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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  שרה :שם פרטי  פרצלמאיר :שם משפחה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, והשאלה אינה נוגעת אלייךבמידה                                   

                                              בלועזית                         איצקוביץ: שם משפחה איתו נולדתי
 

  :שם פרטי איתו נולדתי
                                                      

   בלועזית
                                            

:                     מין

 נקבה
  : לידה שנת

1924 
  ה'ליפצ :עיר לידה

                                                              

 כיה'צ :ארץ לידה                                                בלועזית

  פסל :שם פרטי ושם נעורים של האם  אברהם :שם פרטי ושם משפחה של האב
 

   בלועזית  ה'ליפצ :מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
                                         

  :ארץ המגורים
 כיה'צ

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

 תלמידה 

  : מקצוע לפני המלחמה
                               )מורה, סנדלר, תלמיד(

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

 בני עקיבא
  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )  שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                                     
   בלועזית חוסט :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                             

  בלועזית  אוושוויץ: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  גרליץ  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  סלובקיה-פרסבורג

  :שנת עליה  ציין ממתי עד מתי, נות מעצר בקפריסיןבמידה והיית במח

  
1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  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, בגטו או במסתור האנשים שהיו בסביבתך ,או בהתנגדות בריחהב
  

אני הייתי הבת הקטנה במשפחה והאחים . ה ולקחו אותנו לגבול פולין'ההונגרים הגיעו לליפצ, 16כשהייתי בת , 1940בשנת 

ה תיאחות אחרת שהי, אחות אחת חיה בבודפשט עם בעלה ושלושת בניהם. והאחיות שלי כבר היו מפוזרים ברחבי אירופה

שנפטרה לפני , היה בבלגיה ואחרי ששוחרר ממחנה עבודה חזר לבלגיה ואני הייתי עם ציפורה, אחי, טשגם חיה בבודפ, רווקה

שאיבדו את נשותיהם וילדיהם , שתינו התחתנו עם ניצולי שואה. בגבעתיים, שנה וגרה יותר מעשרים שנה בשכנות אלי פה

בגבול פולין היו אנשים שחפרו בורות ובסיום . היינו על הרכבת הראשונה שהגיעה לגבול פולין וחזרה ממנו .במחנות ההשמדה

המפקדים החליטו בתגובה להחזיר את . אדם אחד שניצל מהירי הלך למפקדים וסיפר להם מה קורה. החפירה נורו לתוכם

, מיםכלל ה לא היו 'בליפצ. ענו מה קורהלא יד. שהכל בסדרה וחשבנו 'חזרנו הביתה לליפצ. כיה'הרכבות שהגיעו לגבול הזה לצ
   .כלשהם אמצעי תקשורתאו , חשמל

. כשההורים שלי וציפורה נשארו בבית, שאלתי למה והוא לקח אותי לחוסט. קצין הונגרי קרא לי לבוא, יום אחרי פסח, 1944 - ב

הנסיעה לאוושוויץ . חתי לצאת מחוסט ולהתאחד איתםוהצל, לאחר כמה ימים נודע לי שההורים שלי ואחותי בדרך לאוושוויץ
להתרחץ , ההורים שלי הלכו ישר לתאי הגזים ואני וציפורה נשלחנו להסתפר. השארנו הכל ברכבת. תה ארוכה מאודיהי

בו ישנו , בצלהגר 21עם הבגדים החדשים נשלחנו לבלוק . בסוף התהליך לא יכולנו לזהות אחת את השנייה. ולהחליף בגדים

יתה הוראה של מנגלה לעשות סלקציה ואמרתי לציפורה ילאחר כמה ימים ה. חוץ מזה לא עשינו כלום. בנות על עמודים 12

האחראית על . ככה ציפורה ניצלהרק . להתעלם מהסלקציה ולעשות מה שאני אומרת לה ולא מה שהקצין אומר התה חולישהי

משם עברנו לבלהגר ושם עשו לי . ונהנתה להתעלל בכולם סדיסטית השהייתבת של רב או שוחט , יתה קצינה יהודיהיה קהבלו

אני ביקשתי . יתה קצינה פולניה נחמדה מאוד שנתנה לנו אפשרות לעשות מה שביקשנויהמפקדת בבלהגר ה. את המספר

ציפורה . אכלנו ביום פרוסה אחת וקצת מים או מרק. תה במטבח נהנתה מכמות נוספת של אוכליכי מי שהי, להיות במטבח

  . חלתה בבלהגר במחלת פה וטיפלתי בה

גרליץ שהיה מחנה מעורב מ. בו עבדנו בבית חרושת לכדורי ברזל ועברתי בו שני ניתוחים, משם עברנו למחנה העבודה בגרליץ
נו משם חזר, בה גרנו עם מטבח, שוחררנו לגרוס רוזן והצעידו אותנו בשלג כברת דרך לאורווה ,גרמנים ופולנים של יהודים

  . לא היינו צריכות לשלם על אוכל או מגורים, בתקופה הזו היינו חופשיות והכל היה חינם. לגרליץ ואז שוחררנו סופית

באותו קרון היה גבר שהציע לבנות לבוא אליו לאכול . כשכולן חוץ ממני היו בקרון של פרות, עלינו על הרכבת לברטיסלאבה
, הרכבת נתקעה והיינו חייבות לחזור לאותו אדון, אבל ביום השני של הנסיעה, אני לא רציתי. איתו במסעדה יהודית כשרה

נשארתי אצלו בזמן שציפורה נסעה לחפש את אחיותינו ואחי שהיו מפוזרים באירופה . שנה 17 -שהיה מבוגר ממני ב

התחתנו . ר עליהםהוא אף פעם לא דיב. שאשתו וארבעת ילדיו נרצחו במחנות השמדה, יצחק פרצלמאיר- והתחתנתי איתו
כים סרבו 'למרות שהצ, עזבתי את סלובקיה בה חיינו בעושרבהמשך . חיינו כמו מלכים. והיינו מאושריםכיה 'בקרלסבאד בצ

   .להחזיר לנו את הקרקעות שהיו בבעלותנו לפני המלחמה

  

, משפחה שהקמתה, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים
  

נולדה לי כאן  .ותו נשאתי ברחמי בעת העלייה לארץאילדתי את בני , בתי הבכורה פסל נפטרהאחרי ש, הגעתי נשואה ובהריון

בעלי . תייםהגענו ליפו וגרנו בבית שהיה עם הרבה תקלות ומשם עברנו לרמת גן ובהמשך לגבע. והייתי עקרת בית בת נוספת

אני בבניין הסמוך לבניין בו , היכן שפלאפל התאומיםתה לנו חנות יהיבסוף לכש, במקומות שונים בתל אביב עבד בטקסטיל

  .מתגוררת היום

  
  

  יסמין שינדלר: ראיון

  2013אוקטובר , גבעתיים

  

  מצורפות תמונות בהמשך*

  

  

  



 

   



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


