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

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, עצר בקפריסיןבמידה והיית במחנות מ

  

6/1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  טטי



 

  בזמן המלחמה לפני וי על קורותיך /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, בסביבתך בגטו או במסתורהאנשים שהיו  ,או בהתנגדות בריחהב
  

הייתי בת יחידה והיינו משפחה ציונית שחגגה , אבא היה משפטן ואמא הייתה מורה. בעיר ריגה בלטביה 1927נולדתי בשנת 

  . אנטישמיותותמיד הרגשנו , ריגה הייתה עיר מעורבת ולמדתי בבית ספר מעורב. 9אבא נפטר כשהייתי בת . את כל החגים
, היה לנו רדיו ,קורה באירופהידענו מה  .הגיעו אלינו פליטים שאינם יהודים פולניםוהתחילה המלחמה באירופה  1939 שנתב

 1940ביוני  .מהם מאודהיו שומעים את הנאומים של היטלר ברדיו וסבתא הייתה מתעצבנת  .ובבית דיברו על זה ,יםעיתונ

 כבוש אתשכנה שלנו באה ואמרה לנו שהרוסים נכנסו ללטביה והם התחילו ל .בלי קרבותהצבא הרוסי האדום פלש ללטביה 
היו ואפילו לא הספקנו לברוח  .וכעבור שנה פרצה המלחמה בין גרמניה לבין ברית המועצות וגרמניה כבשה את לטביה ,השלטון

  .לפני המהפךעוד כאלה שהיה להם שכל וברחו 

בחלון  הבטנו .לקרובים שלנו אלצנו להיכנסהתחילו הפצצות ונבדרך הצלחנו להגיע כי לא  אךהלכנו לתחנת הרכבת כדי לברוח 
יצאנו מהבית  .בלילה העירו אותנו כי הייתה שריפה בעיר וגג הבית שלנו בער .ואז חזרנו הביתה ,גרמנים על אופנועים וראינו

, הרוחות פסקו והאש דעכהשו בקצה העיר עד נשארנ .רצנו לקצה העיר והרוח והאש לפנינו ,וברחנו מהלהבות הגדולות

וכשחזרנו לבית לראות את הנזק שנעשה ראינו שהבית כולו היה שרוף ונאלצנו ללכת לידידי המשפחה שכבר שהו אצלם עוד 

נשארנו אצלם עוד כחודש עד שערב אחד הגיעו שוטרים ואמרו לנו להתארגן בתוך עשרים דקות כי לוקחים . מספר משפחות

  .לא ברחנו כי לא היה לנו מושג שצריך לפחד או לברוח ממשהו. חנהאותנו למ

יום חמישי הגרמנים כבשו את העיר וביום ראשון כל ב .העבירו אותנו לגטו בדוינס עם אמא וסבתא והמשפחות שהיו אתנו בבית
בלילה  .אותם בבית הסוהר וכלאו 64עד  16ושם לקחו את כל הגברים מגילאי  ,היו צריכים להתייצב בכיכר השוקכבר היהודים 

לפני המלחמה היו שם אורוות של ש ,אנחנו היינו ראשונים בגטו. טוהאנשים והובילו אותנו לגיתר ואספו את  בין כל הבתיםעברו 

היו היינו יוצאים בבוקר וחוזרים בערב וכל הזמן  ,בגטו עבדתי ככובסת. בלילה הראשון ישנו על הזבל של הסוסים .הצבא האדום
השוטרים בגטו היו לטביים והתייחסו אלינו . יחד יצאנו לעבודה וחזרנווהייתי עם אמא  .זורם יהודים נוספים לגטו מכל האצרפימ

תקופה למשך היו לנו ידידים לא יהודיים שהייתה להם חווה והם הסתירו אותי ו ,במחנה הזה היינו כמה חודשים .בצורה נוראית

הבן שלהם התנדב למשטרה הלטבית והוא לא ידע שאני שם וכאשר היה מגיע לבית היו מסתירים אותי  .חודשיםמספר של 
הוא אמר להורים שלו אם תמשיכו לדבר אלי  .שיכור כלוט וההורים שלו כעסו עליו על כך כשהיהיום אחד הוא הגיע לבית . מפניו

תי ממקום מחבואי כאשר אני בוכה והוא נדהם לראות אותי יצא .ולנה הייתה אמי ,כך אני יהרוג אתכם כמו שהרגתי את לנה

  .אליה בחזרהביקשתי לחזור  ואני הרג את אמא שליבאמת ואמר שהוא לא 

אמא  .דוערופאים מורים ו, מתנדביםלשם כך שהם פותחים גטו חדש והם צריכים  מרובגטו הייתה צפיפות נוראית והגרמנים א

מכן התברר כי הגרמנים  לאחר. בלעדיילא רצתה ללכת  היאמשפחה שהסתירה אותי ולא התנדבה מפני שאז הייתי אצל השלי 

כשחזרתי מהמשפחה שהסתירה אותי פגשתי את אמא וסבתא ובגטו לא ידעו את מה . שיקרו והוציאו להורג את כל המתנדבים

אמר ליהודים ר בין השורות ובאותו יום בערב נתנו פקודה שעל כולם לרדת לחצר ולהסתדר בשורות וגרמני עב .שקורה בחוץ
שוטרים לטביים והאנשים אשר היו מחוץ בהקיפו אותנו  .אף אחד לא ידע מה קורה .והיה בלבול גדולשמאלה או ימינה ללכת 

אמרה לי ולאמא  ,שהייתה אישה מאמינה ,סבתא .וחוץ לנשים מתוך המעגל ניסו לברוח אל מקף חשבו שהם חופשיים ואילה

בזמן אמרו לנו להיכנס למבנה  אחר כך .אנחנו נישאר בתוך המעגל המוקף שוטריםולנו יקרה  תשלי מה שצריך לקרו
ואז  ,שמענו זעקה גדולה שאי אפשר לתארלפתע . הייתה מחוץ למעגלשאותנו מהקבוצה  הפרידווהם שהשוטרים שמרו עלינו 

התברר שכל אלה שהיו מחוץ למעגל יותר מאוחר  .עמדנו בחוץ ואמרו לנו ללכת לחדרים ,לא ידענו מה קרה .דממה הייתה

  .ליערות ושם הרגו אותםנלקחו 

הייתה מעין עיר מבוצרת מול הגטו ובתאריך  וז .שם עשינו עבודות תחזוקה ,יצאתי לעבודה במבצר 1942בפברואר 

לא ו ,לא שירותים ,היה אוירלא , הייתה נוראיתצפיפות ה .העבירו אותנו לריגה למחנה ריכוז אליו הגענו ברכבות 28/8/1943

היה איתנו רופא שהיה נותן מים ואוכל  .מוציאים אותנו להורגהנה הפעם בכל פעם שהרכבת נעצרה חשבנו ש .ומים אוכל

  . והיה דואג לנו שלי והוא הכיר את אמא ,למקורבים שלו

ת החרושת שם גרנו במחסנים מהמחנה שלחו אותנו לעבודות בבי .העבירו אותנו לגטו ריגה ומשם העבירו אותנו למחנה ריכוז

עבדנו ואמא הייתה איתי במפעל ועבדנו במשמרות  .במפעל ומים חמים שהי כמו יםית טובסהיו לנו תנאים יחושל בית החרושת 
  .באותה המשמרת

בו התקרבו ללטביה והתחילו לשחרר את המחנות ובעקבות כך פינו את בית החרושת שכבר הרוסים  1944בסוף אוקטובר 

ולאחר  ףלמחנה ריכוז שטוטהו הגענו .ל צינג באניית אסיריםמהעבירו מנמל ריגה באנייה לנאותנו וגרמניה לטורן עבדנו ל
עיר גדולה , אשר עבדו בבית החרושת העבירו אותנו לטורן אלפיים נשיםכשבועיים הגיע הגרמני האחראי עלינו ולפי רשימה של 

והם לא  ,הלכנו והגענו עד ברומברג .ואז הוציאו אותנו לצעדת המוות 1945ר עד ינואשם היינו  .שם חיינו בצריפים ובבונקרים

אנחנו הלטביות  .פולנית ברחו ונכנסו לבתים של פולנים שדיברוורוב הבנות  ,פואסטהביאו אותנו לגאז ידעו מה לעשות איתנו 

. את המקוםהיה גז בכדי להפעיל לא אך  ,חדר גזיםשהיה שארנו והכניסו אותנו למבנה שהתברר נההונגריות והגרמניות 

היו חורים בקיר בגובה של  .הבינו מה הולך ןה .יותר התחילו להתפלל שמע ישראל בוגרותשם כל הלילה והנשים הנשארנו 



 

שמוביל לדנצינג עברנו את כל העיר דרך הכביש הראשי  .הפנלים ולפנות בוקר פתחו את הדלת מהצד השני ואמרו לנו ללכת

לא אמרנו שאנחנו יהודים  ,הסתירו אותנו בתוך רפת. ברחנו לתוך הבית עם עוד כמה בנותקרוב לכביש וש ובדרך ראינו בית

זה הדבר הטעים וקפוא  אכלתי לפת .התחממתי מחזירה שהייתה בחווהואני היה ינואר קר מאוד  .היינו עם בגדי אסיראבל 
ית לא ידע שאנחנו יהודים אז הוא מסתיר יהודים ובעל הבבית אם עבר שם קצין גרמני ושאל את בעל ה .ביותר שאכלתי בחיי

 .לנו אוכליתנו השכנים שם לחווה אחרת  ושעדיף לעבוראמר שמסוכן לשהות אצלו ו לאחר מכן הוא בא אלינו .הוא אמר שלא

     .כולםימים עד שהרוסים הגיעו לאזור ושחררו את שלושה היינו בחווה 
  

    היוםה ועד י על קורותיך מתום המלחמ/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(
  

, עצרנו טרמפאז אמרו לנו שיש מפקדה בברומברג  .לאן אפשר לחזורולאחר שידענו כי אנחנו משוחררים לא ידענו מה לעשות 
למפקדה של הצבא הרוסי גל ברמשם הגענו . הקרובכביש הראשי לאותנו  האותנו והביא המשאית עם חיילים רוסים אספו

בועיים במחנה שהיינו כש .מלחמה הרבה פליטיוהיו  ,בגדים ומקום לינה ,קיבלנו אוכל .מחנה שבויים מחוץ לעירלאותנו  ששלחו

יום  .עבדנו ככוח עזר בבית החולים צבאי ,י הצבא האדוםל ידגויסנו לעבודה עונשארנו לגור שם  .בעברתנו א שהיופגשנו נשים ו
עם הבנות רק אמא אמרה שהיא הולכת  .קח אותנו אליויואמר שי ,היה קצין בצבא הרוסיש ,בן דוד של אמא שליפיע אחד הו

  .שהיו אתנו והוא הסכים וסידר לה עבודה במקום אחר

. לאיזה ארץ התכוונה ולא הבנתי ,יך אין אחרידעתי שלמד. חברה בריגה שכתבה לי שהמדריך שלנו נסע לארץ לאחיולי הייתה 

הגעתי  - וכך גם אני, התברר שהיא ידעה על תנועה ציונית של המחתרת וכמה מאות כבר יצאו דרך המחתרת מברית המועצות

זאת התשובה שלי ו ,נינים 9 ,נכדים 13 ,בנות 3נולדו לנו  .פה הכרתי את בעלי ,בארץ הגעתי לכפר בלום .ארצה באנייה טטי

  !ציםאלנ

  
  

  

  יאיר יהודאי: ראיון

  2013אוגוסט , כפר בלום


