
 

  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול
  

  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את .באיםלבני הדורות הוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד מפורסםבאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  טולדנו
  :שם פרטי

  נורית

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  וינטרמן

 בלועזית
Winterman 

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  לוסיאן

  בלועזית
Lucienne 

                 :    מין
 נקבה

  :לידהשנת 
1928 

  :  עיר לידה
  פאריז

  בלועזית
Paris 

  :ארץ לידה
 צרפת

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  שמיל וינטרמן

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 Szonטובה זון 

  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  פאריז

  בלועזית
Paris 

  :ארץ המגורים
 צרפת

  :לפני המלחמה מיתואר אקד/השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 אורטל יהודי שתיכון ס "בי, ס יסודי"בי

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, התלמיד(

  תלמידה

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

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

 )כיה'צ, (Krazau וקראזאו )פולין( ויץאווש, )צרפת( דראנסי, פאריז
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

- 
  בלועזית

-  

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

 בלועזית
Auschwitz 

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  כיה'בצש (Krazau) במחנה העבודה קראזאו

  :  השחרור תאריך
10.5.45 

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

  )ואיטליה
  

 בגרמניה - )saarburg ( סרבורג

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

אחרי  -1946פאריז רק במלון לוטסיה בל חזרתי
  .ית הוריימשם חזרתי אל ב. סרבורגהשהייה ב

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  1948-אחרי שהאנגלים הלכו ב יתיעל -לא

-  

  :עליה שנת
4.11.1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  נגבה



 

  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

 
ו היגרהוריי .שני בנים ושש בנות - דתייםהוריי היו היות והיינו משפחה מרובת ילדים . נולדתי בצרפת כמו כל האחיות שלי

מאדאם  .יםשייט באנייה בלאמריקה אך אמי פחדה מה הגרחשבו ל הם. 1922בסביבות  -מפולניה במלחמת העולם הראשונה

טיפלה בעולים והיא דאגה להביא את  ,הרצוגחיים דודה של הנשיא שהייתה האחות של הרב הראשי הרצוג וגם ה, גולדברג

מאדאם ). כמו עמידר(קיבלנו אזרחות צרפתית וקיבלנו דירות של הממשלה  1931 - ב. הוריי לפאריז ולהפוך אותם לצרפתים

 .תמיד דאגה לנולדברג גו
  

אך כבר לא קיבלו יהודים לבתי ספר תיכוניים  -להיות מורה לחינוך גופני כי אהבתי ספורט ללמוד יסודי רציתיאחרי בית ספר 

באותה תקופה שמענו ברדיו על תהפוכות  .שהיה פנימייה ליהודים בכל הגילאים, רגילים אז הלכתי ללמוד במוסד של אורט

כשהוא עלה ". אוי ואבוי"גרמניה ואני זוכרת את הוריי אומרים מות בשמענו על המלח 33עד שבשנת , בספרד ובשאר אירופה

התחילו  38- ב. מגרמניהשברחו התחילו להגיע המון יהודים . כולם הבינו שהולך להיות רע ליהודים בגרמניה )היטלר( לשלטון

אנגליה וצרפת  39- כשהוא נכנס לפולניה ב. כל מה שהוא ביקש לו גם אחרי שנתנו -לדבר על המלחמה כי היטלר רצה הכל

 חקלאיםשם היו . Villeneuv Sur-yonneהתחילו הפצצות ובגלל שאבי היה חולה לקחו אותנו לכפר ליד העיר . נכנסו למלחמה

היינו יושבים על מסיכות הגז שחילקו לנו כי לא היו . נתנו לנו בית. לילדים הקטנים היה כיף - וחיות משק פרות, עם חוות

אז אמי חזרה איתו לפאריז ושם  מחלתו של אבי החמירה. לא היו אוטובוסים - מ"ק 4ס הלכנו "לביה. חילקו לנו מיטות. כיסאות

 . 7.4.40 - ב -הוא נפטר
  

. לכיוון גשר הלואר צריך לברוח - ביוני אמרו שהגרמנים כבר נכנסים לצרפת. אמא לבד עם שמונתינו -היינו בלוויה וחזרנו לכפר

מטוסים איטלקים . קנינו והשגנו אוכל מפה ושם. הלכנו ברגל. קראו לנו לבוא איתם, לולקח את הסוס והעגלה שבכפר כל אחד 

 -כשהגענו ללואר אמרו לנו שאנחנו יכולים לחזור. ם פצועים בדרךראינו הרבה חיילים צרפתי. ה נוראזה הי. הפציצו אותנו

היא הלכה לאיזה קצין גבוה ואמרה , גרמנית אמי ידעה. חזרנו והדרך היתה מלאה גרמנים. הגשר הופצץ. הגרמנים כבר נכנסו

משאית והדרך  נוהוא סידר ללהפתעתנו  -היא שאלה אם הוא יכול לעזור - לו שהיא עם שמונה ילדים קטנים וקשה להם ללכת

. בבו חופשי ועשו את צרכיהן בתוך הבתיםהפרות הסתו -היה נטוששכפר הגענו ל. ..קלה מההלוךהרבה יותר חזרה היתה 

הגרמנים שלחו . אמי שוב הלכה לגרמנים ואמרה להם שאין לה כסף ומה היא יכולה לעשות. היה לנו מה לעשות בכפר לא

  . אחי עבד קצת במפעל גדול בעיר אבל הכסף לא הספיק .וחזרנו לבית הילדות שלנו אותנו במשאית חזרה לביתנו בפאריז

התחילו חוקים נגד . לקחו את דוד שלי למחנה בפטיבייה. יהודים וקומוניסטים למחנות - שמענו שהתחילו לקחת גברים ,אז

. ולחנויות רק בין שלוש לארבע) כשכבר אין כלום(בצהריים  11-12רק בין  מותר שוקל -אסור ללכת לקולנוע ולתאטרון - םהיהודי

יהודים לעבוד אסרו על . אחרי שמונהלרחוב אסור לצאת . רק בקרון האחרוןברכבת תחתית הותרה לנו  נסיעה.לאי צהוב ט

יה ה .בכניסה על חנויות בבעלות יהודים שמו שלט. מי שהיה שוטר או מורה פוטר - בעבודות שכוללות מתן שירות לצרפתים

דוד שלי תמיד כתב הביתה אך אסור היה לבקר אותו כי היה . הגברים שהיו במחנה בתוך צרפת כתבו הביתה .מחסור באוכל

  .לנסוע ברכבת אסור ליהודי פריז

  

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

 
שעושים פשיטות על בתים  -)במחנות שוחד שיהודים נתנו לשומריםבזכות הגיעו אלינו  שחלקן(ו שמועות החל 42שנת ב

ולכן אמי אימצה לביתנו יהודים , לפי החוק הצרפתי אסור היה לקחת יהודים אזרחי צרפת .הגברים כל ולוקחים את בלילות
שהיה קומוניסט  )נוה גר בביתיחבר של מישהי שאב( היה לנו מכר .שהיגרו ממזרח אירופה כדי שייחשבו כצרפתים כמונו

אני לא . מחנותבו מה שקורה במלחמהידיעות על לנו הוא היה מביא  .י"מטעם מק - חבר ברזיסטנסוהיה " בונד"ופרטיזן מה



 

. מספר על מה שנעשה באושוויץומביא לנו כל מיני כתבות הוא היה  .תמיד אמרתי שהוא בולשביק ושהוא ממציא. האמנתי לו
הוא ! אל תאמינו לו! זה לא נכון'אני התעצבנתי ואמרתי . הורגים ילדים וכל זהש -ויץשה באושואני הייתי קוראת על מה שנע

ראות וצועקת עליו שהוא כל פעם הוא היה מביא איזה פרוספקט כזה ומראה לאחותי הגדולה ואני הייתי הולכת ל .'...בולשוויק
 - ענו לי )שומקום בסלנג" (=פוי'פיצ"ל? לאיפה - משפחהפתאום לקחו איזה  -כל הזמן זה היה לי בראשבכל זאת , אבל. משקר

 .מהסקרנות החלטתי שאני מוכרחה יום אחד לבדוק לאן לוקחים אותם .אף אחד לא יודע לאן לקחו אותם
  

 שלמות לקחת משפחות שמתחיליםלה  כתב ,עצור במחנה היהכבר ש, אחרי שבעלה עם ילדיהגם כן אלינו  עברהדודה שלי 
ששמעה מבעלה , האם. בכדי שלא יישלחו למחנות אם ותינוקאלינו  י שלחה אותי להביאאמאחד  לילה . לברוח חייביםוהם 

לילה  חלטתי לחזור הביתה למרות שכבר היהה. להצטרף אלייסירבה  ,שלוקחים רק גברים) מחבוא מפני הפינויבששהה (
בדרך ראיתי . אות צדדיות כדי שלא יתפסו אותיחזרתי מאוחר דרך כל מיני סמט .בלילה ואסור היה ליהודים להסתובב בחוץ

אב . גילינו שהאם ובנה נלקחו, 16.6.42 -ב ,למחרת. זוועה, זה היה ממש נורא. משאיות עם חיילים נערכות לפינוי היהודים
אחרת היו לוקחים גם אותה  - תם הגדולה שהיתה בבית חוליםו לקחת את בהמשפחה חזר אלינו מהמחבוא ואז הלכנ

  .מחנהבמשפחתה ל
  

את כדי לתפוס  -על יהודיםהלשנות התחילו גם . אותםשלקחו  -ראינו ילדים חסרים כל יום בבית הספר. כל יום לקחו משפחות
והשלטונות היו שולחים אותו , מישהו יתלונן שיהודי ביצע עבירה כלשהיאמספיק היה ש. ומהוכד שלהם עבודההמקומות 

, ושאר היהודים הסתובבנו בפחד שמישהו ילשין עלינו על משהו שביצענו או לא ביצענוכל הזמן אנו . היו המון הלשנות .למחנה
  .ואז יבואו וייקחו אותנו

  
הסתקרנתי אז ניגשתי לתיבת . יום אחד ירדתי למטה מוקדם בשביל להביא לחם וראיתי שני זרים מדברים עם שומרת הבית

. ומרת הבית ידעה שאין לנו מכתב בתיבה ואמרה לי ללכת הביתהש. שיחתםיכולתי להקשיב להדואר כאילו להוציא מכתב וכך 
ולכן ייקחו אותה ואת , הספקתי להבין שהם חוקרי משטרה ושמישהו הלשין על אחת השכנות שהיא עובדת בלי רישיון

א הסכימה לבו םהא .להגיד להם אמי שלחה אותי .עליתי הביתה וסיפרתי לאמי. משפחתה למחנה למרות שהם אזרחי צרפת
בסוף השוטרים  .החליטו לא לעלות אלינוחשבו שמכיוון שהם אזרחי צרפת הם לא ייפגעו ו אך בעלה ובנותיה ,לביתנו איתי

  .פשטו על ביתם ואכן לקחו אותם למחנות
  

מי שהוריו נלקחו . בשלב הזה כבר לא הרשו ליהודים ללמוד בבתי ספר לא יהודים. ס יהודי של אורט"למדתי בביבאותה תקופה 
הגרמנים שהיו מגיעים לבית היו  -לאט לאט בית הספר התמלא ילדים שלקחו את הוריהם. היה נשאר ללון שם בתנאי פנימייה

ששיתף (של משטר וישי  השוטרים הצרפתיםאך , לוקחים את ההורים ומשאירים את הילדים או שולחים אותם לבתי יתומים
השוטרים הצרפתים גם היו שולחים יהודים שהיו . למחנות ,ת הילדיםגם א -ההיו שולחים את כל המשפח) הנאציםפעולה עם 

 .שפחות החמירו בניגוד לגרמנים -שוב, וגם יהודים שהיו חיילים בצבא הצרפתי, כבר דורות רבים בצרפת
  

 - דבריםכל הזמן היו שולחים להביא להם , שנראיתי כמו גויה - אותי. איש בבית 50 - כ היינוכבר  עם כל היהודים שאמי אימצה
לא היה אכפת להם לשלוח אותי . כבר לא היה לי כח אליהם, בבית רבתי עם כולם ...להביא תלושי אוכל, אישוריםלסדר 

אני . החלטתי להפסיק לחזור הביתה מבית הספר ולהשאר לישון שם. מחנהושהשוטרים יתפסו אותי וירביצו לי או יקחו אותי ל
בסופי  .לישון בפנימייהשאר ילה לנו לקחו את ההורים שלנו וכך נתנושיקרנו להם שווינט 'הגלמשרדי  הלכנו אחותי הגדולהו

  .חוזרות הביתה נושבוע היי
  

הוא אמר לה לשלוח הביתה את כל הבנות . לקחת אותנו בקרוב יבואוודי אחד שעבד עם הגרמנים מסר למנהלת שהי, 44ביוני 
לא  .המנהלת אמרה לנו את זה אך לא ממש דחפה אותנו. מניםאלו שלא נשלחו לשם על ידי הגר - שלא חייבות להיות שם
היה לנו פתח יציאה לכיוון  -מקרה שהגרמנים יגיעו ב התכוננו לפינוי ועשינו אימונים איך לברוח, כרגיל. דאגה באמת שנלך משם

  .מנזר עם דלת פתוחה שנוכל לברוח אליו
  

אסור היה ליהודים להסתובב  כי( בערב י לה שנלך לפני שמונהאמרתאז חברה שלי רצתה לבוא אליי כש, יום שישיזה קרה ב
אני הייתי יכולה להוריד ( כבר נהיה מאוחר מידיו אך מאחר) ענו את הבריטים מפציצים בנורמנדיבאותם ימים כבר שמו בלילה

. בבוקר בנחת אז אמרתי לה שנלך מחר )אך היא נראתה מאד יהודייה ,וללכת ברחוב כי כולם חשבו שאני גויהאת הטלאי 
. כולם - מתינוקות עד נערים –ילדים  400באותו היום הגרמנים לקחו  .21.6.44 -מבית הספר באותו הלילה באו לקחת אותנו

 . לקחו אותנו במשאיות למחנה בדראנסי
  

בני ש, לציין. כדי לא לאפשר לאף אחד לברוח המילוט פתחסיפרה לגרמנים על  )היהודייה( המנהלת ,כשבאו לקחת אותנו
גילוי של היעדרות אפילו של . גרו גם כן בפנימייה אך לא היו רשומים ברשימת הנוכחים משפחתה ובני משפחת שומרת הבית

גם שומרת המוסד .   הבורחים/אחד מהתלמידים הרשומים הייתה גורמת לביצוע חיפוש מדוקדק וכמובן מציאת כל המסתתרים 



 

 - זה היה נורא -ככה זה היה. יברח) שכאמור לא היה רשום ברשימה( ם הבן שלהכדי שבינתיי -80הלשינה על זוג זקנים בני 
 מבני המשפחה אז לוקחים אחד כי אם - היו צריכים לקחת גם את המשפחה שלי,מאחר ולקחו אותי  . אחד מלשין על השני

תי את כתובתי לא מסר,שקרתי ואמרתי שאת משפחתי כבר לקחו , שידעתי זאת מכיוון אבל ,לוקחים את כל המשפחה
 הביתדלת על  X ימנווסואותם כבר לקחו ומאחר  –ששם משפחתה זהה לשלנו  את הכתובת של הדודה שלי האמיתית אלא

 .וכך הם ניצלו - זו הייתה הוכחה עבורם שבאמת בני משפחתי כבר נלקחו שלהם
  

הם תמיד היו קוראים לנו  -עמם אף פעם לא דיברנו. )מתחתינו( בבניין של משפחתי היתה משפחה נוצרית בקומה השנייה
אך עם כל זאת הם ראו את מה שקורה בבית שלנו ומעולם לא הלשינו עלינו . הם היו אנטישמים, "ואיף'סאלז" - יהודים מלוכלכים

הציעה לאמי לכן כשהשכנה הזאת שמעה שלקחו אותי היא ידעה שיבואו לקחת את כולם ו .ועל כל היהודים שאכסנו אצלנו
את זה שמעתי  .כל זה אחרי שכל השנים היא קיללה אותנו ולא חסכה פיה מאתנו. לם אליה ובכך להציל אותםלהעביר את כו

  .מי לאחר שחזרתי מהמחנהמא
  

אבל אני הייתי גאה ואמרתי שאני , חשבו אולי רק חצי -לי לא האמינו שאני יהודייה. בדראנסי עשו לנו רישום של כל השמות
הילדים את  . אם מה שקראתי זה נכון - ד הייתי סקרנית ורציתי לדעת מה באמת קורה שםתמי. יהודייה 100%, יהודייה

שחשבה שלא ס "יהבמנהלת ). התברר שלבוכנוואלד כן אחרי(נינו שאבותיהם היו שבויים בתור חיילים בגרמניה לקחו יומיים לפ
) בנים לגבי רק לגבי בעלים או אבות שבויים ולאאך , וזה היה נכון לנשים(ייקחו אותה היות ושני בניה היו שבויים בגרמניה 

-ב, בדראנסי שבועות כשישהאחרי  !" .עשתה לנושמה  על כל אעשה לה צרותעכשיו  -  הנה: "ואז אמרתי - נשארה איתנו 
עקות אך לא היו הפצצות ואז. חמישה ימים בתנאים מאד קשים ונסענומשא של בעלי חיים  אותנו ברכבות שמו,  31.7.44

 .לא הכל היה סגור. לאוורור הדלת קצת פתוחהילדים השאירו את  היו היות וברכבת. בשום מקרה עצרנו
  

היה חם מאד בפנים . ואם מישהו רצה לשבת אז אחרים היו צריכים לקום בשביל - לא היה מקום, ברכבת היינו עם החפצים
שם התחלתי לעשות צרות למנהלת . מסריח מאד -היתה חבית לצרכים. בלי מים בלי כלום. התחלנו להתפשט, )בשיא הקיץ(

אחרי חמישה . היא כבר לא המנהלת שלי -כשהיא תקוםרק אני אשב ואני אקום  אז שבתרוצה לאמרתי לה שאם היא  - שלי
 .ימים הגענו לאוושויץ

  
 - אל תדאגו - שאלנו מה עם החפצים אז הם אמרו. מהר מהרלרדת ואמרו לנו  הקרונות דלתותפתחו את , היה גשם באותו היום

כל הזמן אמרו אל תדאגו , הכל בצעקות. היינו לבושים רק מעט ובגלל שזירזו אותנו לא הספקנו להתלבש עוד. אנחנו נביא לכם
שם . יצא לי להיות בחמישייה עם המנהלת שלי. יותבחמיש, ד אחד וגברים בצד שניחילקו אותנו נשים וילדים בצ. אל תדאגו

אז היא אמרה למנגלה שהיא לא רוצה להיות  -המנהלת היתה גרמנייה וידעה גרמנית. העמד מנגלה עם המקל של הסלקצי
ילדה  הייתי ,הייתי המומה. ואז מנגלה שלח אותה ועוד אחת לימין ואותי לשמאל. "?מי בכלל רוצה להיות איתך"לה  עניתי - איתי
כ הלכנו לאולם "אח. חולות שלחו לימין/יאותבר - נשים בצד שמאל הוא אמר שזה מספיק ואת כל השאר 180כשהיו . 15בת רק 
שטפו אותנו . תכשיטים למי שהיההורידו , את השיערלנו  סיפרום ה. כשכמעט לא היה עלינו כלום, אמרו לנו להתפשט, גדול

 . שמנו עלינו והלכנו ,לא ממש בגדים - "שמעטה"  - איזו שמלה דקהנתנו לנו . מאד קרהיה הרבה חלונות ו במקום עם
  

היו שם . יש מפקד בחוץ - בבוקר רק נכנסנו ואמרו לנו לקום. נכנסנו לביתן עם דרגשים בשלוש קומות. B-2עתי לבירקנאו אני הג
 האש מהקרמטוריוםהן סיפרו לנו ש. הא מתיה - הלימין לא חי כהעל המון מתים ושכל מי שהל ותרכואמרו לנו שאנו דפולניות ש

צרפתים הונגרים , ה הולנדיםהיו איתנו הרב . היו נכוניםששמעתי סיפורים ראיתי שכל ה. זה אנשים ששרפו -שאנו רואות
גם אחראית  . האנשים הכי גרועים שיכולים להיותהיו שעבדו בשביל הגרמנים הם  סלובקים יהודים היו גם .כים'צו פולנים

 .הבלוק שלנו הייתה פולניה יהודייה
  

להביא  -אותנו היו מוציאים סתם בשביל להעסיק אותנו. מחוץ למחנה אחרים היו יוצאים לעבודהמצריפים  -אנחנו לא עבדנו
 -האוכל היה גרוע מאד  .בדרך היינו חוטפות מכות מהשומרים. להביא חתיכות אדמה עם דשא בשביל המגורים, קרשים

אנחנו לא שון בבוקר הרא -קפה ו נותניםבבוקר הי .הכל התחלנו לאכול ,הרעבבעקבות , ךבהמשאבל  רצינו לאכולבהתחלה לא 
 היתה לנו קערה קטנה לאוכל. אז הפולניות קפצו שניתן להן שיוכלו לשטוף פנים -את זה רצינו כי זה היה מגעיל ורצינו לשפוך

באושוויץ היו תנאים יותר . ברזל שהיו נגמרים מהר מאדשל היה ברז של מים עם ריח . וגם לצרכים כי אסור לצאת בלילה
אחרי המלחמה הלכתי לבקר  . רק אחרי המלחמה קראתי ספרים על אנשים שפחות סבלו. ה זוועההי בבירקנאו אצלנו, טובים

 בו ושהיוסיפרה " קנדה"למחנה שנקרא  - שמעתי ממישהי שהיתה בבירקנאו ועברה לאושוויץ. שם וחיפשתי את הביתן שלי
  .'אוכל וכד, בגדים , קלחת כל יום מ - "בית מלון"כמו תנאים 

  
אם מישהו עשה משהו לא טוב לא שאלו . אז נתנו לנו מספרים -אין ניירות אין כלום ,כבר אין לנו שמות -רקנאואחרי יומיים בבי

בגלל העיניים הכחולות " (את לא יהודייה"כשבאו לשים לי את המספר אמרו לי  .?'מה המספר שלך'אלא  -?'איך קוראים לך'
אחר כך , לא עשתה את זה חזק והמספר לא נכנס טוב איתי היא בגלל שהיא דיברה. אך אני התעקשתי שאני יהודייה) שלי



 

. אחרי שבוע היה מפקד וכל מי שהמספר שלו לא היה ברור שמו בצד. 16828A שלי הוא המספר. שפשפתי את זה קצת שיירד
ים מפקדים עוש, במחנה היינו קמים בשלוש בבוקר .אותם אחרי זה נודע לי שהרגו. אותי הגרמני ראה ולא שלח אותי הצידה

היו ביקורות בהן היינו צריכות לפעמים . היה מאד קר - היתה לנו מין שמלה בלי שרוולים ולא היו לנו שערות. והכל בקור נורא
ואז היינו מסתכלות סביב לחפש ) רק להוריד את השמלה שהיתה לנו - היה קל להתפשט(להתפשט ולהראות את הגוף שלנו 

 .יותר טובשמש היה בקיץ כשזרחה ה ...או כמה אנו רזותמאתנו כדי שלא יר בנות יותר רזות
  

 בשביל לראותלשבת על הקרקע הקרה היו אומרים לנו  - אחרי המפקד היינו חופשיים קצת עד שהם היו באים לעשות לנו צרות
מתפשטות  בצהרים היו סוגרים את כל הבלוקים עם כולם בפנים ומנגלה היה בא והיינו .בערב שוב היה מפקד. ותאותנו סובל

  .איך שהיה בא לועובר ולוקח כמה בנות לפי מי שרזה או שמנה או הוא היה . מולו
  
אני . אתה אף פעם לא ידעת מה יהיה מחר -זה היה המחנה הכי גרוע. מחר אתה מת, היום אתה חי -" מזל"היה זה ויץ ואושב

שהאסירים לבושים אפילו עם  בסרטיםרואים היום לא כמו ש - לא היו לנו בגדים. מלנויותר טוב  היו חייםחיה לגם חושבת ש
ארוכה עם חורים לכל האורך והרוחב ריח צחנה בלתי  בתוכו פלטת עץשצריף  –שירותים היו ה, מספיק מים הלא הי, מעילים

  .נסבל  וכולם יחד ללא פרטיות ישובים על צרכיהם של האחרים
  

בצד  - שראתה את אמא שלה במחנה הסמוך ם ראיתי ילדהפע. המחנה היה מוקף בגדר חשמלית ומעבר לה תעלה עמוקה
 שהחלטתי שאני רוצההיו כמה פעמים אחרי זה . והרגו אותה ירו בההשומרים ש עד הגדרהלכה לכיוון ו, השני מעבר לגדר

ם אותנו אז היו מכניסי -באיזור הרוסים לפעמים היינו שומעים את מטוסי .לא ירו בי אך השומרים ,למות אז הלכתי לגדר כמוה
 .כדי שהם לא יבחינו במחנה -לביתנים ומפזרים עשן מעל המחנה

  
שהתנהגותם איתנו  ,)בלוקובה(שיבוצעו היו יהודים בתפקידי קאפו במחנה היו הגרמנים שנתנו פקודות ומי שהעביר אותם ודאג 

 14ילדה בת כך קרה שיום אחד . תנולא יכולנו להבין למה יהודים כמונו מתנהגים בצורה כזו ואף מכים או. הייתה בלתי נסבלת 
אז היא החזירה , מהצריף שלנו נתנה סטירה לאחת הבנות )קאפוה(ביתן באחראית שהעבירה מכתבים מהמנהלת היהודייה ל

היא  ? למה הרבצת לה מהצריף שלנו שאלה את האשהש ,כזאת גדולה ושמנה - יהודיה הלכה להביא קאפומיד הילדה . לה
 והלכה" אני אביא לך גרמני? את רוצה מכות מגרמני"הקאפו אמרה  .יכות מגרמני מאשר מיהודשעדיף לקבל מ ענתה לה

 דרס אותה עם האפניים, היכה בה מכות קשותהוא . היה ידוע כאלים במיוחדהוא  - "בוקסר"שקראנו לו  שומר גרמניהביאה לה ו
כך שהגחלים  -עם אבנים בידיים באוויר) לא חמות(ים אחר כך הושיבו אותה על הברכיים על גבי גחל. זה היה נורא. מול כולנו

  .פה ולקחו אותה לצריף בית החוליםבסוף היא התעל. דקרו וחדרו לאט לאט לברכיה
  

אמרתי לה שקראתי את הספר שלה ושאלתי אותה למה . פגשתי מישהי שהיתה יחד איתימחנה ובאתי לבקר ב1998בשנת 
אנחנו צריכים ? אנחנו צריכים להראות מה היהודים עשו? מה"והיא אמרה , יאחד לשנמה היהודים עשו גם היא לא כתבה 

שאלתי את החברה שלי . לא רק הגרמנים פגעו בנו. היהודים היו נוראים אחד לשני !".להראות מה הגרמנים והאחרים עשו לנו
  ?ברים האלהדאיך היא לא כתבה את ה

  
השומרים הוציאו אותנו מהמחנה והעמידו אותנו ,1944בנובמבר  ,חדלילה א. שהרוסים התחילו להתקדםהייתי בבירקנאו עד 

. אני לא מבינה איך שרדנו את זה. נשארנו שם בקור נוראי עד תשע בערב. ללא מחסה, מלא רוחבמקום  ותערוממשלוש בלילה 
זאת היתה אולי . ומחוץ למחנה שלנ - משם הלכנו לאיפה שהמקלחות. חיכינו לרופא שיבוא לבדוק אם אנחנו כשירות לעבודה

למחנה  לקחו אותנו ברכבתמשם . שמלה קלה -"שמעטע"בסוף נתנו לנו איזה . כל הזמן הזהבמקלחת  הפעם השנייה שעשיתי
מהבנות הגדולות . יכולנו לשכב -בלי חפצים והיינו רזות, היינו כמאה בנות - היה יותר מקום ברכבת. כיה'בצ קראזאו עבודה

 .כשהגענו לאושויץ קטנים נשלחו מיד לגזה ,רק כעשרנשלחו איתי לאושויץ חזרו ש
  

היתה שעוד כיות 'כולנו ענינו שלא למרות שהיו איתנו שלוש צ. כי'צ פהעבודה השומרים שאלו אם מישהו המחנה כשהגענו ל
 שלפי המבנים(ממחנה העבודה  .כיות אז יביאו למחנה גם את משפחותיהן'הן ידעו שאם הן יודו שהן צ - להן משפחה שם

כשהיה שלג . מ ברגל לעבודה במפעל נשק שבעבר היה מפעל טקסטיל"ק 3-4יצאנו כל יום ) קודם אתר נופששימש כ כנראה
 סחבנו נשק מהמפעל - בהתחלה עבדתי בחצר. שמה עבדתי קשה. ראינו בדרך ילדים עם מחלקיים כשאנחנו הולכים לעבודה

אחרי כמה . היה שם קור נורא. א במרתף"גרוע היה למיין ולקלף תפוהכי . רימונים של צביעתבלילות היו משמרות . עם עגלות
 לותיום אחד מנהל המפעל ראה אותנו אוכ .ללא בישול, זמן בעבודה הזאת התחלנו לאכול את תפוחי האדמה הטובים ככה

ו רעבות אז הוא חנאמרנו לו שאנ .הוא אמר לנו" !אתן תחלו" - ככהושאל למה אנחנו אוכלות אותם  תפוחי אדמה לא מבושלים
 בסוף זה נודע. כדי שלא תספר) אלינו קראנו לה בובה כי היא היתה טובה(חלקנו עם השומרת הגרמנייה  !הביא לנו אוכל טעים

  .ושלחו אותנו לעבודות אחרותמפעל הזה ת לכלא נתנו לנו יותר ללואז  ,אז כולם רצו לבוא לעבוד שם לאסירים האחרים
שלוש לפנות בוקר הרי היינו יוצאות ב - אני לא יודעת איך הן הצליחו. כיות ברחו מהמחנה'הצ באחד הלילות שלושת הבחורות

בוקר אחד כשהגענו לעבודה . נפט פנסיבליווי השומרים הגרמנים שרק להם היו , בשבילים צרים דרך היער ,בחשיכה, לעבודה



 

והכריחו  - ודווקא באותו היום ירד שלג -)שהיה יום חופש בדרך כלל(לכן עשו לנו עונש ביום ראשון . ראינו ששלושתן חסרות
אמנם הם אמרו שהם מצאו ... אבל הם לא מצאו אותן . אותנו לעמוד בחוץ בשלג עד שיימצאו את שלושת הבחורות החסרות

להם (צלב האדום כי אחרי זה יום אחד הגיעו אלינו שליחים מה, אבל זה לא נכון..." הכלבים כבר עשו את שלהם"אותן וש
כמובן שאכלנו מייד באותו יום את . הם חילקו לנו קצת סוכריות וכל מיני דברים טובים כאלה). הגרמנים היו מאפשרים להיכנס

אנשי הצלב האדום אמרו לנו שאותן השלוש שברחו הן אלה . הכל כי ידענו שכשהצלב האדום ילכו השומרים יקחו לנו את הכל
כי הצלב  -זה שקר גדול" אנחנו לא ידענו מה שקורה"כשכל העולם אומר . הן הגיעו לשוויצריהאחרי ש, ששלחו אותם לפה

 .כולם ידעו. כיה'אדום הגיע עד למחנה העבודה הזה בצה
  

המקלטים היו לצעירים שבאו . היינו חייבות להשאר ולא ללכת למקלטים -היה אסור לצאתאך לנו אזעקות  לפעמים היו
שעבדו האיטלקים  ,באנו למפעל ולא ראינו אף אחד, 8.5.45 -ב, בוקר אחד .טוב יותר, במחנה אחרשהו מהארצות הכבושות ו

והיו תמיד אוכלות את האוכל  הפולניות שעבדו כאחיות .סוף המלחמה ואמרו לנו שזה ,שם בתור עובדי הגרמנים בשרות חובה
הגרמנים עזבו את המחנה והגיעו הרוסים , 10.5.45 -ב, יומיים לאחר מכן  את זהשמעו של החולים עזבו אותם ללא טיפול כש

בנות אלא יותר ל ,ם לא רצו לעזור לצרפתיותרוסיה. הרוסים מצאו את החולים במצב ממש קשה. את המחנה שיחררוש
 .כמו פולין ,הקרובות לרוסיה מדינותה
  

את השבויים הרוסים כדי שלא יספרו  הרגו) ולא הגרמנים(הם  דאגו לא לצלם את המקומות והמראותהרוסים שהגיעו למחנות 
אבל אחר כך החיילים , אמרו שיעזרו לנו, הרוסים דיברו יפה בהתחלה .התמונות שרואים היום צולמו על ידי האנגלים. מה היה

ו ביער בלי לדעת נהלכ ,אז ברחנו .היו צריכות לברוח ,וכדומה פולין, כיה'מצ לא היושהבנות  - וחיפשו איך לאנוסהשתכרו  רק
  .לצרפת נולשם ומשם שלחו אות הגענו -על מחנה של הצבא הצרפתי נול סיפרועד ש. ו אוכל מהכפרייםנלאן וביקש

  

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

  

 
בדרך , היינו כמעט ערומות. יםיכפרנו אוכל מהביקש. ות בדרכיםהסתובבנו מורעבכיה ו'יצאנו ממחנה העבודה קראזאו שבצ

ה קליטה של כל הפליטים בסוף הגענו למחנ. מספינה גרמנית פגשנו חיילים צרפתים שנתנו לנו מדים של גרמניות שהם שדדו
תנו לנו אוכל ולא לא נ, עצרו אותנו - כשהגענו למחנה ראו את המדים הגרמניים וחשבו שאנחנו גרמניות. )גרמניה( בסרבורג

אז אחת הבנות הבינה שהם חושבים שאנחנו  - כעבור יום קראו לנו למפקד המחנה ואמרו לנו להתפשט. הבנו מה קורה
והתנצלו מעומק  הם הופתעו .אז הראנו להם את המספר של אושוויץ - SS-גרמניות והם רוצים לחפש את הקעקוע של ה

 ...ליבם
  

 ממחנה כלשהוא או עובדי מפעל וייםשב, ניצולים ת לרדיו צרפת כשהיו עומדים לשלוחשולחים הודעוהיו  סרבורגמחנה במה
 -1946-רק ב ,למלון לוטסיה -הגעתי לפאריזאני  . ןלחפש את קרוביה באותהיו  המשפחות ואז  - ברכבת לגאר דה לס בצרפת

למלא את כל  שם היינו צריכים .שם התקבלו כל הפליטים והחיילים שחזרו מגרמניה .בדרך המתנותתחנות והאחרי כל ה
שבאה לחפש את ) 2מקומה (את השכנה שלנו מהבניין פגשתי שם  .וכדומה DDTריסוס  ,חיסונים, לעבור בדיקות, הניירות

שזה לא עניין אף אחד אם אני , בבית הרגשתי שלא חיכו לי. והם לקחו אותי לבית שליבעלה שנלקח לעבודה במפעל בגרמניה 
 .חוזרת או לא

  
בשביל  בכל מאכלשמה חומץ ושהייתי שותה הרבה חומץ ו, )כי ככה הייתי רגילה(ישנה על הרצפה היו צוחקים עליי שהייתי הם 

ס "לבי. היו צוחקים עלייו הייתי לא בסדר בראש . ה אך היה מחסור באוכלתה חופשייצרפת כבר הי. שיהיה הרבה טעם לאוכל
לא  .ך לא הסתדרתי בגלל שהיה לי מטען רגשי כבד ושאר התלמידים צחקו עלייא, בים לקבל אותי בחזרה וחזרתי אליוהיו חיי

אז  -לא משנה לאן ,משם לברוח רציתי. בגלל זה החלטתי לעזוב את צרפת .היה אכפת להם ממה שעבר עלינו ניצולי השואה
 .אישורים ואשום ניירות  לא היו לי. לעלות טתיעל ישראל והחל תישמע

  
היות ולא ( יינו הולכים ללמוד בבית כנסת בימי ראשוןכשאבא שלי עוד היה חי בכלל ה -בתנועת הנוער לפני המלחמה לא הייתי

אחרי המלחמה רציתי לברוח אז מישהו . בזמן המלחמה כמובן שלא הייתי בתנועה. אז עוד הייתי קטנה )היו לימודים ביום זה
. ק רציתי לברוח מצרפת כי לא הייתי יכולה לסבול את היהודיםר–" נו, טוב"אמרתי ! אמר לי בואי איתי לתנועה ונעלה לישראל

. לא הייתי ציונית. גם אם היו אומרים למצרים הייתי הולכת, רציתי לברוח ולא משנה לאן.. הייתי רואה יהודי והייתי רוצה לברוח
  .ככה הגעתי לתנועה ולעלייה לארץ. רק רציתי לשכוח מכל הבלאגן הזה

  
. המחנה היה ענק .להתארגנות לעלייה לארץ, באיזור מארסיי (Grand Arenas)ראנד ארנאס מפאריס הגעתי למחנה ג



 

היינו צריכים לחכות לאנייה כי ליהודים לא  -אך עדיין היה קשה להגיע לארץ, )למיטב זכרוני( 48למאי  15-האנגלים כבר יצאו ב
 ,מפאריס -מתנועת דרור מרחבי צרפתולים ע 25 -היינו קבוצה של כ  .ובארץ היתה מלחמה היה כסף למספיק אניות

עשו לנו אימוני לחימה . עם מיטות מתקפלות, בלוקיםמין במחנה ישנו ב .אני הייתי הניצולה היחידה ביניהם... ליל, שטרסבורג
יף אוכל היינו הולכים להביא בקבוצות ומחלקים בתוך הצר. כי המדריכים הישראלים מהסוכנות אמרו לנו שבארץ נצטרך להלחם

 .איזור מאד יפההיה זה  - עשינו גם טיולים בהרים. לכולם
  

כעשרים קובנים שגם  -אני זוכרת שהיתה שם קבוצה מקובה. היה שם אוסף של יהודים מכל מיני מקומות שהמתינו לעלייה
ל לעלות לפעמים הגיעו שוטרים לחפש נערים שברחו מהבית בשבי -היה גם פיקוח של שוטרים .המתינו לאנייה לעלות לארץ

  .21לפני גיל  אסור היה לעזוב את הבית ללא הסכמת ההוריםלפי החוק הצרפתי מכיוון ש -לישראל ללא הסכמת ההורים
הגיעה , אחרי חודש ימים שהיינו שמה ,יום אחד .מודיעים כמה אנשים עולים עליה ויוצאים לארץ ישראלכשהגיעה אנייה היו 

זו היתה אנייה ". נגבה"לאנייה שעלינו עליה קראו . פולנים ועוד אוסף של אנשים, לכמה קובניםלקבוצה שלי ו אנייה וקראו
. והם  ישנו באולמות שינה גדולים -האנייה נועדה באופן רשמי לעלייה של קבוצות של נערים יתומים עם אישור עלייה. חדשה
כך , סירות הצלה וכדומה, יו כל כלי העבודהאיפה שה -ישנו בבטן האנייה, ")תלגלי-איעליה ("שבאנו בלי אישור עלייה , אנחנו

בנובמבר , אחרי שישה ימים. ישנו על הרצפה עם המזוודות והכל, היה שייט קשה  .שבמקרה של ביקורת לא ימצאו אותנו
  .בארץ ישראל חיפהנמל הגענו ל ,1948

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, יתפעילותך הציבורית או התרבות, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

 
. פחדתי וכבר, ץויו לנו כשהגענו לאושוזה גם מה שעש - זה היה נורא. DDT-דבר ראשון כשהגענו לנמל חיפה ריססו אותנו ב

אני לא רציתי ללכת . שאז קראו לו קיסריה, נלקחה לקיבוץ שדות ים', דרור'מתנועת  - הקבוצה שלנו. הבריטים כבר לא היו פה
ואז שוב . אלך לצבא -אמרתי טוב, "תלכי לצבא - אם לא תלכי"אז אמרו לי . לקיבוץ כי לא האמנתי בקולקטיב וכל הדברים האלה

רק חיכינו שהכביש לבאר שבע  - לא עשינו כלום) שדות ים(בקיסריה . אמרו לי לא מכל מיני סיבות והעיקר בסוף הגעתי לקיבוץ
 .קרבות באיזור ייפתח כי עוד היו

  
שם חיכינו עם  -משם לא היו עוד אוטובוסים. אחרי כשבוע הכביש נפתח ונסענו באוטובוס לתל אביב ומתל אביב לרחובות

, היו שם המון פרדסי תפוזים. כשהגענו לגדרה זה היה מאד יפה בשבילנו. החפצים  לרכב של הצבא שלקח אותנו עד גדרה
 !את זה פה בארץ זה היה משהו משהו לראות. צרפת היה מחסור ולא הכרנו את כל זהכשעזבנו את  -חנויות עם שוקולדים

מאוחר באותו יום הגיעה . בינתיים אכלנו המון תפוזים ולא היה אכפת לנו לחכות. בגדרה חיכינו עד שיבוא רכב של הקיבוץ
עלינו על . יטי שנעזב זמן קצר לפני כןעמודים וחומרים שהקיבוצניקים סחבו מבסיס של הצבא הבר, משאית עם כל מיני בלטות

 !20בת רק טוב שהייתי אז  -הבלטות והציוד שהיה עליה, על כל החוטים -המשאית
  

הוקם  - הקיבוץ היה חדש. מ של דרך עפר לקיבוץ והכל היה לבן מאבק"בסוף היו ארבעה ק. הגענו לקיבוץ משמר הנגב בלילה
ונכנסתי שוב למלחמה , סיימתי עם המלחמה באירופה -הקיבוץ בגלל המלחמההיו תעלות הגנה בתוך . 1947 -ב - לפני שנהרק 

לא , לא היו שם אזרחים -בבאר שבע היה רק צבא. באר שבע כבר נפתחה והיינו נוסעים לשם לפעמים במשאיות. חדשה בארץ
. באו והלכו מעזה ומהגבולותוכל מיני חיילים ש, פגשתי שם גם חיילים של הקומנדו הצרפתי. הכל היה ריק, יהודים ולא ערבים

אז היו . היו רק רכבים צבאיים -ומשם היינו תופסים רכב צבאי - מ ברגל אל הכביש"ק 4כדי להגיע לבאר שבע הלכנו מהקיבוץ 
 . רק הקיבוצים שובל וקדמה בדרך

  
זו . מים לבקרגם לרביבים נסענו לפע .המסגד, בית הקברות הבריטי, היה הכביש הראשי - בבאר שבע לא היה כמעט כלום

גרתי  כשכבר, חמש עשרה שנהכעבור  !כלום לא היה - הכל מדבר וחולות, הכל על משאיות! אוף, היתה דרך קשה במיוחד
 –? אמרו לי מה שכחת? אני זוכרת שראיתי מרחוק עיר גדולה עם הרבה בניינים ושאלתי מה זה, במרכז ונסעתי למצפה רמון

  !שהיא היתה פעם לא כמו -איזה הבדלוואו ! זה באר שבע
  

אבל אחרי שהכרתי אותם . בלי נימוסים והליכות) הצברים- (' סברה'לאופי של ה - בהתחלה היה לנו קשה להתרגל לקיבוץ
. יותר טוב מלהיות בצרפת! אז התרגלתי לזה וזה היה מצויין–' ...להגיד שלום כל הזמן, למה צריך לנשק, זה טוב, יופי'אמרתי 

לפעמים לי בהתחלה זה היה טוב אבל היו . הייתי הניצולה היחידה שמה. ה היו החיים שלי בקיבוץואל .פשוט לחיות חופשי
בקיבוץ לא דיברו . קצת "משוגעת" -לא נורמלית, לא בריאה, הייתי עדיין חולה. שלא הייתי משתתפת עם כולם -קריזות כאלה

גבר לא היה עושה את , גם בעבודה עבדתי קשה מאד. ם עלינוילדים היו צוחקי. איתנו ולא דאגו לנו בתור ניצולי שואה כמו היום



 

אבל כשאני נופלת אני , הצגות וכל מיני כאלה, עושה שטויות, לפעמים הייתי שמחה. כל זה בשביל לשכוח. העבודה שעשיתי
בקיבוץ הכרתי גם  .ועד עכשיו יש ימים בהם אני סוגרת את עצמי בבית ולא יוצאת עד שעובר לי השגעון. היו ימים כאלה. נופלת

 .והתחתנו ,טולי –את בעלי
  

לפעמים הייתי שוכחת איפה  .שם גרתי במשך שנה, נדדתי קצת והגעתי לחולון. עזבתי את הקיבוץ, שנים 3 -אחרי כ, אחר כך
רגע "אז אמרתי לחברה שלי  - אני זוכרת שהלכתי ברחוב בתל אביב עם חברה ופתאום שמעתי מדברים יידישפעם אחת  - אני

-1952בין שם גרתי , עברתי למושב חגור חולוןמ !בכלל שכחתי שאני גרה בארץ של היהודים -"יש שני יהודים פה בדרך -שקט
פתח ולקחו אותם לעבוד באני זוכרת כשהם באו . נוליד הגיעו עולים תימנים והקימו את ראש העין בזמן שגרנו במושב. 55

כדי ללכת כמו  ,שמלותלשהיו להן מתחת ) המסורתיות(יץ מכנסי הטיאת  הצעירות היו הולכות להורידלפני העבודה  - תקווה
 .בלי מכנסיים מתחת לשמלה - בעיר כולן

  
  .מאחורי חורשה, מצד שני היתה קלקיליה. דרכו היינו עוברים בשביל להגיע למושב, גם את כפר קאסם באיזורהיה 

וליה אני זוכרת ששוטר ערבי 'לג'בג. ליד וליה'לג'את ג ה גםתהי. אנחנו גם השתתפנו בנטיעת פרדס חדש. סביב היו פרדסים
 בימים ההם. שניהם היו ילידי טבריה -ילדותם בטבריההם היו חברים במסתבר ש - ואמר לו שהוא מכיר אותו ראה את בעלי

ן לנו קרא לנו ונת )בעלי(טולי החבר של כששחטו שם פרה וכך תמיד  -כשהיו רוצים לשחוט פרה היה צריך אישור של שוטר
בעלי היה ... היתה לנו פרה אחת, שעועית, במושב גידלנו תפוח אדמה ...עשה לנו פרוטקציות –מייד את כל החלקים הטובים

  ...לו היד אני הייתי צריכה לחלוב כשנשברהפעם אבל  ,הוא ידע לחלוב מהתקופה שבה עבד בקיבוץ - חולב
  
  
  
הייתי צריכה לעבור טיפולים עד שהצלחתי . רפאל ורונית -ולדו שני ילדישם נ. שנים 6חזרנו לחולון וגרנו שם במשך  1955 - ב

, שנתיים אחרי שרונית בתי נולדה, 1961-ב .יותר משני ילדים לא יכולתי ללדת. להרות בגלל שהגוף עדיין לא היה מספיק בריא
אבל לא רציתי ... צפת, ו לירושליםהם הציע. היא היתה חולה והרופאים אמרו לנו לעבור למקום עם אוויר. עברנו למצפה רמון

אז הוא מצא עבודה ואמר . בעלי נסע קודם לראות איך המקום ואם יש עבודה. ואז הם אמרו שיש את מצפה רמון. בשום אופן
היום אני לא מוכנה לזוז ". רק בשביל הנוף אני באה"אמרתי . ואז אני באתי לראות והנוף היה משהו משהו, שזה מקום טוב

אז זה לא היה כמו . פה זה באמת יותר טוב. אני חושבת שאם הייתי נשארת בחולון לא הייתי חיה יותר. האווירמפה בגלל 
כביש  -הדרך היתה מפחידה. משם לירוחם ובכביש צר עד מצפה, קודם לדימונה - זה לקח שלוש שעות מבאר שבע לפה -היום

הייתה . רק פעם אחת ביום - יה האוטובוס שבין באר שבע לאילתהאוטובוס היחיד ה. צר שאין מקום לשני רכבים אחד מול השני
אחרי הרבה זמן הוסיפו לנו אוטובוס אחד שיוצא ! חודשים מראש 3-4גם מונית שנוסעת כל יום אבל היה צריך לקבוע תור 

טפון לא יה שכשהי -עם כל זה שלא תמיד היה אוכל! זה היה מקום נהדר -אבל עם כל זה. בבוקר מפה וחוזר בערב מבאר שבע
היה רק מקרר עם קרח ששמים כל  - הרי לא היו מקררים ומקפיאים. אני אפילו זוכרת שפעם הביאו לחם במסוק -היתה אספקה

כבר . אני עד היום פה , עובדה .מכאן כבר לא רציתי לעבור. אבל זה היה טוב, הפעם במצפה רמון, שוב התחלתי מחדש. הזמן
  . לפעמים דבר אחד מוביל לדבר אחר! ככה אני ידעתי שיש את מצפה רמון -היתה חולה אני אומרת טוב שרונית .שנים 53

  
אני חיה רק , וכל הזמן מלחמות. כבר הייתי בחולוןאז  -מבצע סיני 56-ב, מלחמת השחרור 48 - ב - כל הזמן היו מלחמות,בארץ 

באיזור ? אים האנשים פהמה רו. מאד קשיםאני ראיתי דברים . זה קשה. מגיל עשר עד עכשיו אני חיה במלחמות. במלחמות
אבל מלבדם מי . הייתי חוזרת אל כל הזכרונות שלי -גם אני הייתי מפחדת אם הייתי גרה שם. זה מאד קשה ומפחיד שדרות

אז , ראיתי את כל הדברים האלה, כי אני ראיתי גופות. אני רואה אותה, כשיש מלחמה אני חיה אותה? רואה את המלחמה פה
אבל הרשת של , ניגשתי לחלון הדירה ורציתי לקפוץ - יום אחד נכנס בי השיגעון והחלטתי שאני רוצה להתאבד. ה אותםאני חי

 .בזכות הרשת נעצרתי ואז נרגעתי. החלון עצרה בעדי
  

. הלא פ, צנע ראיתי בצרפת. אבל אני לא ראיתי צנע' ...צנע, צנע'כולם אמרו . האוכל פה באמת היה יותר טוב מאשר בצרפת
אבל זו , טוב אמנם אלו שבאו מהמחנה קיבלו קצת יותר מהאחרים, היה מספיק 48 - עוד מ. מספיק מהכל - סוכר, היה לחם

אני דבר ראשון הלכתי על ? איפה נראה דבר כזה בצרפת -אני ראיתי פרדסים ושוקולדים בכל החנויות . עדיין היתה תקופת צנע
גם היום אני מאד אוהבת ... לא היה לי כסף אבל ביקשתי שיקנו לי, איתי בחנויותואת זה כל הזמן ר. השוקולד כי מאד אהבתי

אלא כי לא יכלתי לחזור , לא כי לא רציתי, לא למדתי. בחדר אוכל, במפעל קרמיקה. עבדתי כל השנים בעבודות כפיים .שוקולד
כל . הראש שלי עם דברים אחרים, א שםאם אני יושבת ללמוד אז כלום לא נכנס כי הראש שלי ל - לשבת עם עיפרון ולהתרכז

  .אני לא שקטה עם עצמי. ת וכל דברהחדשו. דבר מזכיר לי את המלחמה
  

יום . תמיד הוא היה מזכיר לי את הנסיעה לאושויץ. היה קרון של רכבת, בדרך מביתי שבמצפה רמון לבאר שבע, בצומת טללים
כל פעם שהייתי נוסעת לבאר שבע הייתי רואה אותו . רע מאד, אוי כמה שזה עשה לי רע. אחד ראיתי שצבעו אותו בורוד

אני חושבת שהיו , אבל אחרי כמה שנים הורידו אותו. אמרו לי שזה מזכרת מהטורקים. והנוסעים היו צוחקים עליי. ונזכרת



 

וד אנשים והם כנראה שזה הפריע לע. הורידו את זה? אתה רואה -אמרתי לבעלי. אנשים שדיברו על זה ובגללם הורידו את זה
מי שלא אז  את הרע מכל כי אני אכלתי, מי שרעב אוכל הכל .להשאיר צלחת ריקה, לאכול הכלהילדים שלי היו צריכים  .דיברו
. עם הפחד הייתי לבד. את הפחד של ניצולת שואה ,אבל לא הכנסתי להם את הפחד שלי. מהשולחן קוםשי -בבקשהרעב 

. את הכעס שמרתי אצלי בפנים. הייתי מספרת להם קצת ובצחוק .שזה לא זמן לדבר איתי יו מביניםכשהייתי עצבנית הילדים ה
 זה כמו חייל. ו הרבה אנשים סביביבשביל לישון אני צריכה שיהי, אני צריכה רעש .לא יכולה לישון בלילה. ה בלילהאני ישנה שע

. אבל אני מחזיקה את עצמי, להיות שם ולתייכגם אני , משוגעיםהלבית  נשלח זר מהמלחמה חוכש שראה וחווה טראומות
  .ולא מבין את כאבי אף אחד לא רואה מה עובר עלייזה בגלל 

  
  .לא אוהבת אירועים גדולים. צבוע ייש שמה מוזיקה ושמחה וזה נראה ל. לאירועים משפחתיים אני לא אוהבת ללכת

שרפו  - ואף אחד לא יודע איפה הם. כל כך הרבה. תוכל כך הרבה אנשים מ - שוב? אתה שואל למה. גם ללוויות אני לא הולכת
אני לא הולכת . אני לא יכולה לראות את זה? אז בוכיםרק  -כשמישהו מת פה בארץ? ועליהם לא בוכים. ..פיזרו אותם, אותם

ני לא א. בשביל שאהיה כמו כולם - אני רוצה רק שישרפו אותי ,אני גם לא רוצה להיקבר בעצמי. לבית הקברות רק בגלל זה
אף אחד לא בכה ? מה על כל הילדים שמתו? אבל מה על כל המשפחות שנמחקו - יכולה לראות שאנשים בוכים על בן אדם מת

 .עליהם
  

 - בבירקנאו. כל כך כל כך, סבלתי מאנשים אני כל כך. אני לא אוהבת שמדברים מאחורי הגב. לחתונות אני לא אוהבת ללכת
אני לא . לאט אנשים מדברים וכבר יודעים שלפעמים היהודים היו יותר גרועים מהגרמניםאבל עכשיו לאט  ,פעם לא האמינו לי

אני יכולה להכנס . כשרק אתמול הם דיברו רעות אחד על השני וקיללו אחד את השני, יכולה לראות את כל הנשיקות והשמחה
. אני כזאת. אני לא באה, אם אומרים לי לבואאבל , "שוונג"אז אולי אכנס ל - אם לא ידעתי עליה ורק במקרה עברתירק למסיבה 

  .גם בצרפת זה לא היה פחות גרוע. אני לא יכולה לראות את האנשים איך שהם מדברים ביניהם ומרכלים אחד על השני
לפעמים אני במצב רוח טוב ואז בכלל לא . וירון בשמים אני מפחדתולפעמים כשעובר א, כל מילה רעה. כל דבר מזכיר לי

כשילד שומע את זה זה לא  -אני מבינה גם את הילדים בשדרות. אבל לפעמים אני חושבת שהנה מתחילה מלחמה ,מתייחסת
אבל כמה כבר אפשר , ביום יותר קל לי לישון. בגלל זה אני מפחדת לישון, יש לי גם חלומות רעים .מבוגר יכול לשכוח. נשכח
  .לישון

  
כל . את זה אי אפשר להוריד. וק וקצת לבכות אבל מה שנשאר זה האסונותקצת לצח. בחיים שלי עברתי הרבה -אני אגיד לך

. יש לי הרבה כוח רצון אז אני יכולה לסחוב את עצמי. אבל כמו שאומרים צריך להיות עם כוח. זה נשאר לי. דבר מזכיר את זה
  . כשנמצאים במצב הזה שהייתי בו מוצאים את הכוח לשרוד

  
 !טוב שיש את ישראל -את ישראלכל מה שקורה ובעולם מאשימים  למרות !תשמרו עליה - נהיש לכם מדי :מסר לדורות הבאים

בישראל . אולי אם היתה ישראל היו מצילים אותנו? אז מי היה שיטפל בנו. שתציל אותנו, לנו לא היתה מדינה שתשמור עלינו
   .ם לחם ועושים דברים כאלההיו צוחקים על הילדים שחזרו משם שהם גונבי -בכלל לא ידעו על מה שקרה לנו

אבל יחד עם זה ארץ ישראל היא . הם גם עשו דברים רעים כמו הגרמנים, אמנם סבלתי מיהודים וחלקם פגעו בי ובאחרים
  .כולנו יד אחת. חשוב שתהיה אחדות בינינו. הבית שלנו ומה ששומר עלינו

  
 - כי זה מה שהם שומעים בתקשורת, בשטחיםאמרתי את זה גם למשפחה שלי בצרפת שמאשימה את ישראל במה שקורה 

יום אחד גם אתם תקראו ? אבל לאיפה לברוח -אני לא אוהבת את ישראל והייתי רוצה לברוחלפעמים גם שלהם אמרתי 
זה . בסוף כולם יבואו לפה. בכל מקום היהודים אשמים - באנגליה, באמריקה, זה קורה בצרפת". ?איפה את, ישראל, ישראל"

ל כבר אי "בחו, תשמרו על ישראל כי פה אתם עוד יכולים להרים את הראש -ילדים בבית ספרדיברתי בפני כשמה שאמרתי 
 .אפשר

  
אתם יכולים להיות באיזו מפלגה שאתם רוצים אבל בתור . יהיה שלום בכל העולם - במשפחות - וגם שכשיהיה שלום ביניכם

ילדים קטנים . ביום אחד, משפחות שלמות שאינן. שראיתי אניכי אתם לא ראיתם את מה . כי מספיק סבלנו! יד ביד -יהודים
כל אחד ... חילוני, דתי. כולם יד אחת - זה מה שאני רוצה שיהיה עוד עשר שנים? מי יודע מה הם יכלו להיות עכשיו - ונפלאים

ני חושבת על כל לפעמים אני רואה ילד הולך ברחוב וא .יד אחת, אבל, אז שיאמין במה שהוא רוצה - צריך להאמין במשהו
.. תראה איך הם משחקים, תראה איזה ילדים? אם יבוא כל זה? ואני חושבת לעצמי ואם זה יבוא עוד פעם... הילדים שהלכו

  .פתאום יכול לבוא לי שגעון באמצע הרחוב, זה כואב. אין לי מחשבה אחרת, זאת המחשבה שלי
  

אז . עוד לפני המלחמה, ואני לא מדברת על המלחמה, ם לא טוביםגם בצרפת היו ימי. מאז שאני קטנה תמיד אהבתי היסטוריה
זה היה . היו מקרים שנכנסו לבתים וזרקו את כל הילדים מהחלון. פעם הפרוטסטנטים, פעם היו הקתולים -עוד לא היו מפלגות

לא  -זה נורא סיקרן אותיו, מה שמספרים ואני לא יכלתי לדעת אם זה נכון ...מחר הפרוטסטנטים, הקתולים שולטיםהיום , נורא
  . האמנתי לזה



 

אל תהיה 'אמרתי לו .  גם כן סקרן ,דור -אחד מנכדי . הסקרנות - החלטתי שאני מוכרחה יום אחד לבדוק לאן לוקחים אותם
ולכן , אני רציתי לדעת. זה הכל, מה שאתה רואה תגיד תודה רבה. 'ויץולאוש–? אתה יודע לאיפה זה הביא אותי, סקרן כמוני

אבל לא , אני נתתי לכמה אנשים מבוגרים יותר לברוח, הייתי מאד שובבה, או לקחת אותנו מבית הספר יכלתי לברוחכשב
שהייתי , אפילו אני - 'אני לא יודע'איך אחרי המלחמה אנשים אמרו . כי רציתי לדעת אם כל הסיפורים האלה נכונים - ברחתי

כשנכנסתי לדראנסי והתחילו להקריא שמות . שמעו את הסיפורים האלה אבל כולם, אמנם אז לא האמנתי, ידעתי, 13ילדה בת 
 -הנה. כי הייתי חייבת לראות אם זה באמת קורה' !אני יהודיה מאה אחוז? מה פתאום'אני אמרתי  - ואמרו לי שאני לא יהודיה

 ...ראיתי
  

והיה , היתה העיר אושויץ -הכל היה מדברמסביב . עכשיו יש שמה גן. אבל הרוסים הרסו שם המון, ויץואושביקור באני חזרתי ל
, שום מכתב -אין לי שום מזכרת .זה לא היה אז - היום הכל עצים סביב. מדבר - אבל חוץ מזה לא היה כלום, מחנה צבאי פולני

  .המזכרת שלי וז, בפנים, )בלב(המזכרת היא פה . ..אפילו השערות זה לא השערות של אז. לקחו לנו הכל -תמונה
אנשים מקללים אחד את . אני רואה את זה ...'מה אכפת לי, מה את מספרת'נשים לא אוהבים לשמוע ואומרים לי אתה יודע א

 . אני באתי ממקום אחר - אבל אני לא העולם' זה העולם'אומרים . ברים האלהדאתם לא יודעים מה זה כל ה - השני ואני אומרת
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