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:           בלועזית  נסטחוב'צ: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
Czestochowa                                   

  פולין: ארץ המגורים
 

  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
  

  : מקצוע לפני המלחמה
  

תלמידה                             

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

  גורדוניה

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  פולין , Sosnovich(, Shlezia(סוסנוביץ  )    שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 
  בלועזית 

                                                                                                                             

  :ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  כיה   'מפעל בחבל הסודטים בצ

                                                                                                              

 בלועזית 
  

  :                                                                     המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  

 כיה'צ

  :  תאריך השחרור
  

 1945מאי 
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  )ואיטליה

 .גרמניה, מחנה בלנסברג

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  
  'סנוביץוס

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1946 

  ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 
  

  ווד'ווג



 

  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
והוא היה שייך לסבתא לאחר שעבר בירושה , היה הבית היהודי הראשון בעיר) Czestochowa(נסטחוב 'הבית שגרנו בו בצ

העיר הייתה יפה מאד והאנשים בה היו מאד . ואמי מעולם לא הכירה אותו, שלושים ותשעסבא נפטר בגיל . דורות רבים
  .חותי ונדהאני אחיי  מוניק זלמן ומשה וא, בבית גרו הורי .גם משפחתי הייתה משפחה מבוססת מאד. עשירים

בשבת  .בתנועה ופחות בלימודים ישקיע יותרכי יהיה תלמיד רע  "גורדוניה"ת בבית הספר היהודי אמרו שמי שהולך לתנוע
כולם דיברו  –אני זוכרת שהלכנו לקן של גורדוניה ונדהמנו . גורדוניהשכנה לקחה אותי לראות מה זה , 11כשהייתי בת , אחת 
  . קיבלו אותנו ממש יפהו הצטרפנואני וחברה שלי . שרו שירים בעברית ורקדו הורה ,)בבית דיברנו פולנית(יידיש 

אני התביישתי ". הפועל הדתי"שההורים שלי היו ציונים וחברים ב למרות, בהתחלה הסתרנו מהורים את המפגשים בתנועה
שאני רוצה ללכת לתנועה , לאמא שליבסוף סיפרתי  לכן, כיוון שלחלוצות היו שמלות ארוכות, מאד בחצאית הקצרה שהייתה לי

בתנאי שאכין את , היא הרשתה לי ללכת שלוש פעמים בשבוע לתנועה, אחרי שאמא דיברה עם אבא. כדי לקבל חצאית ארוכה

  .התנועה הפכה לבית השני שלי. עם הזמן הצטרפו עוד בנות ונוצרה שכבה. השיעורים
.  שנתיים לפני כניסת הגרמנים התרחש פוגרום ביהודים. והייתה מקום אנטישמי מאד, הייתה קדושה לפולנים נסטחוב'העיר צ

הדודה . חבל ארץ קרוב לגבול עם גרמניה, Shleziaבעקבות הפוגרום עברנו לאזור  .היינו נעולים בבתים ולא היה לנו מה לאכול
אבל , היה קשה לגור בדירה כל כך קטנה, ה מצאה לנו דירת חדר וחציהדוד). Sosnovich(' שלי גרה שם בעיר בשם סוסנוביץ

פגשתי בחורה שלקחה אותי  ."גורדוניה"חיפשתי את הקן של ש היה ראשון שעשיתי כשהגענו לשםהדבר ה. לא הייתה ברירה
  . והוא עלה לארץ ישראל חודשיים לפני המלחמה, למדריך שלי בגורדוניה היו שני אחים בדגניה. לקן
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , פעילות ותפקידים במחתרת, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, בבריחה או בהתנגדות

  

. מלחמההכשחזרתי ממנה אמרו לי שהתחילה , בחופש יצאתי לקייטנה של התנועה .כאשר פרצה המלחמה 15הייתי בת 
אבל , ההורים לא רצו לשלוח אותי לבית ספר של פולנים כיוון שזה היה מסוכן ליהודים .יומיים אחר כך כבר ראיתי את הגרמנים

לא הלכתי בסופו של דבר . לה הרבה כסףולשלוח אותי לתיכון אחר מחוץ לעיר ע, Sosnovich - ב בית ספר תיכון יהודי לא היה
  .לתיכון כלל

אמא עמדה כל הלילה בתור . מה לאכול לנו היינו רעבים ולא היה. חנויותוהבנקים ה –הכל היה סגור , כשהגרמנים נכנסו

, זלמן ,מוניק: אני והאחים שלי, דודתי, הורי –שמונה אנשים ללקנו יח, את הלחם שקיבלנו. למאפייה עם פתק כדי לקבל לחם
  . ונדה, משה

 .בנות מחפשיםהייתה שמועה שהגרמנים  .את פעילותנו צעירים כדי להסוותהוהתחבאנו בין , בתנועה היינו פעילים במחתרת
. בבוקר רציתי לקפוץ הביתה לשתות כוס תה. כדי שלא ייקחו אותי, אמא שלחה אותי לישון אצל חברה שלה שלא היו לה ילדים

 הם אמרו לי". שרה קוצקה"ועניתי  יהם שאלו אותי איך קוראים ל. ענקיים SSושם היו שני קציני  שלנו  הגעתי לחצר הגדולה
קציני ו הביתה עליתי . הסכימוהם ו אני רק רוצה להגיד להורישאני זוכרת שהרגשתי מלאה באומץ והשבתי להם  .לבוא אתם

SS אספו את כל . האחים שלי עוד ישנו. א התעלפה במקוםוכשאמא ראתה את החיילים הי, אבא פתח את הדלת. עלו אחרי

ושמו , אלף בחורות מכל העיר, לקחו אותנו. כי לא רציתי שייקחו גם אותה מהביתואני אמרתי לאמא שלי שתלך , הבנות בעיר
שעוד היה כ, למחרת בבוקר. אבא בא לבקר אותי והביא לי מזוודה עם בגדים כי היה חורף .אותנו בבית ספר שהיה בקצה העיר

  .לסודטים, כיה'שלקחה אותנו לצ, באו משאיות ולקחו אותנו לרכבת ,חושך
ראשונות ולקחו ההיינו , שישים בנות בתקבוצה אני הייתי ב .כל שישה קילומטר היה בית חרושת לאריגה. חילקו אותנו לקבוצות

, לימדו אותנו איך לעבוד במכונות. עובדיםכשש מאות זה היה בית חרושת ענק עם . חרושת שהיה צמוד למחנה -אותנו לבית

 הביאו, כשהצריפים היו מוכנים. והם היו מוכנים אחרי שלושה חודשים, בינתיים בנו את הצריפים. ותמחלקהוחילקו אותנו לכל 
  .עוד אלף בחורות לשם 
. כרית שחורה וארון קטן, הקיבלנו מזרון ושמיכה שחור. אני הייתי במיטה בקומה הרביעית. בחורות בכל צריף ארבעיםישנו 

מ על "ס 10בערך בגודל של (ופרוסת לחם קטנה ) לא ראינו סוכר כל השנים האלו(בבוקר קמנו מוקדם וקיבלנו קפה בלי סוכר 
לא  תואף אח ותנמצא ןבדקו שכולורובים ועם כלבים באו הם  .קמנו בחמש בבוקר למפקד של הגרמנים .עם ריבה) מ"ס 10

היה לנו גם מנהל . אסור היה להיות לבד לרגע. שהייתה מלווה אותנו לשירותים, מדים םע SSהייתה בכל מחלקה אשת . הברח
  .עבדנו עד שש בערב ואז הלכנו הביתה. ששנא את האס אס

אמרו  כיה מכונה הראשית הגדוללאחרי כחצי שנה העבירו אותי . גזרו לנו את הצמות הגרמנים, כל היהודיות היו בנות יפיפיות



 

התחלנו לעשות . אני עובדת שם דווקא הוא לא הבין איך, הייתי קטנה וכשבא המנהל הראשילמעשה . חרוצה –" פלייסיק"שאני 
לארוחת הצהריים היינו מקבלים מרק בלי מלח עם . 3:00עד  15:00ושבוע מ , 15:00עד  3:00- מ  בדנושבוע ע –משמרות 

למזלנו . רעבמכדי לא לגווע  ,בערבאותן  במטרה שנאכלנו מוציאים ושומרים בארון את הקליפות היי. קליפות תפוחי אדמה
  .כך שאחת עזרה לשנייה, כולנו היינו מאותו האזור

היו לנו חלוקים . פרעושיםב כדי להלחם, אים החוצה את המזרוניםיהיינו מוצ .צריףאז היינו מנקים את ה, לא עבדנו' ביום א
בכלל לא הבנו . אסיר פוליטי –" פוליטשה גפנגמה"לה כחולה עם מגן דוד ועליו מספר עם הכיתוב שממעין  –שהיו המדים שלנו 

  .מה זה
פעם . רמספלכן מי שהיה חולה לא היה . את החולים לקחתמאושוויץ  הגיעה משאיתכל חודש . ו אותן שםנכמה בנות מתו וקבר

היו שוקלים , היו עומדות שם אלף בחורות ערומות. ארבעה נאצים ולוקחים את כולנו לחדר אוכל- היו באים שלושה, בחודש

  . לאושוויץ נשלחהומי שלא הייתה בריאה , ומודדים אותנו, אותנו
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ): עליה/ העפלה, המלחמה חייך אחרי, השחרור וחזרתך הביתה(

  

כמה ימים קודם לכן מנהלת המחנה לקחה אותי לעיר לקנות . ולא ידענו מה זה, שמענו טנקים נוסעים, 1945יום אחד במאי 
באותה שבת בבוקר שמענו ". תראו שמתקרב הסוף ןאת"כשחזרתי אמרתי לבנות . וראיתי הרבה גרמנים עם תחבושות, משהו

לא היה אף גרמני . רק רוסים ראינוקמנו כשלמחרת בבוקר . ותהיינו מבולבל .וראינו טנקים רוסים, החוצהתכלנו הס. טנקים
  . כל המחנה היה מלא בריח של תפוחי אדמה. הבנות הלכו למרתף בו אופסנו תפוחי האדמה ובישלו הכול. כולם ברחו, במחנה

הביאו במקום זה הם  .אבל לא הביאו לנו אוכל ת החרושתהזמינו אותנו לחדר האוכל של ביהם , כשהרוסים נכנסו למחנה
למחרת באו הרוסים ורצו את הבנות . יקרהאבל לא ידענו מה , שמחנו שנגמרה המלחמה. היינו המומים. אקורדיונים שרו ורקדו

  . רה בו במקוםיבבנות הוא ייגע והוא אמר שמי ש, פנינו למפקד של הגדוד הרוסי. של המחנה
 .נסיעה שבדרך כלל לוקחת שמונה שעות, נסענו לפולין במשך שבוע. ואחרי שבוע העלו אותנו לרכבות, במחנה היינו עוד שבוע

עושים מדורה ומחלקים לנו , מוצאים תפוחי אדמה, שדותלהבנים היו יורדים בדרך . בדרך פגשנו בנים שהיו במחנות באזור
, הורים ו לנו לא הי, לא היו לנו בתים .לא ידענו לאן ללכתואנחנו  והבנים הלכ' סנוביץוכשהגענו לס. שלא נרעב כדי אדמה יתפוח

  .שחיכה לנו לא היה אף אחדו
. תפוחי אדמה ולפעמים מעט בשר, לחם :הביאו לנו מעט אוכלהם . טיפלו בנושויינט 'גומה א"אונראו שליחים מבאותו זמן ב

אחר כך . השכיבו אותנו על הרצפה כי לא היה איפה לישון. ובשומר הצעיר קיבלו מהפולנים ביתה שהיו בגורדוניה 'חברכמה 
לנו בגדים  פקווסי, הם ארגנו אותנו בקבוצות .ונשארו בחייםה אלה שהיו פעם מדריכים בתנוע, תרבאו מליטא אנשים מבוגרים יו

  .עם כפכפים בשלג קודם הלכנו, גם נעלייםו אוכל

 עזרה הייתה שם שכנה פולניה שאמא שלי תמיד , עליתי לקומה השנייה. לקחתי חברה והלכתי לראות את הבית שלי, יום אחד
היא לא הציעה לי . השכנה ראתה אותי ולא הכניסה אותי הביתה. ואמא הייתה נותנת לה אוכל וכסף, היא הייתה ענייה. לה

ביקשתי לראות את הבית . בחיים נשארתיעל זה ש הצטערה כאילו , "?ת חיהא, אז מה" :היא רק שאלה. שום דבר ,מיםאפילו 
  . ואי אפשר להיכנס, אך היא אמרה שהאנשים שגרים שם נמצאים בעבודה, שהיה שלי

היו  גם שם  .בגרמניה (Landsberg)סברג דאחרי שלושה חודשים עברנו לעיר לנ. 'סנוביץובסך הכל היינו שלושה חודשים בס
, איש חמישים ששיםהיינו . אנחנו קיבלנו בית גדול בשביל הקיבוץ שלנו .הם עשו איסוף של כל הפליטים .ויינט'א והג"אונרה

הוא היה אדם משכיל ומדריך . בסקי'היה לנו מדריך נפלא שקראו לו יצחק קופצ. ובקומה למטה היה קיבוץ נוסף באותו הגודל

  . 1946נשארנו שם עד שנת  . בלתי רגיל
הוא השיב שהוא . אחד המדריכים שלנו פגש אותו במספרה ושאל אותו מה הוא עושה פה. סברגדפגשתי בלנ את בעלי פסח

שברוסיה הוא היה אמר המדריך שאל אותו מה המקצוע שלו והוא . בדיוק חזר לפולין כי נמאס לו להתחנן בשביל תפוחי אדמה

  .הוא היה הנהג של הקיבוץ ועשה בשבילנו הרבה סידורים. לקבל אוכל ולנהוג, המדריך אמר לו לבוא לקיבוץ .נהג
אני הייתי המזכירה של הגרעין והייתה לי זכות . רק מי שהיה זמן מסוים במחנה קיבל אישור לעלות, כשהגיע זמן העלייה

נסעתי עם בעלי  .ל החיים אני חולמת להגיע לארץ ישראלכאמרתי לו ש. אך יצחק המדריך ביקש שאשאר עוד קצת, לנסוע
  .ל"לא הייתי מוכנה להתחתן בחו כי, התחתנו רק בארץ .פסח

הן היו מכוסות כדי שלא ידעו שיש שם . אחר כך הביאו אותנו במשאיות סגורות מגרמניה לאיטליה. היינו בגרמניה יותר משנה
היינו שם . אסור היה לנו לצאת –זה היה מחנה סגור . (Tradate)טרדטה עיירה הבאיטליה הגענו למחנה לא רחוק מ .אנשים

  . א"שלושה חודשים בהם קיבלנו אוכל מאונר
שלוש מאות הספינה הייתה מיועדת ל ,שבועיים עד שהגענו לישראל-לקח שבוע". ווד'ווג"בסוף עלינו על אוניית המעפילים 

ואסור היה לנו לעלות למעלה  כדי שלא ידעו , יינו למטה בחדר המכונותה. איש אלף שלוש מאות כאך נסענו בה , איש ועשרים

היה שם בחור אמריקאי שעזר לנו . כולם הקיאו כל הזמן .ישנו אחד על השני, בחדר המכונות פרשו ברזנט. שיש אנשים בספינה
  . אשאר בחייםש באותו זמן לא חשבתי. קומקום מים קטן ליום וללילה ממנו  וקיבלנו) הוא גר אחר כך בחיפה(



 

. מחנה מעצר בקפריסין הקמתלפני  קרהזה . חופי חיפה ורצו לשלוח אותנו חזרהליד  האנגלים תפסו אותנו, כשהתקרבנו לארץ

נדחסנו בצד . כך שלא יוכלו לשלוח אותנו חזרה, הקפטן שבר את המנוע והספינה נטתה על צידה. לא נתנו להם לעלות לאוניה

 .הם נאלצו לשלוח אותנו לעתלית .וכך הבריטים לא יכלו לשלוח אותנו חזרה, כדי לא ליפול למים אונייהאחד של ה
  

  י על חייך  בארץ /נא ספר

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

  

אחרי יומיים העבירו אותנו . זמןההייתי מאד מבולבלת באותו . שם היינו מתרחצים ,והיו בחוץ מים, בעתלית היה צריף ענק

. הבריטים תפסו נשק בקיבוץ יגור ובעוד קיבוצים ולקחו את הגברים". השבת השחורה"בדיוק  הייתה אז . מהצריף לאוהלים

במקום לשמוח ולקבל , "סבונים"לנו הם קראו . לא עזרו לעולים בכלל ,הישראלים המבוגרים שנולדו כאן, עתליתכשהגענו ל
כשהגענו ליגור לא היה שם אף גבר כיוון . התנדבנו לנסוע לעזור ביגור .היינו שבועיים בעתלית ואז שחררו אותנו. אותנו כאן

ואלה היו המזרונים הראשונים , ביגור קיבלנו בגדי עבודה ושק גדול למלא בעלי תירס יבשים. "שבת השחורה"שכולם נלקחו ב

  . נושל

ולא ידענו , הפולנים לא ידעו מה זה לאכול תירס. ושמו על השולחנות בחדר האוכל תירס וזיתים, בערב רצו לעשות לנו מסיבה

אז באו . וכל האוכל נשאר, כלום נוכך לא אכל. םלפה ואז כולם ירקו אות יםולקחנו זית, חשבנו שזה פרי מתוק. זיתים םגם מה

אני . והגברים במספוא וברפת, הנשים עבדו בשדה. למחרת בבוקר הלכנו לשדה. בחמש דקות הילדים של הקיבוץ וחיסלו הכול

  .רק בשדה, לא רציתי לעבוד בבתי הילדים. על זה "שרופה"הייתי , עבדתי רק בשדה

שלוש פעמים בשבוע בא מורה אחר הצהריים ולימד . באותה תקופה התחתנו עוד כמה זוגות. אחרי חודש התחתנתי עם בעלי

  .התקציב שלנו לשנה היה שלוש לירות. אני תמיד חלמתי להיות בדגניה, אגב .ואחרי שנה קיבלו אותנו כחברים, אותנו עברית
ובמשך שנתיים הייתי , אחרי זה קיבלתי עם עוד מישהו אחריות על הפרדס. קצת אחרי שהתחתנו, 1946בני רפי נולד בשנת 

  . אחראית על הפרדס

אני . אחרי המלחמה התחילו אנשים לעזוב את הקיבוץ. תי בקיבוץ ובעלי היה בגדוד שלחם ליד עכובזמן מלחמת השחרור היי
עברנו לחיפה  .1950זה היה ב , ולכן היינו אנחנו האחרונים לעזוב מהגרעין שלנו, הייתי מזכירת הגרעין ולא היה נעים לי לעזוב

  .ר יותר עברנו לבית בקריית אליעזרמאוח. א אצל הרוטשילדים"וגרנו ברחוב הנמל ובעלי עבד בפיק
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