן

נכנסתם בשער ותצאו ? אתם בסנטוריום, מה אתם חושבים: "הטיחה בפנינו, יהודיה מסלובקיה, שלנו (המחנה)" לאגר"אחראית ה

זה . לטשטש אותנו ולגרום לנו לאפאתיה, אומרים ששמו במרק הדלוח שחילקו לנו ברום. לנו כבר לא היה איכפת.  !"בארובה

הרעב , הברום. אם חלמנו על משהו בתוך האפתיה זה היה על אוכל. כנראה גרם גם להפסקת המחזור החודשי אצל כל הנשים

לא היה לי כוח . לעיתים קינאנו באלו שנלקחו להשמדה כי ידענו שאצלם הסבל נגמר. והאפתיה השאירו לנו לחלום רק על אוכל

. רצון להלחם על החיים

העירו אותנו בשריקות ובהצלפות , סדר היום התחיל לפני זריחה. (1944ממאי ועד נובמבר )שישה חודשים הייתי באושוויץ 

היה עלינו לסדר את המשכב העלוב עליו ישנו למהר החוצה ולהסתדר בחמישיות . ודרבנו אותנו בכוח לצאת במהירות למפקד

הוציאו אותנו מוקדם בבוקר בלי קשר לשעה בה הורשינו להיכנס לצריף וללכת לישון . כשכל אחת מנסה להימנע מהצלפות השוט

ללא גרביים , ברוח ובשלג, בגשם, בחום הקיץ, עמדנו בקור בוקר מקפיא. עמדנו במשך שעות עד סיום הספירה. בערב הקודם

תה מסובכת כי אנשים נפטרו בלילה ועל כן היא נמשכה לעיתים אפילו יהספירה הי. וללא בגדים תחתונים ומול הארובה העשנה

. כשהשומרים הסתבכו בספירה הם הענישו אותנו בעמידה על הברכיים תוך החזקת אבן כבדה מעל לראשינו. עד שלש שעות

בסיום הספירה קיבלנו מים דלוחים שחורים בתור קפה של בוקר שהגיע . במהלך הספירה ראינו מולנו את הארובות העשנות

 גרם לחם 100תמיד התלבטנו אם לאכול את כל . תה ארוחת הבוקר שלנוי גרם לחם לכל היום הי100הקפה עם . אלינו פושר

אם אכלנו מייד את הכול קינאנו בערב . מייד ולהרגיש קצת פחות רעב באופן זמני ושכאילו אכלנו משהו או להשאיר משהו לערב

בהתחלה סירבנו לאכול את . בצהריים חולק מרק פושר בצבע אפור עם משהו שנראה כמו אבני פחם בתוכו. באלו ששמרו לעצמן

היינו מוכנים לאכול הכול כי היינו רעבים כל . מאוחר יותר חיכינו להגעת המרק. המרק והוותיקים לקחו מאיתנו את המנות שלנו

. הזמן

התגלגלנו על האדמה ודיברנו על אוכל כי הרעב הציק כל , עסקנו בעבודות סתמיות של סחיבת עצים ואבנים או שלא עשינו כלום

תחושה של הימצאות בין החיים והמוות בציפייה למוות שיבוא ויגאל , מעבר לכך היינו אפאתיים לכל מה שהתרחש מסביבנו. הזמן

היה ענק , פעם או פעמיים נשלחתי להביא את מיכל המים השחורים שנקרא קפה. הרגשנו שכל מטרתם הינה להציק לנו. אותנו

. מעבר לכך לא עסקנו בעבודות מעבר לעונשים של העברה סתמית של לבנים ממקום למקום. וכבד הרבה מעבר לכוחותיי

מעטים מאיתנו עבדו תחת גג ואז גם זכו לקצת הטבות אבל הרוב בדרך כלל לא . בהמשך היום בוצעה גם ספירת אחרי צהריים

תה אפילו עדיפה עבורנו כי נתנה לנו הזדמנות להיפגש עם קבוצות אחרות ולחפש יהיציאה לעבודה הי. עשו כלום במשך היום

. הצעקות בין הקבוצות היו אסורות ועלו לנו במכות. כמו כן זה אפשר לנו להזיז קצת את עצמנו. קרובים בצעקות בין הקבוצות



 

גם .  ואז יכולנו ללכת לחפש מכרים, בכל אחד כאלף איש,  צריפים30-בשעות היום הורשינו להסתובב בשטח הלאגר שכלל כ

אי אפשר היה לעזוב את הלאגר שהיה מוקף גדרות חשמליות ושמירה . היו משותפים למספר צריפים (הלנטרינה)השירותים 

בקיץ סבלנו מחום ומהשמש הקופחת . והיינו חייבים להישאר בתוך הצריף שלנו (בלוק שפארה)בשעות הלילה הוכרז עוצר . חזקה

בחורף סבלנו מהקור הנורא החל מהרגליים . על הראש הקירח ונשים התעלפו מרעב וצמא בעמידה הממושכת מתחת לשמש

נסינו להצטופף כדי להתחמם . וללא מעיל, בגד פשוט ללא גרביים או הלבשה תחתונה, הכמעט יחפות בתוך נעל שהתבלתה

עיקר השיחות והמחשבות נסבו סביב המזון . בשמש אבל גם זה היה אסור ועל החזקת אחת את השנייה אפשר היה לשלם בחיים

. הפסקנו לחלום על אוכל טוב וחלמנו רק על עוד לחם ועוד תפוח אדמה והאם אי פעם נאכל מהם כמה שנרצה. והרעב

היו מספר ניסיונות בריחה ואז הושמעה סירנה במחנה וכולנו נאלצנו לצאת לספירה ולעמוד שעות עד שהכלבים חיפשו את 

.  בדרך כלל גם נענשנו בעמידה על הברכיים וכמובן לא קיבלנו את פרוסת הלחם שלנו. הבורחים

תה יפה מאד ורעה יהיא הי.  בשם אירמה גרייזה שהייתה עוברת אצלנו רכובה על סוס או מלווה את מנגלהSSאני זוכרת קצינת 

. תה שם שנה שלישית והסכימה לאבד צלם אנוש ולהתעלל בנו כדי לשרודיהיא הי. תה יהודיה סלובקיהימפקדת הבלוק הי. מאד

הסלובקים ששרדו . היא גם ישנה בחדר נפרד. לקחה לעצמה כמה שרצתה והעבירה לנו את היתר, היא קבלה את המזון לחלוקה

תה תחושה של יהי. שלש שנים הרגישו כעס כלפינו ההונגרים שישבנו בשקט במשך שנתיים כשהם סבלו במחנה ולא עשינו דבר

היא גערה בנו ואמרה שאנחנו לא בסנטוריום , לא היה כל סיכוי ליצור איתה קשר או שיחה. רוגז ושנאה בין ההונגרים והסלובקים

, היא שרדה את המלחמה. היא דאגה להזכיר לנו שאין לנו הורים ומשפחה כי כולם יצאו דרך הארובה. ובקרוב נצא מהארובה

. ארוסה שחרר אותה והיא היגרה כנראה לאוסטרליה ואולי אף שינתה שם. י כמה בנות והושמה במעצר"נתפסה ע

רק הזריזות והחזקות הצליחו להגיע בזמן אל . השמש קפחה על ראשינו ונשים התעלפו מצמא, בקיץ, בימים הראשונים במחנה

תה התנפלות ורק החזקות הגיעו אליהם יהי. היו פותחים את המקלחות לזמן קצר והיו מיעוט ברזים. ברזיות מי השתייה והרחצה

בתנאים אלו . מי שהתפשטה לרחצה זכתה ללעג מהגרמנים שהסתובבו בינינו חופשי ועל כן נמנענו מכך. לשטיפה ולשתיה

לכבס לא היה אפשר כי לא היה , בלילות היינו מוציאות את ביצי הכנים והכינים מתוך הבגד. התפשטו כינים ואנשים קיבלו גרדת

. יתה מועמדת לסלקציהיפיתחה פריחות וה, מי שלא נלחמה בכינים קיבלה גרדת. בגד להחלפה

, טיפוס, מחלות כמו דיזנטריה. שמשם הדרך מובילה בדרך כלל למשרפות, פחדנו מהגרדת כדי שלא נילקח לצריף המרפאה

רופאים יהודים במרפאה ניסו . אנשים שכבו סתם ולפעמים הבריאו, טיפול רפואי לא היה ולא היו תרופות. שנית היו נפוצות בינינו

מי שבכל זאת . מנגלה היה עובר במרפאה ושולח אנשים למשרפות. זה כל מה שהיה להם, לעזור עם מילה טובה או כוס תה

בגלל הכינים והלכלוך בוצע מידי פעם חיטוי ואז גם הוחלף הבגד הבודד שעלינו בבגד . הבריא במרפאה חזר לשגרת חיי המחנה

מאחר שלא ידענו ללכת . על הרגלים נעלנו נעל שלנו עד שהתבלתה ואז קיבלנו נעלי עץ. יתה עניין של מזלימידת הבגד ה, אחר

מתקן החיטוי היה . לא היו לנו גרביים או תחבושות ומאחר שהן גרמו לפצעים נאלצנו לעיתים לצעוד יחפים בשלג, בנעליים האלו

. הגרמנים עמדו בצד וצחקו עלינו. בקור של נובמבר ציוו עלינו להתפשט בצריף ולרוץ עירומות בקור למתקן החיטוי. בקצה הלאגר

לא מעטים החליטו לקצר את הדרך והשליכו את . הבנו שדרכנו אל המוות סלולה. נעשינו יותר ויותר חלשות ויותר ויותר אדישות

. יותר מפעם אחת ראיתי במו עיני אנשים מפילים עצמם על הגדר והופכים מיד לגוש של פחם שחור. עצמם על הגדר המחושמלת

. המשכתי לחיות בחוסר אכפתיות. לא פחדתי יותר מהמוות ורק שאלתי את עצמי מתי יגיע יומי

, ישבו ללא הבעה בוהים במבטם,אנשים שאיבדו את כוחם וניתקו קשר עם המציאות" מוזלמנים"יתה במחנה תופעה של יה

ראיתי תופעות כאלו . היו כאלה שישבו באותו מקום עד שפרחה נשמתם ומתו. מזניחים את עצמם לחלוטין ובסוף דועכים ונגמרים

. מספר האנשים שנכנסו למצב כזה הלך וגדל ככל שעבר הזמן ואנחנו ראינו בזה חלק מהמציאות והנוף מסביב. במחנה

לעמוד בבגדינו הבלויים , ועלינו היה למהר ולצאת, הכרוז היה מודיע. (מסדר ספירה) zaehlappellהכריזו על , בוקר וערב, כל יום



 

אולי , שאולי מת, אם היה חסר מישהו. בקור ולהמתין שהגרמני יספור ויאמת את מספר העומדים במסדר עם הרשימות שבידיו

מאחורי . כעונש– היינו מצווים לעמוד ככה שעות רבות , אולי ניסה להימלט ואולי השליך את עצמו על הגדר, נרדם באפיסת כוחות

גם החלשים שנפלו ואיבדו הכרה . לעיתים ראיתי ערימות של גופות מחכות לפינוי. הצריף אספו את גוויות המתים מהלילה הקודם

. בזמן מסדר הספירה נעלמו ולא חזרו יותר

היו , ואם מצאו את היהודי החסר... היה עלינו להמתין בשלג בעמידה על הברכיים, כאשר החליטו להטיל עלינו עונש קשה יותר

זה . נשמעה צפירת סירנה בכל המחנה, כאשר התברר שהיה ניסיון בריחה. ויורים בו לעיני כל, מביאים אותו אל רחבת המסדר

. תלו אותו במקום בולט והכריחו אותנו להסתכל, וברוב המקרים הוא נלכד, כשהבורח נלכד. שהיה ניסיון בריחה, היה הסימן לכל

. במהלך הזמן היו מסדרי ספירה כאלה בלי סוף. זה יהיה גורלו של כל מי שינסה לברוח, כדי שלא תהיה לנו טעות

כאשר הדליים התמלאו לקחו אותם שתי אסירות לשפוך לתוך . את הצרכים נאלצנו לעשות בלילות בדליים שניתנו לשם כך

ישבנו שם גלויים . ובו חורים לעשיית הצרכים, בור גדול מכוסה– " לטרינה"לפעמים יותר רחוקות ניתן היה להיכנס ל. הלטרינה

. תה דרך להתנקותילא היה נייר טואלט בשירותים ולא הי. המזון והתנאים גרמו להרבה שלשולים. מעל הבור ללא כל פרטיות

היה צורך להפסיק הכול ולרוץ . (החוצה, החוצה)" ראוס, ראוס"הריצו אותנו השומרים בקריאות , כשנשמעה הפקודה לספירה

. הצלפות שוט על הגב או אפילו על הראש הקירח, אי ציות להוראה הזאת היה מסכן במכות או מוות. ולהתייצב במסדר הספירה

את הצריף " מגורים"פעם אחת ראיתי מתוך בלוק ה. בדרך כלל השתדלו הגרמנים למנוע מאיתנו ידיעות על גורלם של האנשים

במקרה ראיתי והזדעזעתי . ושומר ניצב שם, והצריף הזה" בלוק"היה שער של עץ שהפריד בין ה. שיעדו למרפאה כביכול

ראיתי איך מטילים על מריצה . אלה שלא יביאו יותר תועלת, קראו למקום אליו השליכו את החלשים– " מרפאה"צריף ה.שוב

ידעתי שגם . הן היו עוד בחיים. חלקן עוד השמיעו מילים אחדות. גופות ערומות של נערות בנות גילי, כמו שקים של קמח, ענקית

. את חלקן הכרתי מקרוב. קצינה גרמניה עברה והוציאה בכל פעם מתוך השורות אחת ועוד אחת. אני יכולה להגיע לשם בקלות

. שמכאן נצא דרך הארובה, במרוצת הזמן הבנתי שצדקו מי שאמרו לנו ללא רחמנות. לא ידעתי  לאן הן מובלות

ראינו , הבנו שיש צד ימין וצד שמאל, ולמרות שראינו שמי שנלקח בסלקציות מאיתנו איננו חוזר יותר, למרות כל הדיבורים במחנה

.  לא האמנו שבמקום מבוצעת השמדה ושהארובות מוציאות עשן של שריפת גופות, שלוקחים את הרזים והחלשים והם לא חוזרים

היה קשה יותר להתמודד עם הקור . לאחר מסדר ספירה ארוך היינו חוזרות רק חלק מהבנות ללאגר ולא יכולנו להבין במה זכינו

. תה מקור החום העיקרי בחורףייכאשר הלאגר היה מתרוקן כי הצפיפות האנושית ה

שבדרך כלל הומתו אחרי זמן  (זונדר קומנדו)לא יכולנו לראות את איזור הקרמטוריום ולא היה לנו קשר עם העובדים במשרפות 

, אני מפנה את ראשי לצד, שבו ארובות, כשאני עוברת מדי פעם ליד מפעל תעשייה בארץ, עד היום. מה והוחלפו בעובדים אחרים

. כדי להימנע מלפגוש בהן שוב

כמו שידענו , לא לאכול, וגם אני, באותו יום החלטנו הדי חברתי.  בוצעה הסלקציה הכי גדולה במחנה1944דווקא ביום הכיפורים

מתפללות ומבקשות " ריבונו של עולם"שמענו מבחוץ בכי וצעקות קורעות לב הקוראות . שיהודים צריכים לעשות ביום הכיפורים

עוד הן מתפללות . התרשמנו קשה. הן היו נשים פולניות מבוגרות מאיתנו שנשאו תחינה רמה לרחמים מבורא עולם. ממנו הצלה

הגיעו מנגלה ואנשיו עם כלבים ! כמו גיהינום... סלקציה גדולה".אפל-צל. "שעטות רגליים רצות וצרחות, נשמעו שריקות וצעקות

אם את כל אלה אלוהים אינו : אני לא יכולתי להשתחרר מן המחשבה. ומכות וביצעו את הסלקציה הגדולה ביותר באותם ימים

זה היה רגע . לא רציתי יותר להיות דתייה. או שהוא לא קיים או שהוא בכלל אינו אל רחום כמו שאמרו? איפה הוא בכלל, שומע

יתה ילא ה, תה יהודיה רעה ואכזריתיראש הלאגר הי. אמונתי הלכה ונחלשה מיום ליום. משבר שני בשבילי אחרי ההפרדה מהורי

מי שנשאר במסגרת משפחתית כלשהי עדיין . כול אחד דאג לעצמו כמו זאבים בודדים, עזרה משום מקום ואף יהודי לא בא לסייע

. הבודדים בדרך כלל איבדו צלם אנוש ואין להתפלא על כך, האחרים, ניסה לעזור אחד לשני



 

קראנו לו . להיות במחנה יותר טוב" זכו"יהודים אחדים . ועשו ניסיונות שונים להשיג אותו, לא מעטים עשו מאמץ לשמור בידם רעל

תוך כדי המיון . היה מחנה בו מיינו את הרכוש של היהודים" קנדה"מחנה . (קנדה נחשבה לארץ של עושר וכל טוב)" מחנה קנדה"

. יכלו הממיינים לפשפש בתוך הבגדים ולהשיג תרופות או גם רעל שהסתירו בעלי הבגדים בתוך בטנת הבגד ליום שיזדקקו לו

מסדר "גם בחדרי החולים היה נוהל . גם שם ניתן היה לפעמים לגנוב רעל". חדרי חולים"חלק מהאנשים עבדו במה שנקרא 

לפעמים ניסו . למוות– נלקח לסלקציה , מי שלא עמד לו כוחו לקום. החולים התשושים אולצו לקום מהמיטה ולעמוד". ספירה

. מכרים לעזור לחבריהם לעמוד על רגליהם על מנת שיוכלו לשרוד עוד מעט

סבתות , הורים עם ילדיהם. היה זה מחנה של משפחות שלמות. כיה'שלנו ראינו בקנאה מחנה של יהודים מצ" לאגר"לא רחוק מה

ילדים משחקים בכדור , ראינו נשים סורגות. ראשיהם אינם מגולחים, (לא בסחבות כמונו)כולם לבושים בבגדים , בשיער שיבה

של משפחות שהגיעו  (צריף המשפחות– "כי'לאגר הצ"ה)כי 'זה היה מחנה המשפחות הצ... ומדריך מארגן להם משחקים

לימים התברר לנו שאת המחנה הזה שמרו הגרמנים . שלהם יש חיים יותר טובים, כים'לא יכולנו להבין במה זכו הצ. מטרזינשטט

. שהם מחזיקים מחנות שבהם יש חיים, כשיהיה צורך, על מנת להראות. לשם הסוואה

משמעותו שאסור באיסור מוחלט לצאת וגם לא להסתכל . סגירה הרמטית של הבלוק– " בלוק שפרה"לילה אחד הוכרז על 

. צעקו ובכו בקול, גברים ונשים, ילדים ובוגרים. כים'התחלנו לשמוע מעבר לקיר קולות בכי וצעקות קורעות לב של הצ. החוצה

בבוקר כששוב התייצבנו . ידענו שמשהו נורא נוסף קורה. הורגשה אווירה מחושמלת. כלבים נבחו והתזמורת המפורסמת ניגנה

שנחשבו עוד , בודדים. כמעט כל יושביו נשלחו לקרמטוריום. ריק, B2Bמחנה , כי'ראינו שהמחנה הצ, למסדר ספירה

לא יכול היה לראות את גזר דינם , "פרודוקטיבי"שהיה אולי עוד , סיפרו שהמדריך של הילדים.  הושארו בחיים" פרודוקטיביים"

. והעדיף לשים קץ לחייו ברעל ששמר עימו מראש למצב כזה, של הילדים

" צריף המשפחות"הועברנו ל, אני ביניהם, ר מנגלה ואלו שהיו עדיין במצב גופני טוב"צעדנו לפני ד. תה שוב סלקציהילמחרת הי

. והיום הוא ריק, ילדים שיחקו בו, אני זוכרת את ההרגשה כשנכנסנו לצריף שרק אתמול רחשו בו חיים. שהתרוקן ועבר חיטוי

רבים נדחקו ודחפו כדי להיכנס לקבוצה ולצאת . בלאגר חרטו לי מספר על היד מה שאומר שנועדתי לעבור למחנה עבודה

. לי לא היה ממש איכפת. מאושוויץ

 
אל מחנה העבודה בליבאו – מאושוויץ 

, כאן העמידו אותנו בתור. שהתפנה" לאגר"והעבירו אותנו ל, הוציאו אותנו למסדר ספירה" כי'לאגר הצ"למחרת השמדת יושבי ה

כל אחת בתורה הושיטה את ידה והאסירה הזו רשמה בסדרה של דקירות . בידה היה נתון מכשיר דמוי עט, מול אסירה יהודיה

. זה היה מעתה מספר הזיהוי שלנו. לכל אחת המספר שלה. קעקוע של ספרות אחדות, זו ליד זו, מחט כואבות

מיועד כנראה , מי שיש לו מספר על היד, אנחנו ידענו. אבל אחר מספר ימים נרגעה הנפיחות, מקום הקעקוע נעשה אדום ונפוח

. כי מי שנשלח לקרמטוריום לא היה זקוק לסימון כזה. להמשיך לחיות כדי לעבוד בשרות הגרמנים

אל תחנת – יצאנו מאושוויץ . הובילו אותנו בהליכה ברגל. שוב לא ידענו מה צפוי לנו. מספר ימים לאחר מכן הועמדנו בשורות

, לכל אחת כותונת בד יחידה לעורה, אנחנו בנעלי עץ לרגלינו. (1944נובמבר )היה חורף קר . העומסנו על קרונות משא.  הרכבת

. מובלים אל הלא נודע

שוב גירשו אותנו . עד שהרכבת עצרה, אינני יודעת כמה זמן היטלטלנו כך ברכבת משא. עוד יום ועוד לילה, נסענו לילה, נסענו יום

המקום .  בשלזיה העילית(Libau)צעדנו למחנה והועברנו לצריף עץ במחנה ליבאו . קפאנו מקור". ראוס, ראוס. "בצרחות החוצה

היה באזור הררי יפה עם אוויר צח ונקי וצמוד לעיירה יפה וציורית בה התנהלו חיי אזרחים שלווים שהתעלמו לחלוטין מנוכחותנו 

אינני יודעת . היינו כאילו שקופים עבורם, זוגות לבושים היטב ומשפחות משחקות ברחוב, היו אנשים שעברו לידנו כל יום. ומסבלנו



 

. מה נאמר עלינו לתושבי העיירה והאם ידעו באמת מי אנחנו

, שם היו שורות ארוכות של מדפים בשלוש קומות זו מעל זו, במחנה היו בתי בלוקים ולא צריפים והם הם היו מחולקים לחדרים

החיים בקבוצה אינטימית יותר והעבודה המשותפת יצרו יותר . שלנו" בלוק"זה היה ה. עליהם יכולנו לישון כשלושים בנות בחדר

יתה במקום גם יה". לפנטז על בישול"קראנו לזה . יתה הרעב שהציק והחיפוש אחר אוכליעיקר השיחה ה. היכרות ושיח בין הבנות

לא זירזו אותנו , דאגו יותר להיגיינה שלנו. מקלחת ויכולנו להתקלח במים קרים וכך הצלחנו להפטר מהכינים וממחלת הטיפוס

אנשים נחלשו מרעב וממחסור . (חזיות לא נתנו לנו)החליפו לנו בגדים באופן יותר תדיר וגם חילקו לנו תחתונים , במקלחת

. בוויטמינים אבל לא ממחלות

אחרים במפעל לחלקי , חלקנו עבדו בבית חרושת לתחמושת. (ונט-לאסקר)הועברנו למחנה לצורך עבודה בבתי חרושת בסביבה 

 שעות ביום בבתי החרושת כשהפועלים 12, עבדנו בשתי משמרות, רובן הונגריות,  בנות500-היינו כ. חילוף למטוסים גרמניים

גם ביום ראשון החופשי כביכול מצאו לנו . האוכל היה דל ובנוסף לפני ואחרי העבודה נאלצנו לעמוד למסדר. הגרמנים מאיצים בנו

נשארנו רעבים והיינו במחנה לא אנושי אבל בכל אופן זה היה . עבודות כמו העמסת שלג בסלים והעברתו בידיים ממקום למקום

האוכל היה דל וחסר אבל לא היו כל מיני עצמים לא מזוהים במרק ולפעמים מצאנו בו קליפה . פחות גרוע מהגיהינום של אושוויץ

. פעם בשבוע קיבלנו קצת יותר לחם. של תפוח אדמה

העבודה .  בנות בעבודה הזו10היינו קבוצה של . אני וחברתי הדי שובצנו לעבוד בבית חרושת לייצור ספות מעץ לשימוש החיילים

העבודה לא . תה נוחה יותר מהעבודה במתכת קרה שעשו הבנות במפעלים האחרים או בייצור פצצות עם חומרים מזיקיםיבעץ הי

 שעות עבודה בעמידה עם מפקד לפני ואחרי וברעב המציק והחולשה נסינו לעבוד הכי מעט 12יתה קשה אבל בתנאים של יה

 וניסה לעבוד לפי ההנחיות ולא הגיש לנו SS-הוא פחד מה.  וכל פעם שיצא התיישבנו ונחנוSSהיה לנו מייסטר אזרחי ולא . שניתן

. כל עזרה

לפי תור . כשיצאה המשגיחה הפסקנו את העבודה והתקבצנו לדבר. עבדנו כל עוד היה מי שהשגיח: מהלך העבודה התנהל כך

היינו רעבות . דיברנו בעיקר על אוכל. דיברנו– כאשר לא היינו עסוקות בעבודה והיינו לבדנו . עמדה אחת מאיתנו בעמדת שמירה

סחיבת חומרים ועבודה שלא , היו בנות שעבדו בעבודות קשות יותר כמו כריתת עצים ביער. כל הזמן והאוכל העסיק אותנו מאד

". מוזלמן"בכל אופן הרגשתי שכוחותיי עוזבים אותי ופחדתי להפוך . תחת גג

אנחנו ככל הנראה . ידוע לי שבמחנות עבודה אחרים הגיע מנגלה ועשה סלקציות בין העובדים והחזיר אנשים להשמדה באושוויץ

. חולשה ומחלות, אבל אנשים המשיכו למות מרעב, היינו רחוקים מדי ולא היו אצלנו סלקציות

לפעמים . אבל הוא לא היה בשימוש כי לא היו פחמים, מלבד מדפי השינה היה בצריף הארוך גם תנור קטן להסקה בפחמים

וכך לחמם מעט את , להסתיר בתוך הבגד ולהדליק בעזרתו את התנור, הצליחה מישהי לגנוב מעט פחם מבית חרושת שבו עבדה

היה עלינו לשמור ולהזהיר שמא מתקרב מישהו . אסור היה שייראה עשן היוצא מהצריף. אבל זה היה כמובן מסוכן. החלל הקפוא

. קבענו בינינו תורנות להתריע מפני כל משגיח מתקרב. ואת גניבת הפחם, שיכול לגלות את דבר ההסקה

על מנת להגיע לעבודה היה עלינו ללכת ברגל מספר קילומטרים ברגליים . בית החרושת שבו עבדתי היה מרוחק מהמחנה

, לבושים היטב, ראינו בני אדם נורמאליים, עברנו ברחובות,בדרך חצינו את העיר, נעולות בנעלי העץ החותכות בבשר, פצועות

אימא , ראינו ברחוב משפחה יושבת לאכול בשש בערב. לא תמיהה, לא שאלה. עוברים לידנו ולא מביעים התייחסות בשום צורה

. עיר נורמאלית עם חנויות ובתים וכל זה באותו רחוב בו צעדנו אנחנו, לבושה היטב יוצאת לטייל עם תינוק וזוג צעיר הולך חבוק

לא ראינו שום התייחסות , לבושות בלויי סחבות, כמו היה זה אך טבעי שעוברת ברחוב כל בוקר אותה חבורת מסכנות מתמוטטות

עיר "מראה ה.אנשים ברחוב" להכיר"מאחר שעברנו באותו מסלול כל יום יצא לנו . וודאי שלא ניסיון להגניב לנו מזון, או הבעה

כאן לא היו . בכל אופן לעומת אושוויץ זה היה יחסית טוב יותר. יצר אצלנו תחושה קשה של עליבות וחוסר אנושיות" הנורמאלית



 

.  לא חשבנו על בריחה כי לא היה לאן לברוח או איך לברוח .מסדרי ספירה מאיימים וגם לא הרגו

לפני פסח מספר בנות דתיות לקחו והסתירו תפוחי אדמה שנפלו . תה ענישה קשהיבמחנה העבודה לא היו הוצאות להורג אבל הי

הבנות נענשו במלקות . הגרמנים עשו בכוונה חיפוש לקראת החג ומצאו את תפוחי האדמה. מקרון כדי להימנע מאכילת לחם

גם אני החזקתי תפוחי אדמה אבל הספקתי לזרוק אותם בזמן ולא  .בפומבי ובגילוח מחודש של מעט השער שצמח על ראשן

כשהיינו מצליחות להשיג תפוחי אדמה או סלק בהמות היינו פורסות אותם עם הסכין היחיד שהסתרנו ואוכלים אותם לא .נענשתי

 .לעיתים הצלחנו לגנוב קצת מלח ולשים על האוכל. מבושלים על הלחם

 

סוף המלחמה 
מפקד המחנה הגיע והודיע שאנחנו יוצאים . היה נדמה לנו שאנחנו שומעים רעם תותחים מרחוק.  הוציאו אותנו1945בפברואר 

אני ידעתי שבזה . בשלג ובקור, ידענו שזה אומר הליכה ארוכה וממושכת בתנאים הבלתי אפשריים שלנו. צעדת המוות, לצעדה

שאם , השבעתי את הדי חברתי. זה היה מעל ומעבר לכוחותיי, לא היו לי נעליים והרגליים שלי היו פצועות. לא אוכל לעמוד יותר

הייתי . ידעתי שגם כוחותיה כבר אוזלים. לא תנסה להרים אותי או לתמוך בי ולא תסחב אותי בכוח, היא תראה שאני כושלת

. בטוחה שאת הצעדה הזו לא אשרוד

את פשר הביטול הזה הבנו רק . והודיע שלא יוצאים לצעדה, אס-קצין אס, עמדנו מחוץ למחנה בחמישיות ואז חזר מפקד הלאגר

אפילו נאמר , התרוצצו שמועות שונות. שאילו הייתי באושוויץ היו ודאי מוציאים אותי לקרמטוריום, מצב בריאותי היה כזה. אחר כך

באותם חודשים היינו כל כך תשושות ובמצב גופני . ר מנגלה עומד להגיע כדי להחזיר אותנו לאושוויץ ואז יפוצצו את הצריפים"שד

לעמוד לספירה , המשכנו לעבוד בבית החרושת". מוות טבעי"מספר בנות מתו . כה ירוד שהיינו אדישות ולא הגבנו לשמועות

. 1945ולרעוב ללא כל שינוי  עד מאי 

. שיש קרבות בברלין ושגרמניה הולכת לחתום על כניעה, הגיעה לאוזנינו השמועה שהגרמנים עומדים להפסיד את המלחמה

משם שאבה את . הצילה מתוך האשפה קרעי עיתון, משרתת בביתו של קצין גרמני-אחת האסירות שזכתה לעבוד כמנקה

התנאים שלהם היו טובים בהרבה מאלה . ששהו במחנה סמוך, מקור מידע אחר היו לנו שבויי מלחמה צרפתיים. האינפורמציה

אבל הם בכל זאת הצליחו להחליף משפטים ספורים עם בחורות , לנו אסור היה לשוחח איתם. היו להם גם עיתון וגם רדיו. שלנו

, שהבינה מספר מילים בצרפתית, הונגריות שדיברו צרפתית ועל מנת לעודד אותנו מעט הסתכנו למסור בחצי פה לאחת מאיתנו

, אין להם לאן לקחת אותנו, י הרוסים"הצרפתיים העבירו שמועה שהגרמנים מכותרים ע. את מה שידעו על סוף המלחמה הקרב

. ועל כן אינם יכולים לבצע את המזימה הזו

גילתה אחת האסירות שאין שומר על המגדל והגיעה בריצה לספר לנו שככל , יום לפני כניעת גרמניה, 1945 למאי 8-בבוקר ה

ראינו שאין גרמנים . הידיעה עברה מפה לאוזן. ראינו שלא מקימים אותנו לעבודה ושלא מגרשים אותנו. הנראה השומרים ברחו

יצאנו , ראינו חיילים רוסים באים. השבויים הצרפתיים אמרו שהגרמנים נכנעו והמלחמה נגמרה. עוד לא העזנו לצאת. בשטח

הצרפתים הזהירו אותנו לא לצאת מהמחנה כי תושבי העיירה הסמוכה . פחדנו. אבל לא העזנו לצאת מגבולותיו, לקצות המחנה

כשנשקלתי ביציאה מהמחנה ראיתי שאיבדתי שלושים וחמישה קילוגרמים ממשקלי למרות . עלולים להתנקם בנו ולרצוח אותנו

.  שבתקופה זו עדיין צמחתי וגבהתי

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

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



 

בחזרה להונגריה 

. אני לא העזתי. אחדים יצאו לגנוב ולבזוז חנויות מזון. ליבאו– יצאנו לעיר הסמוכה , כשהתברר שאפשר לצאת מגבולות המחנה

. אנשים עזבו בכל מיני תחנות. כיה עד בודפשט'בו לקחו אותנו דרך גרמניה וצ (הפטלינגים)אורגנה רכבת מיוחדת לניצולים 

כמו כן נתנו . במקום הסחבות שהיו תלויות על גופנו עד כה, סמרטוטים  שנתרמו באמריקה ואנגליה, וינט קבלנו בגדים'בארגון הג

ניסינו לקבל תלושי מזון , המשכנו להיות רעבים, המזון לא הספיק. בידינו מעט כסף ופתק שמאפשר לנו לקבל מזון בבית תמחוי

. דברים אחרים לא עניינו אותנו, כים והסתובבנו מול חלונות ראווה של אוכל בלבד'נוספים של צ

במרכז הזה קיבלנו מעט כסף ותעודה המעידה . הגענו למרכזי איסוף שם אנשים שחזרו השאירו שמות וכתובות לחיפוש קרובים

.  לחמנייה או דובדבנים, בכסף המועט רכשנו רק אוכל. שחזרנו ממחנה ריכוז וניתנת לנו הזכות לא לשלם עבור נסיעה ברכבת

 

עכשיו תחת שלטון הרוסים – בחזרה לעיר הולדתי ברגסס

אולי , (היום באוקראינה)ברגסס שבקרפטים " שלנו"לאחר שבועיים החלטתי להשתמש בכרטיס הנסיעה שבידי ולנסוע לעיר 

הגענו , בדוחק וצפיפות כשאנשים יושבים על גג הרכבת עמוסת הנוסעים, אחרי נסיעה של ימים רבים. אמצא שם מישהו מאהובי

ברציף התגודדו יהודים בני המקום שחיכו לפגוש ניצולים בני משפחותיהם שאולי שרדו ויצאו לחכות לכל . לבסוף לתחנת ברגסס

. לא היו לי כסף ובגדים ולא היו לי שום תוכניות לאן ללכת ולאן להמשיך. קיוויתי מאד שמישהו מצפה גם לי. רכבת נכנסת

,  שנים 14-בן דוד שני מבוגר ממני ב, רחוק אחד-מצאתי רק קרוב, מאוכזבת גיליתי שמכל הקרובים והידידים שהיו לי פעם כאן

וגם הוא נשאר על הרציף ,  אחיותיו או הוריו, או את אחיו, אשר המתין בתקווה לפגוש את אשתו ותינוקו הפעוט שנלקחו ממנו

. במקום יקיריו הוא מצא רק אותי. מאוכזב וכואב

והמתנו יחד בתקווה שאולי בכל , הלכתי איתו לבית אשר בו התקבצו שרידי משפחה נוספים שלו, ובאין כתובת אחרת, משנפגשנו

. 1945נשארתי שם שלשה חודשים עד נובמבר . זאת מישהו עוד יגיע

הרגשתי מחנק ושאינני יכולה . הלכתי לבית כנסת ואישה שישבה לידי פתחה עבורי ספר תפילה. את חגי תשרי עברתי בברגסס

עזבתי את בית . הבנתי שאני לא אחזיק יותר במנהגי דת ישראל. אחרי כל מה שעבר עלי, ולומר תודות" ברוך אתה אדוני"לומר 

לא היה לי על מה להודות לאלוהים . יתה האכזבה הסופית שלי מאמונה באלוהיםיזו ה. הכנסת ומאז לא נכנסתי יותר לבית כנסת

. לא תפילה ולא ברכה, לא יכולתי יותר לשאת תפילה לאלוהים לכל שארית חיי. שכך התאכזר אלי

. שהייתה מוכרת לי ואני הייתי מוכרת לה, גרה בו עכשיו משפחה הונגרית. באחד הימים החלטתי ללכת אל הבית שהיה שלנו

הגרמנים ואחר כך הרוסים הלאימו את כל , ההונגרים, החנות היה סגורה על מנעול. כשנכנסתי בדלת ראיתי בפנים חפצים שלנו

, הודיעה במתק שפתיים, כבתם של בעלי הבית, בעלת הדירה החדשה זיהתה אותי. הסחורה מהמחסנים הענקיים של החנות

והאם גם הוא , ליתר בטחון ביררה מה ידוע לי על גורלו של אבי. שהיא מסכימה שאני אוכל לישון בחדר שלי ככל שאני ארצה

לא יכולתי לקבל את . והאם פירוש הדבר שיהיה עליה להחזיר לו את כל הרכוש שלו שעבר לרשותה בגניבה, עומד לחזור

. הסתלקתי משם ויותר לא חזרתי ואפילו לא הלכתי לכיוון הבית. הרגשתי שאני איחנק אם אשאר שם עוד רגע". הזמנה"ה

הנסיעה ברכבת לצרפת 

הוא ראה את מצבי . הכיר את המשפחה ועכשיו עבד במשרד הארצישראלי, "מזרחי"בן עירי שהיה ב, פגשתי מכר, בפראג

יש קבוצה שממתינה במרסיי ". 'עליה ד"הוא סיפר שמתארגנת עליה חצי לגאלית לפלסטינה במסגרת . והבטיח להושיט לי עזרה

נשארתי כשנה אצל קרובי משפחה רחוקים בטולוז , הגעתי למרסיי. בצרפת והוא יוכל לסייע לי להגיע למרסיי להצטרף לקבוצה

. שנה קודם לישראל" חייל שלי"ולאחר מכן המשכתי בדרכי לפלשתינה באוניה פרובידנס איתה הגיע ה

 



 

י על חייך  בארץ /נא ספר

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

אני מגיעה לפלשתינה 

, האנייה חזרה לביירות. התקרבנו לחיפה שם נלחמו בקרבות מלחמת השחרור, אחרי הפלגה בים

ירדתי . ואחר כך נכנסה שוב לחיפה המשוחררת וללא נוכחות בריטית, שם עברנו רגעי פחד רבים

. לרציף בחיפה והתקבלתי על ידי פקידים של הסוכנות

כבר בערב הראשון ביקש שאעבור .אותו הכרתי בדרך ארצה, קובי,הצטרפתי אל בעלי לעתיד

התחתנו . לאחר אכזבות אין סופיות, זכיתי מחדש לאמון. ואצטרף אליו לקיבוץ ואני הסכמתי מייד

החלטתי . מאוחר יותר בחתונה קבוצתית של הקיבוץ אבל היינו זוג מהיום הראשון שהגעתי

. להישאר בקיבוץ שהיה בחירתו של איש אמוני

יש לנו שני 2013בשנת .1948נשואים משנת , (לשעבר" היוצרים")בקיבוץ שמרת , מאז אנחנו יחד

. ושמונה נינים ארבע נכדות נשואות, שמונה נכדים, בנים ושתי בנות
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