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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  בן עטר
  :שם פרטי

  רומה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  במקומות המסומנים )גם בלועזית(יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס                          

  :          שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה
                                               נוטקביץץ

  בלועזית
NUTKIEWICZ                                               

  :המלחמה או בתקופתה רטי לפנישם פ
                                                           רומה 

   בלועזית
ROMA                                               

:                     מין
 נ/ ז    

   :לידה תאריך
10.11.1926 

    :לידה עיר
                                                             ורשה 

   בלועזית
WARSHA                                                           

  :ארץ לידה
 פולין

  :של האב שם פרטי
  יעקב

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                              :     לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע

                   ורשה

   בלועזית
WARSHA                                          

  :ארץ המגורים
  פולין

 
, תיכון, יסודי( :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )אוניברסיטה
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
                                 

  :  או בתנועה חבר בארגון
  

    ):  ארץ, מחוז, ישוב( תקופת המלחמהמקומות מגורים ב
  פולין, ורשה

                                                                                                                
  :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

         ורשה
                                                                                                                                                      

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

                                                                                                              מלהוף, אוונסבריקר, אושוויץ בירקנאו, מיידנק

                                               :              מקום  השחרור

            מלהוף 
 

  :  תאריך השחרור

05.05.1945 

  : ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
 גרמניה אשווגה, שלכטנזה

   ?)ציין מקום( חזרת לאחר השחרור/לאן עברת
  פולין

  

   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  צרפת, מרסיי

  :עליה שנת
1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  פרובידנס

  
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  וף ראשוןנא לכתוב בג                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .הצעירה מבין שני ילדים, בורשה שבפולין 1926במבר נולדתי בנו

  .התגוררנו בדירה מרווחת יחד עם סבתי וסבי מצד אבי
  .אבי עבד עם סבי בעסק הפרטי למחסני עצים ואמי עבדה בלשכת המסחר של פולין 

  .ך"ברית ותנהשיעורים היו בפולנית מלבד ע ,"יהודייה"אחי ואני למדנו בבית הספר הפרטי 

  .היינו משפחה מאוחדת וקרובה, עד פרוץ המלחמה היו לי חיים מאוד מגוונים
  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/ות בבריחההשתתפ, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  .העסק של סבי נשרף והמשרד בו עבדה אמי נסגר. בגטו, במלחמה נשארנו בורשה
  .ודאסרו על היהודים ללמ, כל בתי הספר היהודיים נסגרו

אחי ואני למדנו בקבוצות קטנות על ידי מורים מבית .אמי עבדה בגטו במשרד רישום התושבים ואבי עבד בלשכת העבודה
  .מועד הגירוש 1942ספרנו הקודם עד ליולי 

עבדתי שם למשך כשלושה חודשים ולאחר . 'בזמן הגירוש הצליח אבי לצרף אותי לקבוצה שיצאה לעבודה במשק ליד לוביץ
  .עוד במהלך שהותי שם קיבלתי הודעה שכל משפחתי נשלחה להשמדה. ה העבודה הוחזרנו לגטו שהסתיימ

לאחר , ה נמצאים בגטותנודע לי שדודתי ומשפח.מחנה רמברטוב, הקבוצה איתה הייתי הצליחה לצאת למחנה ליד ורשה

  .מאמצים הצליח רופא המחנה להחזיר ואתי לגטו ושם התאחדתי עם דודתי
  .למחנה מיידנק נשלחנואז  1943בגטו בזמן הגירושים והמרד עד למאי נשארנו 

  .נשארתי לבדי. את דודתי ובעלה שלחו להשמדה וביתם עברה לצד הארי
כשהוציאו אותנו לצעדת  1945שלושה חודשים מאוחר יותר נשלחתי לאושוויץ בירקנאו ועבדתי בעבודה פיזית קשה עד לינואר 

  .המוות
  .הגענו לעיירה לסלאו ושם העלו אותנו לקרונות פחם. לא אוכל ומים ותחת הפצצות של מטוסים רוסיםל, הלכנו בשלג ימים

  .נסענו למשך כמה זמן עד שהגענו לברלין. היינו צפופים מאוד ופלג גופנו העליון היה חשוף לשלג, אלה היו קרונות פתוחים

  .נסבריקאווירו אותנו לרלאחר המתנה העב. בתחנת הרכבת בברלין היו הפצצות של הבריטים
. בנות ועמדנו יום שלם מוכנות ומזומנות 200 - נבחרתי עם עוד כ. נסבריק הייתי מועמדת לראשונה להשמדהאוובמחנה ר

  .למזלנו הקרמטוריום התקלקל באותו היום והוחזרנו למחנה

  .מאוד לתארושם לא היו תאי השמדה אך היה רעב כבד שקשה , ףאחרי כמה שבועות הועברנו למחנה מלהו
במהלך העבודה אכלתי פטריות ועשבים וכך . שתלתי יער מעל בית החרושת לנשק שהיה בנוי בתוך האדמה, אני עבדתי

  .החזקתי מעמד
לא , רצנו מיד למטבח ולמחסן האוכל כדי לראות מה יש לאכול. השער היה פתוח, יום אחד כשהתעוררנו לא היה מסדר בוקר

אני ועוד שלוש בנות שהיו אתי . עברנו כמה כפרים בדרך . כולנו הלכנו לכיוון מערב. חלנו ללכתוהתמשם יצאנו . מצאנו מאום
  .שחטנו ובישלנו אותן, בחצר הבית היו תרנגולות. במחנה התמקמנו בבית בכפר

שם כל . יןהחלטנו לעזוב ונסענו בטרמפים חזרה לפול. לאחר כמה ימים הגיעו טנקים רוסים מצד אחד ומצד שני טנקים בריטים
  .אחת חיפשה את משפחתה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

שם ' ודגחזרתי לל. לא מצאתי אף אחד מקרוביי. חצי מביתנו היה הרוס ובפתחו עמד איש שאסר עליי להיכנס, הגעתי לורשה
היא . ישבתי על מדרגות בית הקהילה ובחורה שלא הכרתי קודם לכן פנתה אליי והציעה לי מגורים , היה ריכוז גבוה של יהודים

  .הסכמתי והתגוררתי איתה, יתה זכאית לדירת חדרככזאת הו' היתה תושבת לודג
  .והמשכתי לחפש את משפחתינרשמתי בכל מקום בקהילה היהודית , התחלתי לנסוע ברחבי פולין מעיר לעיר

. לאחר כמה פעמים שביקרתי בורשה פנתה אליי הפקידה ואמרה לי שהיא מכירה שתי אחיות שהיו גרות בכתובת הזהה לשלי
  .אבי איתן גדלתי בעבר ובזמן המלחמה הן גדלו כנוצריות הבנתי שהן בנות דודות שלי מצד

כל הזמן . היות והן גדלו כנוצריות גם אני הפכתי לכזו. סופחה לפולין עיר שלימים, לאחר זמן קצר הצטרפתי אליהן לבאולשטין

  .וארגנתי משם נסיעה לגרמניה' נסעתי ללודג 1946חיפשתי דרך לצאת משם עד שבפברואר 
לאחר כמה זמן נסענו למחנה אשווגה . ועם שני יהודים נוספים למחנה העקורים שלכטנזה בברלין ינסעתי עם בנות דודותי



 

  .שם למדתי עד שסיימתי בגרות, כיבוש אמריקאי  שהיה תחת
  .עברתי את הבחינות לאוניברסיטה והתקבלתי ללימודי רפואה 20בגיל 

  . לא היה לי כסף לאוכל, אך היה לי מאוד קשה , הלימודים היו חינם
  .בשלי הוא התכוון שאחליף את תמונתה, דודי שעבד בסוכנות היהודית בירושלים שלח לי דרכון בריטי של בתו

ושלחו " הבריחה"זמן קצר לפני שהייתי אמורה לגשת לבחינות הסמסטר קראו לי מארגון , בלימודים' כמעט סיימתי את שנה א
  .עזבתי הכל ועליתי לארץ ישראל, 1948אותי למחנה במרסיי שם המתנתי עד למאי 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ות ציבורית או תרבותיתעילפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .אח ואחות של אמי שהגיעו מרומניה,נפגשתי עם משפחתי בארץ סבתי . עם הגיעי ארצה התגייסתי לצבא

  .ל "עברתי עם סבתי לדירה קטנה ולאחר השחרור המשכתי לעבוד כאזרחית עובדת צה

  .נישאתי  ונולדה בתי הבכורה 1951בשנת 
  .במסגרת עבודתו יצאנו לשליחות באנגליה ולאחר שחזרנו ארצה נולד בני, "אל על"בחברת בעלי עבד 

  .התגוררנו בתל אביב ולאחר כשלוש שנים עברנו לכפר שמריהו

  .ו ועוד"ויצ, לימדתי אנגלית ועבדתי בפעילות ציבורית כמו הועד למען החייל, עבדתי מהבית כי רציתי לגדל את ילדיי
לאחר מכן עבדתי עם בעלי בסוכנות  .אביב- ו בתל"יצאתי לעבוד וניהלתי מחלקת קליטה ארצית של ויצלאחר שבגרו ילדיי 

  .כשבעלי מכר את העסק 70תעופה עצמאית והמשכתי לעבוד עד כמעט גיל 
  הישראלי בעיר ' היא מנהלת את הקולג, בתי הבכורה נמצאת במקסיקו סיטי

  .ב"רר בארההוא מתגו, בני פרוספסור להיסטוריה אמריקאית
  .כולנו נמצאים בקשר הדוק . יש לנו חמישה נכדים ושני נינים

  .הולכת לתיאטרון ונהנית מחיי, אני לומדת מוסיקה

  .ומתנדבת אחת לשבוע בבית לוינשטיין 84אני בת , כיום

  
  
  

  קרין שלו: ראיון
   2009אוקטובר  .כפר שמריהו

  
  עדי מלכא: עריכה

  

 

 


