


   22.3.2011בתאריך , כפי שסופר בביתה בשהם, )בקובסקי'לבית שצ (ה של אווה רוטהולץסיפור

  :לפני המלחמה

אוציסקוב . בקובסקי וחווה לבית נבלסקי'שצ להורי שלמה ין' קורציאוציסקוב שליד נוב ב1925 נולדתי ב
 בטוחה באשר י לאאנ. משפחות יהודיותרוב של משפחות פולניות נוצריות ומעט שהיה בו הוא כפר 

   . כתאריך הולדתי במאי 5אני יודעת שנולדתי באביב ואימצתי לי את התאריך . קלתאריך הולדתי המדוי

חנה , צירלנולדו אחר כך , אחר כך אני נולדתי, אחי הבכור נקרא אברהם אירה: היינו חמישה ילדים
על עבודות תה דחוקה והתבססה יהפרנסה ה. ין כשהייתי ממש קטנה' קורציעברנו לגור בנוב. ולייבוש
נסע לברזיל עם בן משפחה נוסף כדי  הוא 1935בערך ב . אבי שלמה נפטר עוד לפני המלחמה. חקלאות

הרבה יהודים ניסו בשנים הללו לחפש דרכים . להביא לשם את כולנוהתכוון לעשות עסקים ובהמשך 
 שנתיים קבלנו מכתב מהרבנות אחרי. לשפר את מצבם הכלכלי והתעניינו במדינות שבדרום אמריקה

, אחי הבכור. במצב כלכלי קשה ביותראימא נשארה עם חמישה ילדים . בברזיל שהוא נהרג בתאונת רכבת
הוא למד סריגה . שם גרו אח של אבא שלי עם הילדים שלו, 'נסות להתפרנס בלודזהלך ל, אברהם אירה

שלא היתה לו יותר עבודה הוא חזר ית וכאבל העבודה שלו שם היתה זמנ. במכונות והפך לתקווה שלנו
  . ין' קורצילנוב

בדרך כלל הבנים . אני למדתי בבית ספר משותף עם ילדים פולנים. גם קצת פולנית. דיברנו יידיש בבית
שבבית הכנסת והבנות עזרו בבית לאמא " חדר"ין השלימו לימודי יהדות ותורה ב' קורציבנובהיהודיים 

לפעמים הלכתי להיות קצת אצל . חגגנו את כל החגים והלכנו לבית כנסת. ותולמדו ממנה מנהגים ותפיל
חלק . ן היו עניים' קורציירוב היהודים בנוב. שחי בכפר בבוסקו זדרוי, אח של אבא,  חייםהדוד שלי

  . אני לא כל כך זוכרת איך המקום נראה. מהבתים היו בתי עץ וחלק בתי אבן

  תקופת המלחמה

מי שהיה לו זקן וכובע .  וירו בכל מי שזיהו כיהודי האס אס ומיד חיפשו את היהודים הגיעו אנשי1939 -ב
בשלב יותר . ין הייתי בבית' קורציכשהגרמנים נכנסו לנוב. היו ברחובות הרבה מתים. של יהודים ירו בו

  . הלכתי איתו. לבוסקו זדרוי, בא מישהו מהדודים והציעו לי לבוא לכפרמאוחר 

הוא החל להסתובב בין בתים של . עם אמי ואחי ואחיותי, והיה בבית' זר אז מלודזכבר חאחי הגדול 
יצאו .  התקשו לעזור ליהודים,גם כשרצו, לניםהפומפעם לפעם החליף מקום כי , פולנים ולהסתתר אצלם

 עבר בין בתיםאז הוא . ים שאמרו שמי שייתפס שהוא עוזר ליהודים יהרגו גם את היהודים וגם אותווצו
אני הייתי תקופה מסוימת בבוסקו זדרוי ואז הלכתי לכפר . מא והאחיםיפעם לפעם גם היה בבית עם אומ

לפעמים קבלתי קצת , בין כפריםוכך הסתובבתי . בשם שרצה, אחות של אבא שליגרה בעבר אחר שבו 
גיד ולפעמים נתנו לי לישון ברפת ואמרו לי שאם הגרמנים יתפסו אותי שא, אוכל ממשפחות פולניות

  . שבאתי לבד לרפת ושאף אחד לא עזר לי

ושגם לקחו את אמי ואחי הקטנים , ין לגטו' קורציתחילו להגיע אלי שמועות שאספו את היהודים של נובה
וותר החלטתי ל.  אני לא יודעת עד היום לאן לקחו אותם–  למחנה השמדהברכבות) חנה ולייבוש, צירלה(

יהיה מה שיהיה וגורלי יהיה כגורל כל , היהודים שם בגטוהיות עם ין ול' קורציחזור לנובעל הבריחה ול
ששם יהיה לי , בדרך חזרה לגטו פגשתי איכרים פולנים שאמרו לי שהכי כדאי שאלך לגטו. היהודים שם
חיילים גרמניים ואספו קבוצה של כמה מאות אחרי שבוע באו . הלכתי אכן לגטו ונרשמתי שם. מה לאכול

 גרנו .)(Hasag גאַסאלצה ועבדתי שם במפעל נשק ַהיהביאו אותנו לקי.  ובריאיםםימאיתנו שנראו צעיר
כדי לשפר קצת היה שם מנהל עבודה גרמני שאפשר היה לתת לו כסף . אחד) ברק( איש בצריף 10-20

התאמצנו לבצע את העבודה בהתאם .  שעות12במשמרות של , העבודה היתה קשה. את התנאים
בעיקר , קבלנו לאכול מעט אוכל.  למחרת כבר לא ראינו אותו–יה מסוגל לעבוד כי מי שלא ה, לדרישות



הוא ביקש כסף מהיהודים שהיו קצת . היה שם יהודי אחד שידע לסדר עניינים, אבל. לחם ותפוחי אדמה
נתן קצת למנהל העבודה וזה איפשר לכמה מהגברים לצאת מהמפעל ולקנות בחוץ , יותר בעלי אמצעים

  . ך קבלנו כולנו לפעמים קצת יותר אוכלכ, קצת אוכל

הבנות היפות שבינינו נאנסו . היו במחנה שוטרים גרמניים שהיכו אותנו בלי סיבה, בנוסף למנהל העבודה
  . ולמחרת היו חייבות להתייצב שוב לעבודה, לא פעם וחזרו בוכות ופגועות לצריפים

יחד עם כמה בני לי שהוא הצטרף לפרטיזנים סיפרו . אחי הגדול לא נשלח עם אמי ואחי הקטנים ברכבות
פולנים הלשינו והגרמנים אבל אחרי זמן נודע לי ש. הוא יינצלכך ש, אנשים אמרו שזה טוב. דודים שלנו

היינו יחד כל הזמן , עם בנות דוד שליבמפעל הנשק לצה יאני הייתי בקי. באו והרגו אותו ואת בני הדודים
  . מנסה ככל יכולתי לשרוד, בלי הורים ואחים, 16הייתי בסך הכל כבת . והצלחנו להינצל

גם שם עבדנו במפעל . נסטוחוב' לצ,החזקות והבריאות שבינינו, לצה העבירו אותנויקיאחרי כשנתיים ב
כשהרוסים . אבל זה לקח עוד זמן, ל ייגמרוהרוסים התחילו להתקרב ולנו היתה תקווה שתיכף הכ. נשק

אותנו הנשים , אלדומהרכבת בבוכנואת הגברים הורידו . אספו אותנו ברכבות לגרמניה התקרבו הגרמנים
בדרך לצריף שבו נתנו . כשהגענו לברגן בלזן הפשיטו אותנו והכניסו אותנו למקלחות. בברגן בלזןהורידו 

  .  לנו בגדים עמדנו ערומים בשלג והיו אנשים שקפאו למוות

 ובעצם אנשים מתו שם סביבי כל הזמן, זה היה מחנה השמדה. זןלא היתה לי עבודה מוגדרת בברגן בל
הפסקתי לאכול אבל מרחתי על הלחיים שלי , חליתי בדיזנטריה. התפקיד שלי היה לאסוף את הגופות

המזל באמת שיחק לי ובמסדרים שהיו בכל . אה בריאהאודם שמצאתי במחנה כדי שבמסדרי הבוקר אָר
רשימות האנשים שנשלחו למוות התארכו ,  יום היה גרוע מקודמוכל, אבל. בוקר לא נשלחתי למוות
אב אם , המקרה שהכי זכור לי זה מקרה של משפחה. לפעמים העדפנו את המוות, ואנחנו נעשינו אדישים

האב אשר לא עמד בכך ורצה . אשר במסדר הבקר הוחלט לשלוח את האם והילדה למוות, וילד קטנה
  . צפינו במחזה הנורא הזה, יחד עם כל שאר האסירים במחנה, ואני, ללכת איתן רץ אל הגדר והתחשמל

 וקולות המטוסים של בעלות הברית כבר התחילו 1945השנה כבר היתה .  בערךתהיינו שם שישה שבועו
בדרך היו רגעים . אספו אותנו והתחלנו לצעוד צעדת מוות לעבר הרי טירול, הגרמנים נלחצו. להישמע

ראינו שכורים בור גדול והייתי בטוחה שהולכים להרוג אותנו ולזרוק . אותנוכבר חשבנו שהורגים ש
: הפולנים ששיתפו פעולה עם הגרמנים אמרו לנו, כשהיינו בדרך לטירול. אבל זה לא קרה. אותנו לבור

כבר היו כוחות הברית . הגרמנים פתאום נהיו טובים אלינו. אבל זה לא קרה". אתם הולכים למות עכשיו"
ולכן הפסיקו להרוג אותנו , כשהמלחמה תיגמר, ם והגרמנים התחילו לחשוב על מה שיהיה אחר כךקרובי

  . והשתדלו להיות טובים אלינו

, זה היה תת מחנה של דכאו). ALLACH(ושחררו אותנו היינו במחנה בשם ַאַלח כשהאמריקאים הגיעו 
    . והאמריקנים פרשו עלינו את חסותםגרמנים ברחוה. קרוב למינכן

   לישראליהיהעל, שחרורה

 -מכיון שהמקום היה מאד מלוכלך והיינו מלאים בכינים . חַלהייתי בַא, 1945בסוף אפריל , בעת השחרור
אני לא זוכרת . שם היה מאד מסודר וגם היו שם רופאים. לפלדפינג, למקום אחרהאמריקאים לקחו אותנו 

הוא היה . לייב רוטהולץ, תי את מי שהיה לבעלישם הכר. אולי כמה חודשים, כמה זמן הייתי בפלדפינג
. 1947עברתי למינכן והתחתנתי איתו שם בשנת . גר עם אחותו במינכןלאחר המלחמה במקור מוולברום ו

עלות לשכנע אותנו למארץ ישראל לשם הגיעו שליחים . ממינכן עברנו למחנה העקורים בברגן בלזן
מצד שני . היתה לי משפחה באמריקה והם רצו שאבוא לשם כי כרטיסי נסיעה לאמריקהבידי היו . לארץ

כבר נכנסתי להריון בגלל ש. שכנעו אותנו לנסוע לארץ ישראל ובעלי שילם את הכסף שנדרש בשביל זה
היינו שם חודש ואז , עברנו בצרפת. נסענו לארץ ישראל, רצינו כבר להחליט ולהתיישב במקום אחדו



אבל בסוף הגענו ונשלחנו למעברת פרדס , כמעט טבענו, יתה סערהבדרך ה. "קסרטה"הפלגנו עם האנייה 
  . חנה

  בישראל  החיים

אמנם . שהינו בפרדס חנה חמישה שבועות ואז באו להודיע שיש דירות בלוד. 6.12.1948עלינו בתאריך 
קנות מצוא עבודה ולוהם ניסו לשכנע אותנו לבוא לחיפה והבטיחו שיעזרו לנו ל, היו לי חברים בחיפה

היה קשה מאד . אבל בעלי אמר שבלוד נותנים לנו דירה חינם ואין טעם לשלם על דירה במקום אחר, דירה
נישאר  -אנחנו כבר כאן אם , אני אמרתי שלא. בעלי אמר שנסדר את הניירות וניסע לאמריקה. בארץ
  . כאן

 והצטרפו י ובעלהגיסתאחר כך הגיעו לארץ גם . בפרדסים, עבד בעבודות קשות. לבעלי לא היה מקצוע
לנו חנות ירקות דירות ובהמשך היתה עברנו . זה היה קשה. ביחד קנינו פרות והיה לנו משק. אלינו בלוד

  . עליזה ושולמית, אבל בעיקר גידלתי את שתי הבנות שלי, שבעלי ניהל וגם אני עזרתי

היא . כה קשה בשביליזו היתה מ, 42בת , נפטרה בגיל צעירהבכורה עליזה בתי . 1973 –בעלי נפטר ב 
 שולמית עברה לשהם 1995ב . יש שלושה בנים, 1956שנולדה ב , לשולמית. השאירה בעל ושני בנים

  . ואני הצטרפתי וגרה איתה ועם המשפחה יחד באותו בית

   

  

  




