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אבא עבד . בת בכורה למשפחה עם ארבעה ילדים,  1921-נולדתי ב -קורותיך לפני המלחמה

 34בת  -בגיל מאד צעיר 1930-ב אמא נפטרה .יתה עקרת ביתיאמא ה, אצל אחיו שהיה קצב

. עזרה לאבא בטיפול בילדים אחותה בשנה שנתיים הראשונות לאחר מותה של אמא . בלבד

לא אהבנו את הרעיון שתפסה את . שה חדשה שלא אהבנו אותהייותר מאוחר אבא נשא א

  .מנו האהובהימקומה של א

  . נאלצתי בגיל מאד צעיר להתחיל לעבוד כמשרתת אצל משפחה יהודית. אני זוכרת עוני גדול

 יברח אבי עם אשתו החדשה ואחי) 39-ב(כשהגרמנים כבשו את פולין  -קורותיך בזמן המלחמה

אבל אחרי תקופה . אני נשארתי בפולין אצל המשפחה שעבדתי אצלה. הקטנים לכיוון רוסיה

המצב  ?,"למה חזרתם"שאלתי אותם  .שה שנשא נפטרה בדרךימאד קצרה הם חזרו כיוון שהא

  .רעבפולין היה 

 )(Brzesko סקו'אספו את כל היהודים בעיירה בה התגוררנו לעיר יותר גדולה בשם ג 1941-ב

שהפכה לאשה עגונה עברה לגור , האחות של אמי, באותה תקופה הדודה שלי. שם גטו מוהקיו

 אבי המשפחה . אני המשכתי לעבוד אצל המשפחה היהודית. הקטנים יוטפלה באחי עם אבא

, לא הבנתי למה. באחד הימים אמר לי לא לצאת מהבית. היה ראש הגטו היהודי, בה עבדתי

באותו יום קראו לכל היהודים להתרכז במקום מסוים ושלחו אותם : כ התברר לי"אבל אח

אני . כל משפחתי עלתה על אותה רכבת ומאז לא ראיתי אותם עוד. בטרנספורט לברגן בלזן

באותם ימים פגשתי את החבר שלי . טו ריק מיהודיםנשארתי בג. ניצלתי בזכות אותו יהודי



זה היה בית . יולקחו אותנו לבית סוהר בשם מונטולופבקרקוב  נעצרנו . ונסענו יחד לקרקוב

כ העבירו אותי לגטו "היינו שם תקופה מסוימת ואח. ששמו יצא לשמצהשל הגסטפו  סוהר 

 כשהגעתי . יץולאושו אותיירו תקופה מסוימת ואז העב הייתישם . קרקובב(Plaszow) פלשוב

- הסיבה. הןישתי בחורת נצלו ואני בינ. בחורות הובלו לתאי הגזים 25. לאושוויץ עשו סלקציה

ספרתי  .לא היו עלי שום מסמכים מזהיםוהגעתי מהכלא . שתינו טענו שאנחנו לא יהודיות

מריה  ה טהורה אלא מעורבת ושמייואני בכלל לא יהודי שהגסטפו לקחו את המסמכים 

ויץ היו לי שתי חברות מאד ובאוש . הכניסו אותי לבלוק של אסירות לא יהודיות .פבלינה

ה בשם אלה שטיינר יהשני. אחת נפטרה משחפת. ה לאורך כל הדרךיטובות שתמכנו אחת בשני

  . לא פגשתי אותה יותר. הייתה בחורה מדהימה שעזרה לי המון' שהייתה במקור מלודג

רציתי לשתות ולא יכולתי לרדת . היה לי חום גבוה. בשלב מסוים חליתי במחנה בטיפוס

אחרי שהחום חלף וקצת התאוששתי הכניסו לי לאותה מיטה חולת . שתיתי שתן. מהמיטה

שהשתן יתכן . לא יודעת איך שרדתי. מרחתי את גופי בשתן  והגרוד עבר. נדבקתי גם אני. גרדת

  ).לי כך רופא אמר(הציל אותי 

הובלתי אבנים כבדות מאד במריצות קטנות במשך שעות כל . באושוויץ עבדתי בעבודות כפיה

. 45עד אפריל  42ויץ מפברואר ושושהיתי בא. יום  

. אחד פגשתי פתאום את החבר שלי באושוויץ אחרי שלא ראיתי אותו תקופה ארוכהיום 

בינואר . תקופה ארוכה לאף אחדלא ספרתי על כך . התייחדנו במקום מסתור ונכנסתי להריון

שתי הבחורות שחלקתי איתן בגטו את .  ת המוות כשאני בהריוןדיצאנו מאושוויץ לצע 44

. הכניסו אותנו לקרונות פתוחים להובלת פחם מלאים בשלג. אותה מיטה עזרו לי ותמכו בי

הגענו למחנה . הלכתי בנעלי עץ פתוחות .שתינו מהשלג, ישבנו על שלג

(Ravensbrueckרוונסבריק ילדתי את ביתי  רוונסבריקבמחנה . הייתה לי שושנה על הרגל ,)

בגלל שהיו שגם היו אסירותאחיות גרמניות . ג בלבד"ק 1.8היא שקלה . 1945אהובה באפריל 

אני זוכרת . אחרי הלידה בסמרטוטים את התינוקתעטפנו . עזרו לי בלידהקומוניסטיות 

את אבא של אהובה לא פגשתי . אני כבר לא לבד -שאחרי הלידה חיבקתי אותה וחשבתי בליבי

.אולי נלקח לקרמטוריום, סיפרו לי שהוא חלה ונפטר. יותר  

שבועיים בערך אחרי שאהובה נולדה הגיע הצלב  -יה לארץיקורותיך אחרי המלחמה ועד העל

שוודיה שלחה פלדה לגרמנים ותמורת זאת קיבלו ( לקחו אותנו לשבדיה. האדום למחנה

כששמעתי על הקמתה של  דמי. היינו בשבדיה 48עד דצמבר  45מאפריל . )המחנותמאסירים 



עלינו על הגענו למרסי ומשם  48 בדצמבר. מדינת ישראל החלטתי שאני רוצה לעלות לארץ

.ית המעפילים עצמאותיאונ  

. לחיפה ומשם העבירו אותנו לתקופה קצרה לבית עולים בפרדס חנה הגענו - החיים בארץ

כשהגעתי לארץ התחלתי לחפש את אחיה של אמי . מאוחר יותר קיבלתי בית של עמידר בנתניה

 ,לא הספקתי לראות אותו. ר באביחילהוא ג ,עם חמשת בניו ואשתו 1935-שעלה לארץ עוד ב

אשתו ספרה לי כי כשעלו  .למותו 30- מצאתי את הקשר למשפחתו ביום ה. הוא נפטר קודם

לארץ הוא רצה לקחת איתו אותי או את אחותי הקטנה ביותר אך היא לא רצתה כי הייתה 

אם היית לוקחת את אחותי הקטנה לך הייתה היום בת  - אמרתי לה. בנים משלה 5- מטופלת ב

  ..ולי אחות

ומיד  ת המעפילים עצמאותיבאונ 48באפריל  גם הוא הגיע מהתופת . בישראלאת בעלי הכרתי 

לנו שני  נולדו. שנים יחד 58היינו  ,התחתנו 49פברואר וב 48הכרתי אותו בסוף . התגייס לצבא 

  .התגוררנו כל השנים בנתניהבן ובת ו - ילדים משותפים

נינים  14- נכדים ו 11ש לי היום י).בית בכפר בביתן אהרון(שנים עברתי להתגורר כאן  4לפני  

  . י הם מקור הגאווה שלייויחד עם שלושת ילד

אני הייתי . 1988נפטר בשנת . עבד קשה מאד . בעלי עבד בבניין והתקדם להיות מנהל עבודה

ויחד עם קצבה שאני מקבלת מהאוצר אני  למזלי הוא חסך כסף במבטחים. עקרת בית

  .מתקיימת
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