


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

 אני זוכרת שבעיירה נבנה .שבת וחגים" שמרנו"מסורתית ויהודית היינו משפחה . גרנו בעיירה ליפנו שהיתה בקרבת ווצלבק ודנציג
  .בית כנסת גדול

  .לאבא היתה שותפות של מפעל גדול לעצים וקרשים ושותפות בחנות לכלי בית
בבית היתה גויה שעזרה בניהול ענייני הבית . שלנו היה יפה והיתה לו חצר גדולההבית . הבתים בעיירה היו דו קומתיים וצמודים

  .'או ב'  בכתה א"בית יעקב"למדתי ב.  ילדים והלכנו עם הגויה לפארק5היינו . ואני אהבתי אותה
  .תי אותומאד אהב. היה בתנועת נוער והיתה לו חולצה ירוקה עם סרטים על הכתף ועניבה סגולה,1924יליד ,אחי הבכור

  

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

ודי לא יה/ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  .הוא היה קצין. עם פרוץ המלחמה לקחו את אבא לצבא
הם הפציצו את תחנת הרכבת בליפנו והגיעו עם משאיות . כשעתיים מפרוץ המלחמה, הגרמנים הגיעו לעיירה שלנו ביום הראשון

  .אנחנו הילדים נופפנו להם לשלום ולא ידענו מה מחכה לנו.  סוסיםשעליהם היו
 . ואז כולם התחילו להעביר להם את כלי הכסף והנחושת שהיו ברשותם,כשנכנסו הגרמנים הודיע הרב שהם מחפשים כסף וזהב

הרב עמד באמצע וכל . הככר שכן גרנו ליד ,אנחנו צפינו במה שקורה. בהמשך אספו את כל הגברים ואמרו להם ללבוש בגדים יפים
  . ואז התנפלו עליהם והכו אותם עד זוב דם, אמרו להם להתפשט ולהשאיר את המזוודות. המכובדים עמדו מסביב

לכל העיירות בסביבה . כעבור מספר שבועות שרפו הגרמנים את בית הכנסת ובהמשך נפוצה שמועה שצריך לעזוב את העיירה
  .שעל הגוףת כל הרכוש ולצאת רק עם הבגדים הגיעה הודעה לפיה צריך להשאיר א

לאבא . לגרמנים אמרו לעמוד מקדימה. גרמנים מקומיים ופולנים, יהודים: חילקו אותם לשלוש קבוצות. אבא היה בשבי הגרמני
בא השיג א. לעזוב את העיירה כשהוא חזר הביתה כבר היינו מוכנים. יגייסו אותו כגרמני מקומישכן אמרו ללכת הביתה ולהתחזק 

  .עגלה עם סוסים ונסענו מספר ימים עד שהגענו לורשה
הכניסו אותנו לבית כנסת גדול ונתנו לנו לישון . בורשה ראיתי בתים גבוהים וטראמים שנסעו על מסילות ומבחינתי זו היתה קידמה

 שאליהם נכנסו דרך פרוזדור, רים חד7-8בדירה היו . שם היינו עד שהורי מצאו חדר בתוך דירה. על ספרי גמרא בין שני ספסלים
  אנחנו ישנו על הרצפה.שכר הדירה היה גבוה. טבח אחד וחדרון כנראה בשביל העוזרתהיה מ.  משלהולכל משפחה היה חדר אחד

  .השיגה כריות ושמיכהאמא  הזמן ועם
 להשיג כשהיה כבר קשה . ולימדו אותנו הילדים אספו בחדר.גם את אבא לקחו לעבודה מדי יום. התחילו לקחת את הגברים לעבודה

אז הם , לאנשים לא היה כסף. נהייתי רעבה ולא היה לי סבלנות לשבת וללמוד,  בה באותו זמןשהו מרוב האנשים ש,מזון בורשה
  . היו מחליפים דברים תמורת אוכל

גזרתי את . חד התחפשתי לבןיום א.  דאגתי לו. ואמא שלי לא ספרה לי איפה הואהוא ירד למחתרת .16 היה כבר בן הבכוראחי 
ירדתי לצינור . עקבתי אחריו, כשיום אחד הוא הגיע . לקחתי מכנסיים שלו והתחלתי לעקוב אחר צעירים ולחפש אותו, השיער

  .יד הייתי מכה' הייתי כמו בן וכשהיו קוראים לי ג.ביוב והלכתי לאורכו עד שהגעתי לצד האריה
הייתי עייפה אחרי יום שלם של שיטוטים ובקשתי מאנשים שיתנו לי . והיו חנויות  יפההאנשים היו לבושים. בצד הארי היו חיים

למחרת נכנסתי לחנות . זור כדי למצוא את אחיירציתי להשאר בא.  קבלתי חצי תפוח ואחרי שאכלתי אותו נרדמתי.משהו לאכול
  .ה ומאד שמחתיהיא נתנה לי פרוסת לחם עם גבינ. ובקשתי לעזור לבעלת החנות לטאטא את המקום

  . לגיטוסכמתי עם ילדים אחרים שכל אחד יעבור לצד הארי בנפרד ובערב נחזור ביחד
 פעם אחת אחי הגיע עם נעליים קרועות ואז החלטתי לעבוד .במשך היום הייתי עובדת ומקבלת משהו בתמורה ובערב היינו חוזרים

  .קשה כדי להביא לו נעליים אחרות
לי הוא לקח את המגפיים שהיו מיועדות לאחי .  את הדברים ששנוררנו והיה מכה אותנו, הילדים,לנושהיה לוקח , היה שם יודנרט

אחד הילדים נשאר אחריו וסגר את פתח הצינור ואילו אנחנו סגרנו . הוא רדף אחרינו לתוך צינור הביוב. ואז החלטתי להרוג אותו
זו היתה הנקמה שלנו והנקמה הפרטית . אף אחד שזה מה שעשינופרנו לישמחנו מאד אבל לא ס. נחנקעד שאת הפתח מהצד השני 

  .שלי על כך שלא יכולתי להביא לאחי את המגפיים
 היו לוקחים אנשים לעבודה ורובם לא . ילדים בקשו אוכל והתחננו שניקח אותם לאמהות שלהם.דברים איומיםהתנהלו בתוך הגיטו 

לעיתים שרפו בתים מאחר וככל הנראה מישהו הלשין שיש שם אנשי , יותלקחו יהודים ודחפו אותם כמו כלבים למשא. חזרו
  . מאז לא ראיתי יותר את אחי.מחתרת



  .מדי פעם צמצמו את הגיטו וכל יום הטילו גזירה אחרת, לא היה אוכל
את אבא לא . טוב שהיה לי את אמי.  והיו אנשים שמתו ברחובות מרעב ומכפור,הוציאו אנשים מביתם והרגו אותם ליד הבית

  .ראיתי
אמא שלי לא ענתה והיו לה . שאלתי אם יעבירו אותנו למקום יפה בצד הארי, בורים על חיסול הגיטויכשהמצב נהיה קשה והיו ד

  .עיניים עצובות
. אני לא זוכרת איך העבירו אותנו לשם. יכים לעבור לעיירה שדליץכעבור מספר ימים אבא הגיע ואתו אדם נוסף ואמרו שאנחנו צר

. והתחנה התרוקנה"מהר מהר:" ואז אמרו לנו .אבל מאד טעים, ירדנו מהרכבת ואני זוכרת שנתנו לנו שם נקניק כבד לבן שהיה טרף
אתם : "והיא שאלה מטפחת גדולהפתאום הופיעה אשה עם . אבא ואחי אמרו לי ולאחותי שאמא תיקח אותנו ולא רצו שנעמוד ביחד

נראה . היא לקחה אותנו לדירה בה היו הרבה אנשים ושם אמרו שיעבירו אותנו לרוסיה". אל תפחדו? אתם רוצים לינה, יהודים
  .שזה עלה הרבה כסף

  . ואז אמרו שאנחנו צריכים להתחלק ולא להיות יחד,האיש שהיה צריך להגיע לא יכול היה לבוא
הגויה נתנה לי לאכול מרק חמוץ . היא עזבה אותי ואפילו לא הסתכלה אחורה. פר והשאירה אותי אצל גויהאמא לקחה אותי לכ

בני . הייתי שם יום יומיים ובאחד הימים שמעתי את הגרמנים שהגיעו למקום וצעקו ברמקולים שמי שמחביא יהודים ייהרג. טעים
, הגעתי ליערעד שהלכתי , באמצע הלילה עזבתי את הבית. השאר שםשני ואז הבנתי שאני לא צריכה לעל ההמשפחה הסתכלו אחד 

  . אבל שם תפסו אותנו כמו כלבים
העלו אותנו על , בבוקר נתנו פרוסה קטנה של לחם. עבדנו עם ברגים והידיים כבר היו פצועות. אני לא זוכרת באיזה מחנה הייתי

, היינו הרבה אנשים בקרון,  קרון הרכבת היה קרון של פרות.למחנה גדול, רכבת ואמרו שמעבירים אותנו לבית חרושת גדול
 אני עוד .אנשים שלשלו מבכי וצער והריח היה נורא . תחתםהםצרכיאת  ואנשים עשו הקרון עמד זמן רב. צמודים מאד והיו צעקות

  .אכלתי טוב והמשפחה היתה אתי עד לאחרונה, הייתי די חזקה
אמרו שמי . אני עמדתי קרוב לפתח שנוצר. ישהו הרים את אחד הקרשים ונכנס אוירמישהו אמר שאנחנו צריכים לברוח ואז מ

ירדתי למטה ואני לא יודעת כמה זמן . הייתי שלישית או רביעית לרדת. שרוצה לרדת שירד עם הידיים צמודות ושיהיה בין הפסים
  .היה לי טוב, אבל היה לי אויר, היה לי קר. שכבתי בין הפסים עד שהרכבת עברה

היתה שם כביסה בחוץ ואני לקחתי משם בגדים . הלכתי והלכתי עד  שהגעתי לחווה, ראיתי מרחוק אור. הרגשתי מלוכלכת
נכנסתי ללול .  עליתי על הגג והתחממתי ליד הארובה.ליד הבית היה לול עם גג מקש. רחצתי את גופי בשלג. והחלפתי עם שלי

פרתי שאני הולכת יס.  עד שהגעתי לחווה אחרת ושם בקשתי אוכלשכתי ללכתהמ. אבל היה לי קשה לצאת משם,  ביציםואכלתי
כעסתי מאד . האנשים שם לא שאלו שאלות ואני השתדלתי לא לדבר.  הייתי שם מספר ימים.לדודה שלי ולא מוצאת את הדרך לשם

  . בתי את המקום כשהרגשתי שבאו אורחים עז.לא הבנתי שהיא רצתה את טובתישכן בשלב זה  זרקה אותישעל אמא 
  . גרעינים של חמניות ותירס, בקיץ היו פירות.  ותמיד העדפתי להיות לבדהלכתי תמיד במקומות שהיו בהם שיחים גבוהים ויער

פגשתי במקום .  גשר גדול שעליו היו הגרמניםיראיתי מעל, יום אחד הגעתי ליער.  ביותרשם הרגשתי בטוחה, ישנתי בבתי קברות
. עניתי ששמי טושה ושאני הולכת לדודה שלי, אז הוא שאל אותי מי אני, באיזורשאלתי אותו אם הוא גר  .16-17ילד גדול כבן 

ואמרתי שהם ,  הוא שאל אם הגרמנים מסתובבים כל הזמן.היה לי טוב שהוא לא שאל שאלות. הוא נתן לי חתיכת לחם ופרי
 היה שם זוג עם . פרטיזנים14-שם היו כ, אותי מתחת לאדמה והוא לקח ,בקשתי ממנו שייקח אותי. מתחלפים לפי כיוון השמש

  .שמחתי להיות איתם במקוםותינוק 
והגרמנים הסתובבו בסביבה עם כלבי בסופו של דבר פוצצו הפרטיזנים את הגשר . שלחו אותי ועוד ילד לראות מה קורה בחוץ

אז הבנתי שאמו חנקה אותו .  את הכרית לא היה שם ילדאבל אמו לא נתנה לי וכשהזזתי, רציתי לחבק את התינוק שהיה שם. גישוש
  . מאד כעסתי עליה על מה שעשתה לתינוק.למוות כדי שלא יבכה

. שם עבדתי מאד קשה ואני זוכרת שהדלי נפל לי לתוך הבאר, )לא זכור לי היכן(הגעתי לבית . מקומות שוניםלמשם התגלגלתי 
  .אז ברחתי מהמקום, עליהםשלחו אותי לרעות חזירים ולא הצלחתי להשתלט 
ואילו הוא , קפצתי מעל גדר כדי לברוח מגרמני, קודם לכן הייתי במקום כלשהו. כשהגעתי לאחד הכפרים שלחו אותי לקנות משהו

  .נשך אותי והוריד לי חתיכת בשרשאת הכלב שחרר 
נתן לי בעל  ,יהודיםבנסיון לאתר ו ,י חיפושתוך כד.  וכשהגיעו הגרמנים לחפש יהודים החביאו אותי בעלי הבית,הייתי בבית כלשהו

  .  כדי להוכיח לגרמני  שאין שם אף אחדמכות ממקושבמקום המחבוא שלי הבית 
חשבתי שרודפים אחרי ולכן ברחתי לכיוון הכנסיה והתחבאתי מתחת . שלחו אותי לאחד הכפרים כנראה באזור לובלין לקנות משהו

 חודשים עד כמעט 6-7-נשארתי שם כ. כיניםוניקו אותי מהשם רחצו אותי היטב , נסיההכומר הכניס אותי לכ. לשמלה של הכומר
  . חייתי כמו נוצריה והייתי מצטלבת. סוף המלחמה

אמרתי להם ששמי . הם שאלו אותי אם אני יהודיה ומה היה שמי הקודם. יום אחד הגיעו שליחים ולקחו אותי לחדרו של הכומר
 ידעתי שזה היה. נרותשהדלקנו הרבה  והוספתי ,עניתי שלא, השליחים שאל אם היינו מדליקים נרות אחד .טושה ושאני לא יהודיה

אז זיהה אותי השליח . חשתי צורך לדבר על הבית שלנו ולכן סיפרתי שהדודים שלי היו באים ונותנים לנו דמי חנוכה. מנהג הגויים
אבל אני לא רציתי לראות אותה כי ,  ששם אראה את אמא שליהוא אמר לי. ה וסיפר שהם מתארגנים לנסוע לפלסטינהיכיהוד

  .כעסתי עליה



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

 בחורים ואנחנו הבנות 36-  בנות ו8היינו שם . ה לפלסטינהישם חכינו לעלי, לקחו אותנו ללובלין" השומר הצעיר"אנשי תנועת 
  .מה שעשינו חלק גדול מהימים מבלי שהבחורים עזרו לנו זה .היינו צריכות לכבס לכולם ולקלף תפוחי אדמה

כולם לקחו הרבה , וינט'גקיבלנו בגדים מה.  סיפרו לנו גם על ארץ ישראל.הראו לנו את מיידאנק וסיפרו לנו מה הגרמנים עשו שם
  .הם רצו להעיף אותי משםלאור זאת  .לא הסכמתי לתת את שלי וואילו אני לקחתי רק בגד אחד ,והחליפו ביניהםבגדים 

 שם אושפזתי ,אולם:  העבירו אותנו משם לזלצבורג באוסטריה ואחר כך לגרמניה לערים.כיה וחיכינו'ק בצ'משם נסענו לקלאצ
נתנו לנו שמות אחרים של כאלה שקיבלו . איני זוכרת כמה זמן היינו שם . לנצברג ושטוטגרד,יות בריאותבבית חולים על רקע בע

רק אז התחלתי  ו14הייתי כבר בת , אני הייתי בעליית הנוער. הרוב שם היו בודדים ומעט מאד משפחות. אישור לגאלי לעלות לארץ
וכדי לא ,  לנו משחת שיניים לא ידעתי מה עושים בהנתנוכש. ת ורוסיתידעתי לקרוא בפולנית ושם למדתי מאנשים גרמני. ללמוד

  .ואז מחקה אותם"שואלת עם העיניים"מסתכלת ורואה קודם מה אחרים עושים כאילו הייתי , שכן היו לי עקרונות, לבייש את עצמי
 סלון עם מראות ונתנו לנו בגטים שהיה בו, הכניסו אותנו לארמון. משטוטגרד העבירו אותנו במשאיות סגורות למרסיי שבצרפת

  ".תיאודור הרצל" לאוניה 1946היינו שם מספר חודשים עד שהעלו אותנו בתחילת . ואוכל טוב
עזרתי  ו16הייתי כבר בת . לכן השתדלתי תמיד לסייע בכל דבר על הסיפון, בבטן האוניה היתה צפיפות ושנאתי להיות סגורה בחדר

  .לתי אוכל טוב יותרקבלכן גם לאחיות לטפל בחולים ו
ביינלאומיים מספר שבועות על הסתובבנו במים ה.  כשהתקרבנו לעיר חיפה כיסו את האוניה בברזנט כדי שהאנגלים לא יראו אותנו

האנגלים עלו על האוניה שלנו . יום אחד הופיעו שתיים או שלוש אוניות אנגליות והקיפו אותנו. מנת שהאנגלים לא יגלו אותנו
 הנשים צרחו .גברים ונשים לחוד,  הרסו לנו את האוניה והעבירו אותנו בכוח לאוניות האנגליות.לחמה על הסיפוןהיתה ממש מו

  .היתה לנו תחושה ששולחים אותנו לתאי הגזים. טי ונדף מאתנו ריח רע.די.ריססו בדיואת כולנו 
. לא היו לנו בגדים. היתה שם שמירה. גדרי תיל וגשרבין המחנות היו . שמו אוהלים . לא היה שם דבר ו68 הגענו לקפריסין למחנה

. בנוסף גם עבדתי באמבולנס.  עבריתולמדתישם שנה וחצי  היינו .מהבדים של האוהלים תפרנו בגדים ומהחבלים תפרנו סנדלים
   .תמיד השתדלתי לעבוד ולעזור

   .1948-עלינו לארץ ב

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ ימודיםל: ציוני דרך(

  .עבדתי תקופות קצרות בשל בעיותי הרפואיות.  למדתי להיות אחותאביב-בתל

אך , שני אחי הצעירים עזרו לי.הייתי לבד מספר שנים עם שני ילדי. נפרדנו לאחר שלא הסתדרנו. בעלי הראשון היה מבית עשיר
תקופות קשות מבחינה לי היו משום ש זאת,  הילדים גדלו בקיבוצים ברעם וכפר סאלד .49-  ו47בני כשהיו רק הם נפטרו בארץ 

  .קשרים הדוקים עם הבנים ודוקא עם זרים יש לי קשר טוב יותרלי לא היו . אחד מבני נפטר לפני כחודשיים מדום לב. בריאותית
אבל , אני לא אשה מאמינה.  רפורמי במבשרת ציוןשבת אני הולכת לבית כנסת- בשישי.  בטלויזיהאני אוהבת להיות בבית ולצפות

  .אני שרה בקולי קולות ואני גאה שאני עם אנשים טובים וברמה. טוב לי שם
  .יש שם הרצאות וטיולים, "מגש"אני הולכת גם למועדון 

אני אוהבת את האיזור בו אני גרה . לבחורה שישנה אצלי בלילותת ווהכסף מיועד לדמי שכירו, אני מקבלת סכום כסף יפה מהאוצר
  . לפני כשנה וחצי לקחתי אלי כלבה בשם דנה ואני מאד אוהבת אותה ונהנית לטייל איתה.וטוב לי שם
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