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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
. ובנות ביחד םאך בילדותי נשלחתי לבית ספר פולני ציבורי שבו למדו בני היינו משפחה של חסידים, רדי מאודתי בבית חגדל

, הוריי היו מקסימים ומאוד דתיים. הרב קוחונסקי, מי היה מראשי הקהילה היהודית ונציג היהודים במועצת העירסבי מצד א

הדירה שלנו הייתה ממוקמת באזור בו היה . אחותי עברה איתי את כל המלחמה ,היו לי אח ואחות. יתה חנות צבעיםלאבי הי
  . וגרנו כל המשפחה ביחד, עתיד לקום הגטו

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
גרמנים רבים החלו . ההפצצות הרסו את הבניין בו גרו סבי וסבתי, 12כשאני בסך הכל בת  1939המלחמה פרצה בספטמבר 

ולכל , ברחנו לכיוון וורשה, משפחה וחברים, ברגע שהגרמנים נכנסו לעיר כולנו. עיר והשפה השלטת הפכה לשלהםלהסתובב ב

מאחר והיה יום שבת . הכניסה לוורשה הייתה אסורה - כשהגענו לפאתי וורשה עצרו אותנו. אורך הדרך ראינו חיילים גרמנים

בהמשך הדרך . חזרה ועצרנו בבית של משפחה יהודית בצד הדרך נאלצנו להפסיק את ההליכה, ואנחנו היינו משפחה חרדית

ובאותה תקופה כל , כשחזרנו לעיר התכנסנו כולנו חזרה בבית הוריי. חזרה לביתנו ראינו גרמנים חותכים זקנים של יהודים

  . משפחה הייתה מקבל חדר אחד בלבד בתוך הגטו

י לא אפשרה  מא". ראוס"ו תולים עשרה יהודים בכיכר תוך כדי צעקות ובכל חג הי, הגרמנים ידעו את מועדי החגים של היהודים
חבורה  ההגיע 'בסמוך למועד הגירוש לגטו לודג. בכל פעם, והייתה מחביאה אותי תמיד בתוך המיטה גלי לצפות בהוצאה להור

  . ונה חלמוסיפרו לנו על ההשמדה שמתרחשת במחנ, הם היו מחופשים לגויים, של ארבעה יהודים על אופנועים

הוציאו אותנו מהבתים אל הרחבה שליד בית  לפנות בוקר. שפחה שלי שרדה עד אזוכל המ 1942הגירוש התרחש בשנת 

באותו רגע  .משאיות גז שחורות הובאו למקום והתחילו לקרוא לכל הילדים לעלות. וחלקינו עוד לא הספיקו להתלבש -הכנסת

בשלב זה עדיין לא הופרדתי , ם שונים כדי שאראה מבוגרת יותרה אותי בבגדיאמי וסבתי אספו לי את השערות וסבתא הלביש

היה חם , לקחו אותנו לבית הקברות ושם ישבנו ימיםבאותו בוקר . םסבתא שלי שמה לי שני יהלומים מאחורי השיניי .מאמי

אה שהוא ודודי חוסלו עוד לפני כנר. ואנשים השתיקו אותי, "טאטא טאטא"נעלם צעקתי לאבי ש. מאוד וכל העת היה בכי מסביב

דבר שמאוחר יותר ! מתפלל בכל הכוח אך אלוהים לא קיבל את התפילה, אני זוכרת את סבי שהיה צדיק הדור. ההגעה לכיכר

  . אך אני עדיין נשארתי קרובה לדת, השפיע על החזרה בשאלה של בני

סבתא וסבא היו , אאמ. והיא דחפה אותי לכיוון השניכשזה קרה רצתי אליה חזרה ו, בשורות הפרידו אותי מאמיכשהסתדרנו 
 מאותו רגע  .עם אחותי ודודה שלי' אותי שמו בטור שהלך לגטו לודג. מחנה ההשמדה הראשון בפולין, ונבטור שנשלח לחלמ

משכה אך נ, דקות לכל היותר 15בקרונות סגורים הייתה אמורה להימשך ' הנסיעה לגטו לודג. הנשארתי איתן עד סוף המלחמ

  .ליקקתי זיעה שהצטברה על המתכת והידיות שבדפנות הקרון כדי לא להתייבש. רבים מתו בקרונות במהלכם, יומיים
לדודתי היו פרוטקציות  .בתור תופרת בבית חרושת אני הייתי עובדת חצי יום, היה לנו חדר. לא היה לאן לברוח' בגטו לודג

להשיג לי ולאחותי בגדים של יהודים שנרצחו וגם הצליחה למשכן את אחד  היא הצליחה. שעזרו לנו לשרוד את החיים בגטו

נשארנו בגטו כמעט עד לחיסולו בשנת . שהיה מאוד נדיר למצוא, היהלומים שסבתא הכניסה לי בשיניים בתמורה לכיכר לחם

זדונסקה לה שהיה בגטו בניגוד לשיתוף הפעו - כל אחד דאג לעצמו' כיוון שבגטו לודג, מעולם לא השתתפתי במחתרת. 1944

זכור לי ששלחתי את האישה שחילקה מרק לדודתי שתיתן לה . על המרק שקיבלנו לאכול במפעל' יש שיר מגטו לודג. וולה

  . ובתמורה קיבלתי מאותה אישה מנות גדולות יותר של מרק) כמו שנתנה לי ולאחותי(בגדים 

אחת , ואני זוכרת שנכנסתי לדירתה של אחות של סבי', יתה משפחה בלודגלסבא שלי ה. יש נושא שלא דיברתי עליו מעולם

זו הייתה טראומה  .מתות יחד -וראיתי אותה ואת בתה שוכבות על המיטה, של לפני המלחמה' הנשים העשירות של לודג

  .גדולה
, כשהגעתי. י ידעה ולא סיפרה לידודה של. לא ידעתי שאנחנו הולכות לשםאך באותו זמן , עם חיסול הגטו לקחו אותנו לאושוויץ

הייתי , )תזמורת(האורקסטרה היו שם אנשים רזים כמו שלדים שזעקו ללחם וברקע . אני זוכרת שמיד חשבתי שהם משוגעים

ודודה שלי צעקה עליי על שסיימתי את כל , רך חצי כיכר לחם וקצת שמןדקיבלנו כל אחד ל' עוד ביציאה מלודג. בהלם מהמחזה
  . שוויץ ציוו עלינו לזרוק את הכלדיעבד היה מעשה חכם כיוון שברגע שהגענו לאומה שב, הלחם

עמדנו שם . ם והם לא עבדואלא שהייתה תקלה בתאי הגזים שנכנסתי אליה ,של אושוויץ" המפורסם"עברנו את התהליך 

נשלחנו ו, קיבלה בגד קצר יותר אחותיו קיבלתי בגד ארוך, והיה קר מאוד הוצאנו משם. ם והגז פשוט לא עבדעירומיו מגולחים
נכנסים ויוצאים  םש"היא צחקה ואמרה ו ,קורה במלתחותבעצם שאלתי את השומרת מה . בו לא היה מקום פנוי 14לבלוק 

נשים  500-שצעקו ברמקול בגרמנית , הם אנשי מקצוע' הגרמנים שמעו שאנשי גטו לודג .והצביעה לעבר הארובה" למעלה

 בברלין. רק אז הפסקנו להריח את הריח של אושוויץ. לקחו את כולנו ברכבת פתוחה לכיוון ברליןצריכות להתרכז למעבר ו

נתנו  ,שמרו עלינו, הרגשנו נהדר. לא נהרס בהפגזות על ברליןולבן מבחוץ שהיה מפעל , Kroopבמפעל הנשק  התחלנו לעבוד

וסים התקרבו לברלין והעיר הופצצה קשות לקחו לקראת סוף המלחמה כשהר .500אני הייתי מספר ונו מספר תלכל אחת מאי

זה , ושם היה הכי גרוע הגענו למחנה ההסגר רבנסבריק .גופות בכל מקום, ראינו זוועות. ברליןחוץ לאותנו ברכבות וברגל מ



 

 המחלות והלכלוך, אף אחד לא קיבל שם טיפול רפואי .הגרמניה הגנה עלינוהשומרת  אך למרבה הפלא מקום למות בוהיה ה

אני זוכרת שהלכתי לישון כפופה עם חתיכת לחם בחיקי אך כשהתעוררתי גיליתי שהיא . חיסלו את כולם וההזנחה הייתה נוראה

  . נגנבה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

 יה שליוותה אותנו כל הדרךיהגרמנ. שנים שלא ראיתי דשא ואני זוכרת את תחושת החופש, לדשא, מחוץ למחנההוציאו אותנו 
הגרמנים כרזו לנו לחזור פנימה לתוך המחנה ואנחנו  .משםאף אחד לא בא לאסוף אותנו ו מהמפעל בברלין כנראה שמרה עלינו

ומאחד מהם יצא , אוטובוסים שוודים של הצלב האדום חמישההגיעו ואז , "זה השוודים"אחותי התחילה לצעוק . ”Nein“צעקנו 

נסענו . ניצולים אחרים ר כךורק אח, בנות מהמפעלה 500, קודם לקחו אותנו. חסיד אומות עולם שוודי –פולקה ברנדוט 
  .הצלב האדום השוודי הציל אותנווכך , לדנמרק ומשם לשוודיה

שלי האוטובוס  .זה היה לפנות ערב, בנות נהרגו ועצרנו בצד שתי. בדרך לדנמרק הופצצנו על ידי הגרמנים והאוטובוסים ניזוקו

היא הייתה מאוד , שוודי וליםחת את אחותי לקחו לביובדנמרק בדקו אותנו רפואית . אחר נהרס והיינו צריכים לחכות לאחד
 רחצו, אני זוכרת שהכניסו אותנו לאולם גדול ובו ניקו אותנו יסודית. הקהילה היהודית עזרה מאוד ,הגענו לעיר מלמו. חולה

הייתי , מהחלון בשעת ערבכשהסתכלתי . מה שנרצהבוש כל יכולנו לו של בגדים לכולנווך היה מבחר ענק ובאולם סמ, אותנו

, היינו שבועיים במלמו ומאוד שמרו עלינו שלא נאכל יותר מדי! המומה מכמות האנשים והחנויות והאורות והאנשים החופשיים

, דודתי ואני לקחו למקום לא רחוק מגטבורג ,את אחותי. הבראההרופאים פיזרו אותנו לבתי מאוחר יותר היה טיפול צמוד וגם 

אחותי נפטרה . כחצי שנה ולא יותר –על גבעה ענקית היה בית החלמה אלגנטי מאוד ושם היינו עד שחזרו אלינו הכוחות 

  .בגטבורג ממחלתה
ופא סירב אך הר, עזבו לישראלעם הזמן הבנות . מזרחיתנועת בצפון שוודיה בחברת בנות דתיות מ פרסת שלחו אותי לבי

למחנות בקפריסין ולכן לא ידע שהמסע על האוניות ארוך וקשה ושהן מגיעות  ואה. לשלוח אותי יחד איתן מאחר ואני חליתי גם

שכרנו  .הצטרפתי אליה לעבודה וכשאני הבראתי ,נשארה בגטבורג והחלה לעבוד בבית מרקחתדודתי . להצטרף הרשה לי
חשבנו אפילו לא לעלות בהמשך . אני ידעתי לדבר שוודית, וחיינו בסביבת שוודים בוד בתפירהאני התחלתי לע, חדר בווילה

אנשים נחמדים מאוד ומסבירי אמנם הם , לא יהודיםווהעובדה שסביב היו רק שוודים  היותי דתייה, בסופו של דבר !לישראל

פחה שגרנו אצלה בוילה ניסתה המשואף  ,אם רציתי למצוא חבר לא יכולתי. הקשה הריחוק מהסביבה היהודיתאך , פנים
דודה שלי החליטה  1950ב. הרב יעקובסון לא הסכים לשידוך עם שוודי, הרב של הקבוצה .אך זה לא עבד לי מישהו לשדך

  .לעלות לישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  
ושלא , א רוצים אותנו פהבכלל התחושה בארץ הייתה של. והיה מאוד לא נעים, קודם חיפשו עלינו כסף ויהלומים, כשהגענו

לצבא עם התעודה  כשהלכתיו ,בתעודת העלייה שקיבלתי נפלה טעות והיה רשום שאני נשואה. מכבדים את הטרגדיה שעברנו

חיפשתי עבודה ומצאתי בחנות של הלבשה . בין חברים ובני משפחה רחוקיםאני ודודתי נדדנו  .הזו פטרו אותי מהשירות

דודה שלי גרה אצל בת . הידע והאישורים שקיבלה בשוודיהמאחר והיתה בעלת לעבוד כרוקחת דודה שלי התחילה ו, תחתונה

. יה לארוחת צהרייםהייתי יושבת ברוטשילד לאכול לחמנ, עבדתי קשה. דודה שלה ואני גרתי ברחוב הרצל אצל אישה זקנה

  .נתישם הייתי עד שהתחת. שכרנו חדר בזמנהוף פינת הכיכר, לי מעט כסף צטברכשה
הוא עבד בחווה של פולנים אנטישמים והסתדר בזכות  :את המלחמה הוא שרד כפולני. בעלי היה פולני ניצול שואה יפה תואר

היו לנו חברים שהיינו . בעלי עבד ביהלומים. כשהתחתנו גרנו בביצרון בדירת שיכון. פולנית הרהוטה ומראהו המצודדשפה ה

   .בני תלונות על שלא הבין כלוםל, לנית וביידישמדברים איתם כל השנים על המלחמה בפו
אמרה לי שהם לא יודעים דבר וחצי דבר והזמינה אותי להרצות מול החיילים אותם היא הדריכה , נכדתי שכבר סיימה את הצבא

  . אני זוכרת שסיפרתי את הסיפור שלי לאט והם ישבו מרותקים. על סיפור השואה
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