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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                                                                                                                                         

. עקרת בית, רוזה, היה ספר ואמי, )GIPS(ישראל גיפס , אבי. להוריכבת בכורה  1927בשנת , פולין, )LODZ(' נולדתי בלודג

אבי היה כהן ובחגים נהג ללכת . בית ההורים היה בית יהודי כשר. שהייתה צעירה ממני בשש שנים, חנה, בבית גדלנו אני אחותי 

. נהגנו לשחק עם ילדים בחצר, שמחהיה לנו בית . עם זאת לא היינו פנאטיים. שמרנו על מנהגי פסח והדלקת נרות. לבית הכנסת

לאמי היו ', גם המשפחה המורחבת גרה בלודג. היינו מבקרים אחד את השני וחיינו עם הגויים בשכנות טובה, להורי היו ידידים

בבית הספר היה נוהג . ספר מעורב-כשבגרתי מעט הלכתי לבית. 'גם הסבים גרו בלודג. עוד שתי אחיות ואח אחד ולאבי היה אח

. היו שאר תלמידי הכיתה הולכים לביתו ומספרים לו על הנלמד באותו היום, תלמיד מחסיר יום בשל מחלה או סיבה אחרת שאם

. זה נראה לי מובן מאליו ושמחתי לעזור לאנשים, לא השווצתי בשל כך. הייתי תלמידה טובה ולכן כולם רצו שאבוא אליהם

  .ס היסודי פרצה המלחמה"ם בביהבגמר הלימודי. בצעירותי לא הלכתי לתנועת נוער

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

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

זאת בכדי להציק . לצורך עבודה" כאילו"באו הגרמנים לרחוב והחלו לחפש יהודים  1939בשנת . 12כשפרצה המלחמה הייתי בת 

הייתה . הגטו התנהל כמדינה בפני עצמה. 'נכלאנו סופית בגטו לודג 1940בשנת . ולרדוף ולמעשה לתפוש ולקחת את היהודים

הביאו אנשים . ל כמו עיר תעשייהוי מקצועם באופן שאפשר לייצר שם הכהנהלת הגטו וההנהלה ארגנה את האנשים על פ

על מנת לעבוד בצדו האחר של , חלק מהאנשים היו עוברים מעל לגשר. לעבודות וחיזוק הייצור מהעיירות בסביבה ומערים אחרות

  . גרנו בצפיפות איומה. יהודים 200,000 –בגטו גרו כ . הגטו

  

כאשר . 400מועמדים התקבלו רק  5,000מתוך . לתיכון היו בחינות כניסה. ספר תיכון- ביתבתקופה הראשונה בגטו הלכתי ל

כ עלה ספק "אח. ראיתי את שמי ברשימת התלמידים שהתקבלו שמחתי והתרגשתי מאוד והתחלתי לרוץ הביתה לספר להורי

בדקתי שוב את הרשימה , ס"חזרה לביה רצתי. במקרה כזה אני אשקר להוריי ואסור לשקר? אולי טעיתי ושמי לא ברשימה, בליבי

. כילדים עבדנו רק חצי יום . 13הייתי רק בת . בהמשך בית הספר נסגר והצטרפתי למפעל לייצור עבודות יד. וחזרתי לרוץ הביתה

החלה  8 –אפילו אחותי בת ה . לאחר ארבע שנים בגטו כל משפחתי עבדה. אחר הצהריים עבדתי בקליניקה של רופא שיניים

. אחרי כן אסור היה להסתובב ברחובות. 22:00עד  06:00 –היינו מוגבלים בשעות היציאה לעבודה מ . וד כנערת שליחויותלעב

אנשים האמינו ועלו על . תחת הכסוי שנוסעים לעבוד בגרמניה ושם יהיו תנאים טובים יותר" משלוחי אנשים"כל כמה חודשים היו 

  . ירה בעקבות המשלוחים הייתה קשההאוו. מבלי לדעת לאן הם נוסעים הרכבות

  

. ותעודות זהות של הגטוהייתה משטרה ומשטרת הגטו נתנה ". שנות טובות"ודואר ואנשים אפילו נהגו לשלוח בגטו היו בולים 

. לפי ההסדר בגטו חולקה למשפחה ככר לחם אחת בשבוע. היינו מאד רעבים. היה כסף של הגטו אך המחירים היו מאד גבוהים

ישבו , אנשים נשברו מהרעב. היינו באים לעבודה עם סיר ועומדים בתור לקבל מרק. מר כעבור יומיים ולא היה מה לאכולהלחם נג

בעיקר תפוחי אדמה , חלק מהאנשים גידלו לעצמם ירקות. חלו בשחפת בשל הרעב הכבד. לנוח באמצע הרחוב ולא קמו יותר

גם . לא היה שום אמצעי אחר לחימום, על מנת להתחמם שרפנו דלתות. בחורף ירד שלג ושרר קור נוראי. בכדי לאכול משהוא

כל עבודת היהודים הייתה למען . אנשים סחבו משאות ועגלות כמו סוסים. העבודה בגטו הייתה קשה. בכדי לבשל שרפנו דלתות

ם לוותר על ילדיו והילדים אולם אף אחד לא הסכי, ביקשו להוציא את הילדים מהגטו על מנת להציל אותם 1942בשנת . הגרמנים

  .עד שהתחילו לחסל את הגטו, משפחתי ואני שהינו בגטו ארבע וחצי שנים. החלו לעבוד עבודת פרך

  

כשהחל הפינוי של הגטו אמרו לנו . האנשים הוכנסו לקרונות משא ונשלחו לאושוויץ. הגרמנים החלו לפרק את הגטו 1944בשנת 

כאשר . ולא היו להם ילדים 1939שהתחתנו בשנת  ,אסתר, ואחות שמעון, מא היו אחילא .אמרו, "שם יהיה טוב. "שניסע לגרמניה

כעבור מספר . ביקשו מתנדבים לעבודה בגרמניה התכנסה המשפחה להתייעצות והוחלט ששני הזוגות הצעירים יתנדבו לעבודות



 

, גולדה סבא שלי ודודתי, אחותי ואני ,הורי: עלינו שישה על הקרון. מא רצתה להיפגש עם אחיה והתנדבנו גם אנחנויימים א

איש לקרון משא של  50הכניסו אותנו עם עוד . אחותה הצעירה של אמי שהייתה מבוגרת ממני רק בחמש שנים והייתה לי כחברה

היו שני דליים , גברים נשים וילדים, לכל האנשים בקרון. לאוויר, הקרון היה סגור מלבד שני פתחים צרים ומסורגים למעלה. רכבת

במשך כל הנסיעה . הייתה לנו רק כיכר לחם אחת שהחבאנו במעיל. לא נתנו לנו לקחת כלום. לשירותים ושני דליי מים בלבד

אך הגרמנים רצו שנחשוב שאנו מגיעים לגרמניה וסובבו , שהייתה קרובה מאוד, יעד הנסיעה היה אושוויץ. ישבנו על הרצפה

  .סגורים ברכבת משא, אותנו כארבע יממות שלמות

  

שוטים ואלות ואנשים נוספים בבגדי , הדלתות נפתחו וראינו מולנו גרמנים עם כלבים. אושוויץהגענו ל, פתאום הרכבת נעצרה

עם הירידה מהרכבת . קפצנו מהקרונות מפחד המכות והצעקות!".  החוצה!" " החוצה"החלו צעקות . לא הבנו היכן אנחנו. פסים

. אחותי ודודתי, א עמדו מולנו ואני עמדתי עם אמיאבא וסב. העמידו אותנו בשורות של חמישיות והפרידו את הגברים מהנשים

. 1944השנה בשנת - הגענו לאושוויץ בערב ראש. כאילו ידעה שלא תראה אותו עוד, לפתע אחותי רצה לאבי ונתנה לו נשיקה

ותי אח, אמי דודתי ואני נלקחנו שמאלה. לא הבנו כלום". שמאלה", "ימינה: "לאחר שהפרידו אותנו מהגברים נעשתה סלקציה

. נותרתי רק עם דודתי. לא מנעו זאת ממנה. עברה קבוצה ונעמדה לידה, מא ראתה את אחותי עומדת לבדיא. נלקחה לימין

בתוך . הלכנו בכביש ובצדדים ראינו צריפים ענקיים. נכנסנו בשערי אושוויץ. העמידו אותנו בשורות של חמש והתחלנו לצעוד

. אמרו" בין כה וכה ייקחו לכם אותו. "הם רצו שנזרוק להם לחם. אות דמויות מכוסותראינו איך בחושך יוצ. הצריפים היו אנשים

גילחו אותנו . אמרו לנו להתפשט ושנשים את הבגדים במקום מסוים, הובאנו לאולם גדול. האנשים האלו נראו רע ופחדנו מהם

לא חזרנו למקום בו הנחנו את " המקלחת"אחר ל. אך לא היה סבון וגם לא מגבת, היו שם ברזי מים. וציוו עלינו לעשות מקלחת

. כל אחת קיבלה רק חולצה וחצאית באופן אקראי. לקחו אותנו למקום אחר בו הייתה ערמה של בגדים של אנשים שנשרפו. בגדנו

. וןלמזלי מצאתי עליה סיכת ביטח. החצאית שקיבלתי הייתה מאוד גדולה עלי. ללא נעלים, ללא תחתונים, ללא התאמה או מידה

דרגשים חשופים הבנויים בשלוש קומות שאפילו לשבת . ללא כריות וסדינים, ושכבנו על דרגשים ללא שמיכות, הובאנו לצריף

זונות "כל הזמן הסתובבו אנשים ששמרו עלינו וקיללו אותנו . חיכינו עד הבוקר. בכל דרגש הצטופפו חמש נשים. עליהם אי אפשר

היא הייתה בצריף . שנסעה לפנינואסתר ם בהפתעה גמורה שמעתי את קולה של דודתי שכבנו על הדרגשים כשפתאו". קטנות

היא הביאה מעט קש על מנת לחמם . היא אמרה שחלמה שהגענו לאושוויץ ובאה לחפש אותנו. 3ואנו בצריף מספר  40מספר 

ה היא מיהרה לחזור לצריף לאחר פגישה קצר. וחלתה בשחפת בגטו עקב הרעב שסבלה מרגישות בריאותיה גולדהאת דודתי 

  .לפני עלות השחר, שלה

  

שוב הושמנו בקרונות רכבת ונשלחתי יחד עם דודתי . כעבור מספר ימים נשלחנו לעבוד בגרמניה. לא נשארנו באושוויץ הרבה זמן

 8מול  אני עבדתי. והוציאו בד, הכניסו למכונות קש. שם עבדנו במפעל לייצור פשתן, )MARZDORF(לכפר מרצדורף גולדה 

קרה ושתי מכונות סיימו למלא באותו זמן . בכל פעם שמכונה סיימה למלא דלי הייתי צריכה למהר להחליף אותו. מכונות במקביל

עבדנו בשתי משמרות . ששמרו עלינו. אס.היו שם גרמניות אחראיות ואנשי אס. והייתי צריכה לרוץ ממכונה למכונה בלי הרף

במפעל  .צלחת מרק קיבלתיתמורת סוודר פעם אחת השומרות הגרמניות ידעו שאני סורגת ו .ובלילה סגרו אותנו בעליית הגג

ההונגריות נהגו לגלגל פיסת . מטרזינשטאט 100 –מהונגריה ו  100', מגטו לודג 200. נשים ונערות 400 כ"סה במרצדורף היינו

הוא לא . במחנה היה רופא גרמני צעיר מברלין .אחת הנשים מטרזינשטאט הייתה בהריון. שבת" נר"נייר בערב שבת ולהדליק 

היינו איתם . עבדו במפעל שני פועלי כפייה בלגים, הנשים היהודיות, נוסף לנו. שה ההרה ויילד את התינוקתיהסגיר את הא

  .את החדשות מהחזית המתקרבת, תוך העמדת פנים שהם עוזרים לנו בעבודה, הם גרו בכפר וספרו לנו בחשאי. ביחסים טובים

שמענו רעש מבחוץ והצצנו החוצה . אך השומרות לא הגיעו, בוקר אחד חיכינו שיפתחו את דלתות עליית הגג בכדי שנצא לעבודה

אחרי כחצי שעה . ראינו שעומדות לפני הבניין מכוניות והגרמניות ששמרו עלינו נכנסות למכוניות עם מזוודות. דרך החלונות

הם ניסו לפרוץ את הדלתות אך הדלתות היו ממתכת ולכן הבלגים . הפועלים הבלגים אלו היו שני. שמענו רעש מעבר לדלתות

הבלגים שמעו זאת בכפר ובאו . התברר שהגרמנים תכננו לפוצץ את הבניין עלינו. התחילו לשבור את הקיר עד שהדלתות נפלו

כאשר הרוסים התקרבו הרופא  .יה הבלגיםחיינו ניצלו בזכות פועלי הכפי. ברחנו להרים ומשם ראינו את הפיצוץ. לשחרר אותנו

. אך כאשר הוא ראה שכל האזור מוקף חיילים רוסיים הוא חזר. הוא רצה לנסוע לאמו לברלין. הגרמני ניסה לצאת בכוחות עצמו

  .הבאנו לו בגדים אזרחיים ושרפנו את מדיו

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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



 

אחד הקצינים הרוסיים . אך גם הרוסים לא היו צדיקים גמורים, שמחנו שמשחררים אותנו מהגרמנים. 1945הרוסים נכנסו במרץ 

. חלוןניצלנו את ההזדמנות ורצנו ל. היא התנגדה והוא הלך לחדר הסמוך להביא את אקדחו. שהייתה יפה מאוד, תקף את דודתי

רצנו לעבר שדה סמוך בו גדלה . בסוף דחפתי אותה וקפצתי אחריה. היינו בקומה השנייה והיא פחדה. אמרתי לדודתי לקפוץ

  .למזלנו הוא החטיא. הרוסי ראה אותנו בחוץ וירה לעברינו. להסתתר בתוכה, תבואה גבוהה

  

שוחררה ' לודג .ונסיעה של יומיים נמשכה כשבועיים, ומותהדרכים היו חס. 'אחרי הרוסים הגיע הצלב האדום והחזירו אותנו ללודג

. העיר הייתה ריקה. הרוסים עזבו והיהודים שנלקחו רק התחילו לחזור, הגרמנים ברחו. 1945ואנחנו הגענו במאי  1944בדצמבר 

הלכתי למספרה גולדה יחד עם דודתי . יהודי אחד מעובדי תחנת הרכבת ניגש אלי וסיפר לי שאח של אבי חי ויש לו מספרה בעיר

היא הגיעה ... לא האמנו. שפגשנו בפעם האחרונה באושוויץ, אסתרשם פגשנו את הדודה . והוא שלח אותנו לביתו, של הדוד

. דודי ואשתו היו בין אותם יהודים. יהודים לניקוי השטח 850התברר לנו כי בסיום חיסול הגטו הגרמנים השאירו  .יומיים לפנינו

. בורות בשטח בית הקברות 8במקביל לניקוי השטח נצטוו מספר יהודים לחפור . גם בית הקברות היהודיבשטח הגטו היה 

יום אחד נאמר להם שלא ילונו במחנה הרגיל כי למחרת מתכוונים . יהודים אל תוך הבורות 850הגרמנים התכוונו לירות באותם 

. כאשר באו בבוקר לקחת אותם המגורים היו ריקים. ח הגטוהיהודים התפזרו ברחבי שט. להובילם לאותם בורות ולירות בהם

  .אך דודי אשתו היו בין אלו שהצליחו להתחמק, יהודים וירו בהם 200-250הגרמנים הצליחו לתפוס 

  

היו קשים וביחד עם מספר חברים החלטנו ' אך התנאים בלודג. התחלתי לעבוד שוב אצל אותו רופא שיניים שעבדתי אצלו בגטו

עבודה שהחלה כניסיון ובהמשך קיבלתי , העבדתי בעיריי במרצדורף. נסענו למרצדורף. טח שהועבר מגרמניה לפוליןלנסוע לש

הצטרף , בעלי ברח מהגטו בלי משפחתו. 'בביתה של הדודה אסתר בלודגאת בעלי לעתיד פגשתי במקרה . תעודת הוקרה

. ידנקימשך הצטרף לצבא הפולני ולחם לשחרור ורשה ומבה. שנים בצבא הרוסי 10 –לפרטיזנים ולאחר מכן גויס לשרת כ 

  .בני הבכור נולד בפולין. בבית הדודה' התחתנו בלודג

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

המיטה הייתה . הובאנו להאנגר ענק צפוף ומלא במיטות. בחיפה" שער עלייה"בתחילה שהינו במעברת . 1950לארץ עלינו בשנת 

בעלי החל . ציונה- כעבור מספר ימים נסענו לאחיו של בעלי שגר בנס. שרר שם קור רב. קיבלנו מעט מזון לתינוק. שלנו" הבית"

. עם מקלחת בחוץ וקירות עץ רקובים, יזים שהוסב למעין דירהגרנו כחצי שנה בדיר של ע. גן-לעבוד בבניית מגרש כדורגל ברמת

. ל"אחרי העבודה בבניין בעלי עבר לעבוד בחיל האוויר כאזרח עובד צה. עד אשר הסתדרנו בארץ, שנים לא היה לנו מה לאכול

ו שבנינו יישאר לבד חששנ. 1984ועד  1950משנת , מקצוע אותו למד בצבא הרוסי, הוא היה מבקר המטוסים הראשון בחיל אוויר

  .כשיגדל וכך נולדה בתי השנייה

  

שנים  10 –ו , התאוששותבמרפאת הכאב ובמחלקת ' קפלן'שנים התנדבתי בבית חולים  17אך , בארץ לא עבדתי באופן רשמי

  .ל חיינתתי מצלחתי כ, תמיד התחלקתי במה שיש לי ועזרתי להרבה אנשים. יצאתי עטורת תעודות הוקרה. בקופת חולים ביאליק

  .מען אחריםויתרתי על עצמי ואיכות חיי ל .למרות שלא תמיד היה לי ממה, אני נותנת ומסייעת לאנשים על חיי
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