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                          גרמניה                      :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  גרמניה:ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  הילד )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
          )מורה, סנדלר, תלמיד(

                       הילד

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

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

   בלועזית  אוהאי- שאטוראליא     ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                             

- שאטוראליא, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  ציין  אוהאי

  בלועזית
  

  ודיהובש    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

 לא זוכרת
  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, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1948 

  ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 

  זורוב וחיים ארל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                            
אמה של רחל עבדה בחנות  .ס עממי יהודי וכשעברה לתיכון היא למדה בבית הספר של המדינה לא יהודי"רחל למדה בבי

השואה היא ,מכולת של המשפחה ואביה עבד כמנהל חשבונות במפעל לחומץ לרחל היו חיים רגילים בשנים שלפני המלחמה

כ כשהיה עברה לתיכון "היהודי אך אח-ס היסודי"יתה במעמד גבוה בביהיהיא ה.יתה תלמידה טובה והיו לה ציונים טוביםיה

תה יהי.חברות יהודיות סך כול 6ס "יהודיות ולא היו הרבה בביה- לא היו לה חברות גויות רק.תהלא יהודי היו לה קצת צרו

ת הספר הינו צריכים לקבל אנטישמיות רבה עוד לפני המלחמה המורים לא האבו את היהודים בשביל לא ללכת בשבת לבי

ת יבשמות גנאי ותמיד שאני ואחי חזרנו לבית מבהילדים היו מתנכלים בהם והיו מרביצים וקראו לנו . משרד החינוךאישור מ

יתה קובצה מחכה לנו ומרביצים לנו עד שיום אחד החלטנו אני ואחי שאנחנו מתנפלים עליהם ומאז שהסנו כך לא חיקו יהספר ה

     .לנו יותר

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , ושם בדויזהות בדויה במסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

י הגרמנים "כוסלובקיה שנכבשה ע'עם גורשו לפולין ולאחר מכן גורשו יהודי צ.גורשו מהונגריה היהודים בעלי נתינות זרה 1942ב

תה יוהי לערך עלתה לשלטון מפלגת צלב החץ שרדפו את היהודים 1943רחל מספרת שלפני כניסת הגרמנים ב.לפוליןשלחו ם נוג

סכנה לצאת לרחוב במיוחד לדתיים בעלי זקן ופאות אני זוכרת שיום אחד חזרתי מבית הספר ונכנסתי הביתה לא הכרתי את אבי כי 

 1944למרץ  19ב.כי הינו משפחה דתית ועל זה גדלת.לייטראומה בשבהוא גילח את זקנו מחשש למה שהיה ברחוב וזה היה 

התחילו .ולאחר מספר ימים יצא חוק שכל היהודים צריכים ללבוש טלאי צהוב,הגרמנים הגיעו והתושבים של העיר לא ראו אותם

שיבה אבי היה הולך כל יום אחי למד מידי יום בי,שבעות אני וכל משפחתי אמי אבי ואחי 3בגתו הינו .לרכז את היהודים בגטאות

לקורנות של רכבת קרונות של בקר החלו גירוש מהגטו לפי רחובות ואני ומשפחתי גורשנו והעלנו .להתעניין ולקבל ידיעות מה קורה

   .בלי אוכל ומים וללא תנאים סניטריים

לגברים ומשפחות שלמות נשלחו להשמדה הורדנו מהקרונות והופרדנו בין נשים  ,נאועה כבד הגענו למחנה אושוויץ בירקלאחר מס

מחנה עם לאחר מכן הכניסו אותנו ל.גם אמה ואחותה נשלחו ימינה ניסתי לרוץ לאימי והגרמנים תפסו אותו נשארתי לבד

נו והעמידו אותנו בחום והרבה מאוד התעלפו ולקרת ערב הוכנסו לצריף למחרת נתנו לנו מרק דליל אשגילחו את שערות ר,צריפים

קומות של  3היו .ימים לא אכלתי ושתיתי עד שלא היה בררה ואכלתי הכול 3והערך . ולא אכלתי יתנשים ואני נגעל 5רק לקערת מ

יתה יכל יום ה.י גרמני בשוט"בנות בשביל לעשות את צרכנו היה מוקצב בזמן ומי של עמדה בזמן הוגתה ע 10מיטה ובכל קומה ישנו 

שבעות ועל המחנה הסמוך לנו הטילו עוצר ושלחו את כולם  20אני הייתי במחנה .ה סובלספירה ועם היה חסר משיהו כל המחנה הי

ואני  היה תפילה עם סידור 15לנו לקיים מנהגים דתיים ואני זוכרת שביו כיפור רצינו להתפלל ושמענו כי בצריף מסולא יכ.למוות

ימים  7שעות כל יום  12בדנו במחנה עבודה בגרמניה ע.וחברה התגנבנו והתפללנו תפילת עמידה של כיפור וזה היה סיכון גדול

בשבוע וכדי להבדיל בין שבת לחול הייתי גומרת מהר את הפרטים שנתנו לי לבדוק ואז הייתי נחה עד שהיו מביים לי עוד 

היה צריך שופעם בשבוע קיבלני כיכר לחם  במחנה עבודה היו תנאים יותר טובים בעבודה קיבלנו מרק דליל ובערב סמיך.פרטיים

והעבירו אותנו מחנה כי בגלל  1945חודשים עד ינואר  3במחנה הייתי  .להספיק לשבוע ולפחות יום בשבוע יכולתי לאכול ולשבועה

נו כל היום בקור ובשלג כלהל ללכת היו יורים בו כלאחר מכן התחלנו ללכת ברגל ומי שלא י.שהצמות הברית התקרבו והפציצו

האנשים שפגשתי שם נראו נורא שלידי עצמות והיה בלקן .עלו אותנו לקרונות למחנה ריכוז ברגן בלזןוהנעליים התבלו לנו עד שה

לאחר כמה שבועות החל הקיץ והחום והתחילו מחלות אני גם חליתי לא הייתי מסוגלת לזוז ולצאת .שלם לא שמרו על צלם אנוש

היה מדי יום עד שבוקר אחד נכנס מישהו ומר כי שיחררו את לעבוד ולא יכלה לצאת לספירה ואז היו מרביצים לרחל בשוט וזה 

לנו לשמוח התחילו לחלק אוכל ואנשים התנפלו על האוכל וכתוצאה מכך מתו כי לא יכלו לעכל את המזון כוהמחנה ובמצב שלנו לא י

  .רו אותנו לבתי חוליםיואז העב

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךוחזרהשחרור (

  

לאחר מכן הגיעה הצלב האדום ושאל כל אחד ג והרופאים אמרו לה שזה נס שהיא חייה "ק 18שרחל הגיע לבית החולים היא שקלה כ

רחל נשלחה  בשבדיה הייתי בבית הברה כמה שבועות ומשם.לאן הוא רוצה ללכת ואת רחל לקחו על אלונקה לנמל ומשם לשבדיה

הלכתי למחנה שהיו מיועדים לעלות לארץ ישראל שם עבדנו ולמדנו עד שעלינו לארץ לא היה  18להשלמת השכלה ושהגעתי לגיל 



 

ם תפסו אותנו ושלחו אותנו לקפריסין וזה היה מאוד ילינו עוד לו הגענו לחופי הארץ האנגעלבעליה מסודרת ולכן שאפשר לעלות 

  .רץ זה היה לפני קום המדינהעלינו לא 1948כשה ובשנת 

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  

אה יהקיבוץ עד ליצילדים עבדתי בעבודות  3מתי משפחה ונולדו לנו קהגעתי ישר לקיבוץ שלוחות שם הגרתי את יואל בעלי וה

  .המסר שרחל מעבירה לדור הבאה שחשוב שיש לנו מדינה וצריך לשמור עליה. לפנסיה וכיו אנו גרים בקיבוץ

  

  

  


