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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :) חברות בארגון,עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

היה .   שנים מנשואיה הראשונים5- לאמי היה בן גדול ממני ב. נץ בסלובקיה' למשפחה מהמעמד הבינוני בעיר לוצ1922 -נולדתי ב
ם שיה גם מפעל של שימורי כבד קצוץ בטליזים בעיר ולאבי הי א3אבי ומשפחתו היו בעלי .  שנים3-לי אח נוסף צעיר ממני ב

.  כשגדלתי אמי דאגה שאלמד גם אנגלית כי היו לנו קרובים בארצות הברית. הלכתי לגן דובר גרמנית שם למדתי גרמנית ".והומינר"
. ר בהונגריתסופחה העיר שלנו להונגריה ונאלצנו לעבור את בחינות הגמ, כוסלובקיה'לאחר פלישת גרמניה לצ, בסוף לימודיי בתיכון

יום אחד נכנס .  סטודנטים100 סטודנט יהודי אחד על כל -בה היה נהוג נומרוס קלאוזוס, לאחר מכן התחלתי ללמוד באוניברסיטה
  .קמנו ויצאנו.  סטודנטים יהודים בחדר6היינו . תה ואמר לפתוח חלונות כי מסריח בחדר מיהודיםיהמרצה לכ

  .משפחתי החליטה שצריך ללמוד כעת מקצוע ולמדתי להיות ספרית. מהאוניברסיטה וסולקנו -אחר כך הונהג נומרוס נולוס
  

  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/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

היו מכים את . שלי) החיים הרעים(התחילה הקוולריה . נשאנו על הבגדים טלאי צהוב.  העבירו אותנו לגטו בעיר1944באפריל 
היו . למבנה של בית חרושת עזוב ) יהודי הקהילה המוכים(הועברנו .  הכריחו אותם לתת את התכשיטים והכסף,היהודים ברחובות

 היה . האחים של אמי4גם ביניהם ,  רופאים יהודים50 בעיר היו אולי .בהםהרשו רק לרופאים יהודים לטפל והרבה פצועים ומוכים 
כל בוקר השומר הגרמני היה נותן לי שק והייתי צריכה למלא .  זאת כספריתואני גויסתי לעשותשל כולם צריך לגלח את הראשים 

. הוחלט שנספר גם את הילדים כדי למלא את השק וכשהשק לא היה מלא הוא היה מכה אותי. בשיער שגזרתי ולהחזיר שק מלאאותו 
  .שכבו על הרצפההם כי  סיפרתי את הפצועים בשכיבה וישיבה

אחי הגדול התגייס עוד . דודות וילדיהןה ,הסבתות שלי, אח של אמא, אמי, היינו אני – בעיר בלאשגרמט יום אחד העבירו אותנו לגטו
דוד שלי שהיה גם . אחי הצעיר ואבא נשלחו למחנה עבודה.  לארמדה בריטית שהאנגלים הקימו כדי להילחם בגרמנים1935-ב

  .צא מהמחנה ואבי שמע איך יורים בוהוא י. שילם למישהו שסידר לו דרכון שוייצרי, במחנה עבודה זה
  . אמא של אמא נפטרה בגטו, ות שליסבתאחת ה. עבדנו בנקיון. רעבבגטו היה 

גילחו את ראשינו  ונתנו . נשלחנו שמאלהואני לתאי הגזים ואמא שלי ימינה סבתא שלחו את כשהגענו . יום אחד נשלחנו לאושויץ
לי היתה חולצה שחשפה את החזה והשומרים היו . היו הבגדים הידועים של אושויץ כבר לא. לא מתאימים בגודלולנו בגדים בלויים 

היו מכים .  שורות5-היו מעמידים אותנו ימים שלמים במסדר ב. לא עבדנו. מישהי החליפה אתי את החולצה. מכים אותי על החזה
  . סבלתי מכאביםפגעו לי בגב ו. את כולם

כשעמדנו בשורות היו שלא יכלו . עלו על גדותיהם ומי השופכין היו זורמים החוצה , שהיו תעלות מכוסות בעצים,רותיםיהש
 מי שופכין -"להרוג את הנפש"זה היה .  ומתוטיפוסחלו ב ביניהן דודות שלי שמיד לאחר מכן ,להתמודד עם הצמא ושתו מהמים האלו

  . נפלו ומתו היו ש,היו שהתעלפו. והצמא נוראמצד שני מוסיקה קלאסית מושמעת , מצד אחד
כי היו לפלס את דרכי היה קשה . רציתי להיות ליד אמי ונדחפתי כדי להתקרב אליה. עמדנו בתור- יום אחד לקחו אותנו לתאי הגזים 

כשהגעתי לאמא . אנשים שחשבו שהמקום בו הם עומדים יהיה בו מזל או שקיוו או הדחיקו את העובדה שהם מובלים לתאי הגזים
הים רצה וכאילו אל.  עד היום אני מצטערת על משפט זה.למרות שאינני דתיה" אפילו אלוהים לא יפריד בינינו " –אמרתי לה 

אחת מהן היתה הרבנית שהכירה אותי . פתאום עברו בכביש שתי נשים עם דוד עם אוכל. ינולהוכיח לי שהוא יכול להפריד בינ
קראה לי להחליף אותה ראתה אותי והרבנית . ים דתיינו תרומה לפני החגים למרות שלא היהאמי היתה שולחת אותי לתת ל. מהעיר

. מנשקת את הרבניתועל ברכיה עומדת וק את אמי התרחקתי וראיתי מרח. בסחיבת הדוד והיא נעמדה במקומי בתור לתאי הגזים
באותו זמן . עשתה היה נכוןשלהן  אך הן אמרו לי לא לדאוג כי מה שאמא ,פחדתי מהתגובה של הבנות של הרבנית, הגענו למטבח

לתת את  סיפרו שנהג , הרב אונסדורפר,גם על בעלה של הרבנית .זכיתי בחייםבעצם לחיים לא היתה משמעות ולא ממש הבנתי ש
  .  הלחם שלו לצעירים שסביבו ולכן מת מרעב

עניתי שכן ואז שאל . הוא שאל אותי אם אני מדברת גרמנית. כטאהיה בחוץ שומר שהיה חייל ורמ. רותיםילילה אחד יצאתי לש
 כדי שאתחלק  לצריף עם התפוח מוחבא-  חזרתי לברק:מקרה זה מראה איך גרמו לנו לאבד צלם אנוש.  שאלות ולבסוף נתן לי תפוח

הן הרגישו בריח התפוח והתחילו לצעוק שיש ריח של ו נשים 32בצריף היו . בו עם בת דודתי שהיתה אתי על אותו דרגש עליון
ושנאכל אותו אשה אחת אמרה שאי אפשר לחלק . החלטתי להראות את התפוח. היו ויכוחים וצעקות והשומר דפק על החלון. תפוח

ס בתפוח ונגכדי לנשים קפצו . לחן שבמרכז הצריףוצעקות נעמדתי במרכז והנחתי את התפוח על הש אך בגלל ה,את התפוח לבדנו
  . בלתי את התפוחיהצטערתי שק. והתנפלו עליו עד שהתפורר לפרורים על הרצפה



 

מי שנתפס . וליד המטבח היו העובדים זורקים קליפות תפוחי אדמה מהחלון כדי שאנשים יקח. מקרים של גניבת לחם זו מזוגם היו 
אפילו שהיינו רעבים ו,  היו אנשים בעלי השכלה שארגנו הרצאות בצריפים-לעומת זאת.  מיד ירו בו,עם קליפת תפוח אדמה ביד

  . היינו מקשיבים להם ולומדים נושאים שונים
בגרמניה למפעל של נוישטט גשלחו אותנו למחנה בקובור.  בחרו אותי ואת בת דודתי למחנה עבודה-יום אחד היתה עוד סלקציה

  . היו שם קצינים שהגרמנים חתכו את לשונם כדי שלא ידברו. ליד המחנה היה מחנה שבויים צרפתים. שם עבדנו". סימנס"
  . את השבויים הצרפתים לקחו משם במטוס חזרה לצרפת. כשהשומרים הגרמנים שמעו שהאמריקאים מגיעים הם ברחו

תפרנו עליו טלאי כדי שלא יראו . על הבגד שלנו היה סימון צהוב של אסירים על הגב. ברוח בת דודתי ועוד שתי בנות החלטנו ל,אני
הוא . התקרבתי ובבכי בקשתי שיעזור לנו. הבנות שלחו אותי לדבר אתו.  פגשנו שם אדם ממוצא הונגרי. עלינו להריםואת הסימן 

הוא אמר שהוא צריך לכפר .  לזיהויוישרוק מנגינה הונגריתבין השיחים והוא יחזור עם אוכל בינתיים הבטיח שיעזור אבל שנתחבא 
 חלב ,הוא חזר למחרת עם לחם. בינתיים אכלנו תפוחי אדמה חיים שהיו לנו. על חטא ושהוא הונגרי שבא לחפש עבודה בגרמניה

 צמאה ולא רצתה לחכותישבנו במחבוא יומיים ובת דודתי היתה .  ליד המקום בו הסתתרנו עברו טנקים והיו יריות ,בדרך. וסבון
עלינו להם פרה יהחיילים שהיו שחורים תפשו אותה והיא ס. לתה שבקרבת מקום היה מחנה של הצבא האמריקאייהיא יצאה וג. יותר

הם לקחו אותנו . מנים בבגד בגב מתחת לטלאי שתפרנויחיילים והראנו להם את הסההם לא האמינו והיא חזרה עם . ועל מה שעברנו
כי היה ידוע שאנשים ששוחררו מדי  הם העמידו שומר שלא יתן לנו לאכול יותר . אותנו והאכילו אותנו בעדינות רחצו,למחנה

כורים שרצו יהגיעו חיילים רוסים ש. לאחר מכן לקחו אותנו לעיר למלון. ולכן מתויותר ממה שיכלו לעכל מהמחנות אכלו בבת אחת 
רש את הרוסים יהחייל ג. עזוריה חייל אמריקאי שסדתי קפצה מהחלון לרחוב ותפבת דו. אחד מהם זרק אותי על מיטה. לפגוע בנו

שסבי וסבו היו גילינו .  התברר שיש לנו אותו שם משפחה.הסתכלתי עליו והוא עלי ונראה לנו שאנחנו דומים זה לזו. כוריםיהש
אך שלא אדאג כי הוא ,  חייב לנסוע לקוריאהסיפר לי שהוא החייל. לין לסלובקיה וסבו נסע לאמריקה סבי הגיע בזמנו מפו:אחים

  . כוסלובקיה‘שלח אותנו חזרה לצומשאית והעמיס עליה ציוד ובגדים עם נהג לנו השיג הוא . בחיל אספקה
 גם את החפצים האישיים שלנו .מהמשאית והסתלק עם כל הציוד שהיה במשאיתהנהג  זרק אותנו , הבנות לפראגארבעתכשהגענו 

הוא שם על זרועו סימן של הצלב האדום . פגשנו יהודי זקן. אנשים שראו אותנו ברחוב עזרו לנו והאכילו אותנו .תלא הניח לנו לקח
כך הם לא התקרבו . כוריםיהיה מסוכן בגלל החיילים הרוסים הש. ואמר לנו להתנהג כחולות ושנגיד לכולם שאנחנו חולות בסיפיליס

  .ירקו והתרחקו .אלינו
הגעתי  . היהודים למטבח יהודי לאכול כיוונו אתאנשי הצלב האדום . וינט' היו בתחנה אנשים מהצלב האדום ומהג.נץ'הגענו לעיר לוצ

הסתגר בחדר ושתה אלכוהול עד . לאחר זמן מה הוא שקע באבל על מות אמא. אבא כבר היה שם ושאל מיד איפה אמא. הביתה
  . לא ברור בדיוק איך. שמת

לא כולל ( בני משפחה של אמי 120מתוך . כל הדודות והילדים שלהן נרצחו בתאי הגזים. י ובת דודתי אנ, דודיםשנימהמלחמה חזרו 
  . אני ובת דודתירק נשארנו )  בני הזוג להם נישאו

  

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

הוא סיפר לנו שקפץ מרכבת שהובילה אותו ממחנה עבודה אחד . ברחוב בחור יהודי ממוצא אוקראינילאחר המלחמה פגש אבא 
איבד אשה ושני ילדים סיפר שהוא . הוא הסתתר בביתה שלוש שנים במהלך המלחמה. אשה שעברה אספה אותו וטפלה בו. לאחר

לאחר . זה היה בעלי הראשוןואכן . כאשר ראה אותי אמר שאני אהיה אשתו. ה רוסית שהיתה בשליט,ולא רצה לחזור לעיר מולדתו
של שהיו מצוידות ומרוהטות , רבות נטושותדירות באזור זה היו . בלנו מהשלטונות דירה ומקום למספרה בחבל הסודטיםיקנישואינו 

  .  בארץשיחרורה תמלחמאז  התחוללהבעלי לא רצה לעלות לישראל כי . גרמנים שברחו לגרמניה
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
בעלי עבד במפעל . גרנו בקרית חיים ועבדתי במספרה ובהמשך פתחתי מספרה משלי.  אחרי מלחמת השחרור עלינו לארץ1949-ב

  .  שנות נשואין בעלי חלה ונפטר28לאחר . ולד בני היחיד דוד נ1953- ב. פניציה
יש לי שני .כיום אני מתגוררת בביתו של בני ואשתו.  שנה עד שנפטר15עמו חייתי , אחרי מספר שנים הכרתי את בן זוגי השני

  .  נכדים בוגרים ומוצלחים מאוד
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