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  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                                                                                                                                         

  .כשבין כל אח יש הפרש של שנתיים, היינו שלוש בנות ואח אחד. אני הייתי הבת הבכורה מתוך ארבעה ילדים

, מקלחת היינו עושים עם קומקום ודלי. מטבח וחדר שינה, פינת אוכל -בית של שלושה חדריםאנחנו גרנו בתוך החומה והיה לנו 

. לנו ולבית, כביסות, דאגה לאוכל, מא שלי הייתה עקרת ביתיא. בחוץ, אלא כמו שהיה נהוג בזמנו, ושירותים לא היה כמו היום

ומוסקה ) תרד" (ספינקה"היינו אוכלים בורקס עם , ממולאים שזה עלי גפן" ס'דולמד"היינו אוכלים , יתה מכינה אוכל רגילימא היא

אם היו . אבי היה סנדלר וחיינו חיים ממוצעים. בזמנו לא היה נהוג שנשים עובדות בחוץ". כבד"רק לפעמים כי זה היה אוכל 

  ...עשירים ועניים אז אנחנו היינו בממוצע ומטה

  

  .היו לנו ארבעה בתי כנסת, יהודים 2200יתה גדולה ומנתה יהיהודית הבגלל שהקהילה . בחגים היינו הולכים לבית הכנסת

היו באים , בשעות שהיינו לומדים צרפתית. למדתי שם גם את השפה הצרפתית". אליאנס"קראו לו , אני למדתי בבית ספר יהודי

, היינו לומדים גם עברית. זה יהודיםכשהעיקר , היו לנו מורים יהודים וגם נוצרים. אלינו נוצרים מבית ספר אחר והם למדו איתנו

לימדו , שיעורי תורה, היו מלמדים אותנו גם על ההיסטוריה של עם ישראל. אבל אני הייתי עצלנית ולא רציתי לתפוס את השפה

  .כל הזמן טיילו עם ספר תורה בידם. המורים שלנו היו מאוד חכמים. לוכמעט הכ... כיפור, פסח, ראש השנה -אותנו על החגים

  סגרו את בית הספר, אז. 'אני למדתי בבית הספר עד כיתה ו

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

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

לקחו אותנו לרחבה גדולה . באו חיילי האס אס ומשטרת יוון והוציאו מהבתים את כל היהודים החוצה 1944במרץ  25, יום שבת

עמדו , כשירדנו מהמשאית. לתחנת הרכבת, בשעות אחר הצהריים העמיסו אותנו על משאיות ולקחו אותנו ללריסה, ולאחר מכן

היינו צריכים . אפילו סתם חפצים, תכשיטים ודברים יקרי ערך - ודאגו שנוריד את כל הדברים שיש עלינו שני חיילי אס אס מכל צד

מי . לא דמיינו אפילו. אנחנו לא חשבנו בכלל על מה שהולך לקרות לנו. שקים על גבי שקים, הם אספו המון דברים. לולזרוק הכ

בתחנה ... היה ברור מה יקרה, ושם עם כל המחלות והחיידקים -שלא הסכים לתת את החפצים שלו היו זורקים אותו לביוב

, מי שנשאר. מהמקום הצליחו לברוח כמה יהודים וככה הם ניצלו. עד שהתאספו עוד יהודים, החזיקו אותנו בערך שבוע ימים

. בירקנאו -ויץונו לאושהגע .לא ראיתי יותר את המשפחה שלי, מאותו היום. עלינו על רכבות מבלי לדעת לאן פנינו מועדות. נשאר

אותי לקחו . למשרפות, ויץושבחורה שאני מכירה שאותה לקחו לאותה איתי עוד יהי. פיצלו אותנו וחלק היו לפה וחלק לפה

  .לעבודה, לבירקנאו

  

 היינו עושים כל יום אבל, ומקלחת, כמעט ובלי אוכל. העבודה הייתה קשה מאוד. בבירקנאו עבדנו בפרך במשך שמונה חודשים

אבל מרוב מכות נהייתה כבר , אחת מהבנות בכתה וממש לא רצתה שיגזרו לה. ערותשם גם גזרו לנו את הש. מים קרים עם

למה צריך להוריד לנו , ערותשלא הבנו למה הם גוזרים לנו את ה, אז. עשו לנו קרחת כמו של בנים. שחורה כשלבסוף הסכימה

, האוכל שהיינו מקבלים היו נוראי. זה לא כמו היום שזה בסדר, ר זה היה נוראלהיות בחורה בלי שיע, פעם. בכינו המון. אותן

חלק היו מוצאות . היינו רואים עוד אנשים, כזה" חדר אוכל"כשהיינו יוצאים למין  . אף אחד לא היה רגיל לאוכל כזה. ממש זוועה

אז באה אלי , הייתי כל כך עצובה ומיואשת, שיום אחד כבר בכיתי ממ... אני תמיד חיפשתי גם. אפילו דודות, מא שלהןיאת א

". כולם נשרפו"היא פשוט ענתה לי . אמרתי לה שאני מחפשת את המשפחה שלי ולא מוצאת. מישהי ושאלה אותי למה אני בוכה

  . זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את זה ככה".  !?איך את אומרת דבר כזה: "אמרתי לה בכעס. אני הייתי בשוק

, כובשים את זה, היינו לוקחים סלק וצנונית. היינו לוקחים וטומנים באדמה, ירקות שורש בעיקר, כשהיו מביאים אוכל אני זוכרת

  . אכלנו, גם שלא אהבנו, כשהבנו שזה הדבר היחידי שיש לנו לאכול. וזה מה שהיה לנו לאכול

  

  



 

הוא . ערומות במשך שעה, הם החזיקו אותנו שם!"  ערומות לגמרי, כולם החוצה"הוא אמר . אני זוכרת שיום אחד הגיע אייכמן

כשחזרנו לחדר . עד שעה חמש בבוקר הוא החזיק אותנו שם, "קור כלבים"היה . היה מסתובב בין השורות ופשוט מסתכל עלינו

לחת מרק היינו מתקיימים מצ. רעבים וצמאים, קופאים, עייפים, ככה. לפני העבודה של היום הבא, התלבשנו ומיד יצאנו למסדר

  .תה בבוקר- בצהריים ומ

  

היינו רואים כל הזמן בהרים אנשים . בלזן -ברגן, העבירו אותנו למחנה אחר, חודשי עבודה קשים בשלג הקפוא 8אחרי 

במחנה הזה העבודה שלנו הייתה . כת בהרים ובשלגשלא היה מספיק מקום והם נאלצו ללכנראה . אנשים כמונו, מסתובבים

תה עבודת יהעבודה הי, הרעב היה גדול. החיים במחנה הזה היו דומים למה שעברנו בבירקנאו. לחיילים גרמניםלקפל גרביים 

במחנה . שם התגוררו בעיקר משפחות עם ילדים ותינוקות, המחנה הזה היה גם גטו של יהודים. פרך והקור היה חסר רחמים

אחרי ארבעה  .  במחנה הזה עבדנו במשך ארבעה חודשים. וכלוככה היה להם קצת יותר א" הצלב האדום"תה התערבות של יהי

כשהורידו אותנו . והם היו אנשים טובים, כים'שם היו גם צ . חודשים העבירו אותנו ברכבת למחנה נוסף שנקרא טרזינשטט

קיבלנו קצת יותר ככה . הם היו זורקים לנו אוכל כשהיה להם. הם לא נתנו לנו ללכת ברגל אלא לקחו אותנו בידיים, מהקרונות

עם התקרבות . אבל היה יותר קל, גם שם עבדנו. זה היה המקום הכי פחות רע, מבין כל המקומות שהיינו. קצת עוגות, לחם

  .העיקר שהיה לנו מה לאכול, לא משנה כמה קשה עבדנו. קיבלנו קצת יותר אוכל, הצלב האדום

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

. לא ידענו מה קורה... לא דופקים בדלת בחוזקה, לא שומעים פעמון. יום אחד אנחנו קמים בבוקר. 1945החודש היה ספטמבר 

אנחנו עדיין לא ". ההמלחמה נגמר, צאו החוצה: "פתאום מישהו קרא ברמקול. פחדנו שעושים לנו תרגיל ולכן לא יצאנו מהחדר

. אין חיילים גרמנים, הסתכלנו דרך החלון וראינו חיילים אחרים. יהרגו אותנו מיד - האמנו וחששנו שעושים לנו תרגיל ושאם נצא

  .הבנו שכנראה זה סוף סוף נגמר, אז

  

היו כמה אנשים . חלב ואורז, סוף סוף טעמנו סוכר. ה ולבגדים חמיםיאבל דאגו לנו לאוכל ושתי, במחנה נשארנו עוד כמה זמן

ראינו חיילים עם שרשרת של מגן דוד ואנחנו היינו . אחרי כן באו האמריקאים. שאכלו יותר מידי ממה שהם מסוגלים ונפטרו מזה

במינכן . מטרזינשטט נסענו למינכן ומשם ליוון .ליוון, אמרנו להם שאנחנו רוצים הביתה. הם אמרו לנו לבוא לאמריקה. המומים

אלו היו . היה מלא באנשים - הגענו ליואנינה והבית שהיה שלי לפני המלחמה !כמה ימים ודאגו לכל צרכנו יותר מידי טוב שהינו

. והם לא נתנו לי, לחדר שלי, ביקשתי מהם להיכנס לבית שלי. מפונים יוונים שגרו במקומות שהיה צריך לפנות בגלל המלחמה

לא הייתה לי . לא היה לי איפה לישון אפילו, אני הייתי מיואשת. היה איכפת להםאבל לא , " !!זה הבית שלי"כעסתי ואמרתי 

  .תמיכה מאף אחד

  

יום שבת אחד  .אני רציתי את הבית שלי, לא היה לי נוח. אז הלכתי אליהם ונשארתי לישון שם, הייתה לי בת דודה שהתחתנה

קמתי והלכתי , אחרי כמה זמן שבכיתי .ידעתי מה לעשות לא. בכיתי כמו ילדה קטנה. קמתי ופשוט התחלתי לבכות בלי הפסקה

בחדר של . אפילו לא דפקתי בדלת. ללכת לשופט, ילדה, ככה כמו שאני, אני לא יודעת מאין היה לי את האומץ הזה. ישר לשופט

ואני " ? את בוכה למה? מה יש לך: "הוא שאל אותי. הוא ראה שאני בוכה ומיד קרא לי להיכנס, השופט ישב עוד אדם והם שוחחו

הצלחתי לספר לו שחזרתי . אחר כך נרגעתי. הוא לחץ על הפעמון שלו וביקש שיביאו לי קפה. התחלתי לבכות עוד יותר חזק

סיפרתי לנו שהבית תפוס עכשיו באנשים שאני לא מכירה . לא בשכירות, שלנו, שאני יהודייה ולפני המלחמה היה לנו בית, מהשבי

חס , לא" - הוא מיד אמר!" ? אני אהפוך להיות זונה? ברחוב?  שןיאיפה אני א: "אמרתי לו. לי להיכנס והם אפילו לא נותנים

באותו הרגע הוא  .של ההורים שלי, בבית שלי, ל ייתנו לי את החדר שליושאל אותי מה אני רוצה ואמרתי שבסך הכ".  !וחלילה

אף אחד לא הבין , כשהגענו לשכונה .דאוג שייתנו לי להיכנס לביתלצל לתחנת המשטרה ודרש שיבוא שוטר ללוות אותי לביתי ולצ

הוא דרש מהאנשים שגרו שם שיפנו לי את . כשהגענו הביתה השוטר שאל איזה חדר אני רוצה .מדוע אני מסתובבת עם שוטר

  .לו מזרון לא היה ליאפי. וחוץ מזה לא היה כלום. בחדר הייתה המיטה של ההורים ושידה. בחרתי בחדר צדדי. החדר שאני אבחר

. וחצי השארתי כדי שיהיה לי עם מה להתכסות, אותה פרשתי על הרצפה -נכנסתי לחדר עם שמיכה קטנה שהבאתי מגרמניה

  . שמחתי שלפחות יש לי קורת גג. מהמעיל שהיה לי עשיתי לי כרית

  

  



 

, הם דרשו שאני אשלם. לא היה להם כסף, אחרי כמה ימים הפסיק החשמל כי האנשים לא שילמו אותו. בבית נשארתי כמה זמן

כשהיו מביאים . גרתי ככה בבית במשך חודשיים. אבל גם לי לא היה כסף ובכלל לא היה הגיוני שאני אשלם את החשבון שלהם

חזרנו אולי שישים או שבעים יהודים , באותה התקופה .לרחבה המרכזית משאית עם מים ככה הייתי שותה ורוחצת פנים

. וגם כל אחד היה עסוק בטראומה שלו ככה שלא היינו מגובשים ולא היה כל כך קשר בינינו, הילה הצטמצמה כל כךהק. מגרמניה

רק . למיכאל היו עוד שישה אחים. התחתנתי עם מיכאל נחמיאס 1946בשנת . התארסתי 21בערך בגיל  .כולם היו מאוד עצובים

באותה התקופה המשכנו לגור . היה לי רק מזרון של תינוק. ו לא היה כלוםלשנינ, כשאנחנו התחתנו .מיכאל ואחותו חזרו מגרמניה

לא ידעתי איזה . נורא פחדתי כשנכנסתי להריון, למרות שלא עשו עליי ניסויים. בבית של המשפחה שלי ואני נכנסתי להריון, בחדר

מהיום שיצאנו . קשה ועוני גדול מאוד כשהייתה לנו תקופה מאוד, 1947ביתי נולדה ב  ...תרופות נתנו לי ומה ההשפעה שלהן

החזירה לנו את הכסף " הכשרה"ה, אז. מיואנינה ביתי חלתה באדמת והיה לנו קשה למצוא מלון שיאכסן אותנו עד להפלגה ארצה

        .על כך שהילדה חלתה

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

כשהגענו לנמל לקחו אותנו . שכל שבוע הייתה מביאה עולים לארץ, "פיליפ פוגרימוני"עלינו ארצה באוניה בשם  1949בדצמבר 

... לעוני כזה בישראל היה לי קשה להתרגש מהעלייה כי עד שסוף סוף הייתה לנו קורת גג ביוון ולהגיע שוב. לאוהל, מיד לבית ליד

למה ! ?מה עשית לי:"אמרתי לבעלי... היינו עומדים בתור לקבל אוכל, שוטרים היו מסתובבים! בארץ קיבלתי שוק. היה קשה

  ". !?הבאתי אותי לכאן

  

  .לנתניה, יום אחד באו לבקר חברים שגרו בנתניה והם דרשו שיעבירו אותנו אליהם. בבית ליד גרנו בערך חודשיים

אבל עדיין התקופה הייתה , ככה התחיל להסתדר מעט. עברנו לנתניה וקיבלנו מחסן גדול עם חשמל ומים ושירותים בחוץ, יהכך ה

אחרי ארבעה או חמישה חודשים עברנו לחוף . לא הצלחנו להתקיים, בעלי לא מצא עבודה ולמרות שהייתה קורת גג. קשה מאוד

הצלחנו למכור את הבית ביוון וככה . מקרר קטן ומים היו בחוץ, היה לנו חשמל .חדר אחד ומטבח - שם בנינו בית. בחיפה, שמן

למיכאל הייתה טברנה ביוון והוא סירב . הוא לא עובד -מיכאל ידע שזה הכסף שיש לנו ושעד שהוא לא נגמר. היה לנו קצת כסף

. וא לא יוצא לעבוד אנחנו נמות מרעבאמרתי לו שאם ה. אמרתי למיכאל שנגמר הכסף, אחרי לא הרבה זמן .לעבוד בתור פועל

  .בילדה ובעצמי, מלטפל בו יכוחותיאפסו 

  

הוא הבין , הוא עבד יום ולילה. מיכאל החל לעבוד בנמל .הוא חייב למצוא עבודה. מיכאל תפס את עצמו והבין שאין לאן לרדת עוד

מיכאל היה . אני נכנסתי להריון עם הילד השני שליאחר כך . ככה בעצם יצאנו מהמצב הקשה .שאם לא יקום ויעבוד אין לנו עתיד

 אז עברנו לחליסה .הוא עבד שלושים שנה בנמל והיה אבא למופת. אחראי להביא את הכסף ואני אחראית לנהל את הבית

 בחליסה גרנו. הילדה הגדולה הלכה לתיכון והבן הקטן הלך לבית ספר בשפרינצק, הילדים גדלו. לדירת שלושה חדרים, בחיפה

אחר כך הילדים ! היו לנו שלוש מרפסות. הבית הזה היה גדול וטוב. בערך שמונה שנים עד שקנינו בית חדש בדרך נווה שאנן

  .והבן המשיך בצבא בקבע" גורדון"אחר כך הבת הגדולה למדה בסמינר למורות ב. סיימו ללמוד והלכו לצבא, גדלו
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