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  יך לפני המלחמה י על קורות/נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
. בתי מרקחת ועסקים נוספים רובם בבעלות יהודים, היה שם בית כנסת.  רביםיהודיםבעיירה היו . גדלתי בוורניינה במחוז וילנו

. אני הייתי הבכורה לשתי אחיות צעירות ממני. ביל לארגון הצופיםארגון מק). החלוץ(הייתי בילדותי חברה בארגון בשם פיונר 
למדתי בבית ספר פולני שבו למדו .  וילנו לעיירהממחוזהיה זגג וכן היה מביא דברים . אבא עבד בעבודות שונות. אמא לא עבדה

ם את אני זוכרת עד היו. המלחמהבשנה הראשונה ללימודי פרצה . עברית, אחר הצהריים למדנו בבית הכנסת. יהודים ופולנים יחד
" תרבות"בעיירה הייתה אוניברסיטה בשם . זה עזר לי קצת בימי הראשונים בישראל. בית, סוס, כוס:המילים שלמדתי שם

הבית בו גרתי היה . עד  היום זכור לי המורה שלי לעברית.  הלימודים בה היו בעברית ונלמדו בה מקצועות כמו בכל אוניברסיטה
במוצאי שבת הגברים היו נפגשים .  היה כשרלהכו, בפסח היו כלים מיוחדים לפסח, בימי שישי הדלקנו נרות שבת.  כשרבית יהודי

זה היה מאכל , הגברים היו שותים אז כוסית עם דג מלוח ותפוח אדמה בקליפה. כך אני זוכרת את אבא שלי. למשחקי קלפים
  . מקובל

היינו . כך נדמה לי, לפני המלחמה הייתה מעט אנטישמיות. וכרת שהיו לי חברות פולניותאני לא ממש ז, החברות שלי היו יהודיות
  . בבית דיברנו אידיש ובבית הספר דיברנו פולנית. הייתה קנאה מצד הגויים, תלמידים מוצלחים יותר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, עצר וגירושמ: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
 אווקואציה/פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
. אני זוכרת שלפתע מטוסים מילאו את השמיים והחלו הפגזות.  אז היה נעיםרהאווימזג , כנראה בחודש יולי, המלחמה פרצה בקיץ

המטוסים שטפו את השמיים ומההפגזות נהרגו . אני לא חושבת שהמבוגרים ידעו והסתירו מהילדים. לא שמענו שום דבר לפני זה
המטוסים חלפו וכולם . מסביבי צעקו לשכב על האדמה, אני חושבת שאמא הייתה איתי. ב היו צעקות רבותסבי. ונפצעו רבים

לא יכולנו . בימים בין ההפגזות לכיבוש נשארנו בבית. זמן קצר לאחר מכן הגרמנים כבשו את העיירה. מסביב נכנסו לפאניקה
אך הם , בניהםדיברו אני מתארת לעצמי שהמבוגרים . סון המתקרבלא תפסתי אז את גודל הא. לברוח העיירה הייתה מוקפת חיילים

ציוו . צעירים ויפיםהתקבלה פקודה לקחו את הרב של העיירה ועוד שמונה בחורים יהודים , הגרמנים נכנסו.  לא התארגנו לבריחה
 בכיכר ףלהיאסהתושבים בעיירה אחרי שכיסו אותם קראו לכול .  ירו בהם וזו הייתה ההריגה הראשונה בעיירה, עליהם לכרות בור

כעבור . הם ביקשו ככה להפחיד את הגויים. והודיעו לכול הגויים שמי שיחביא יהודים יהרגו אותו ואת כל היהודים שהוא יחביא
או שזה , זה היה נכוןשאני לא בטוחה . מתן מקלט ליהודיםשבוע שבועיים אספו אותנו שוב לכיכר לראות תלייה של גוי שהואשם ב

אנחנו עברנו לגור בבית אחד . מיד אחרי אותו מאורע נבנה הגטו והעבירו את כל היהודים לחיות יחד. ה רק כדי להפחיד אותנוהי
מאחורי הגטו היו שדות ושם .  לבין הנעשה בחוץובינינ בחזית הגטו הוקמה גדר קרשים שחצצה .הרחובות נסגרו. מספר משפחות

 הגויים בזזו את הבתים םבינתיי. ושלםתרה שאיש לא יברח עד שבניית הגטו  על העייהגרמנים נשארו לשמור. תילהוקמה גדר 
היו פולנים שלא .  דימם למוותהואו אותו מכות חזקות כווההם נכנסו . ותוית כשהפולנים הגיעו לבזוז אסבא שלי היה בב .שלנו

בגטו עצמו לא . ו שם עוד יהודים שהחליטו להתחבא השדות היו שדות תבואה והי.התחבאנו בשדות. את החביאו יהודיםפחדו ובכל ז
 וירו בו ליד המורה שלי לעברית ניסה לברוח. טלהימלהשמירה הייתה הדוקה שלא נוכל . הימים עברו בחוסר מעש, עשינו כלום

  עלי זה השפיע-בין הגדר הוא נהרג בין הבית שלנו לו מוד לגדר אני ממש זוכרת את זה כי הבית שלנו היה הבית הראשון הצ.הגדר
  . מאוד

באחד הימים קיבלתי גם . הייתי יוצאת לכפרים של הגויים לבקש לחם. החוצה,  דרך הגדרתי עוברת כל יוםבמהלך החיים בגטו היי
אימי חילקה בין כולנו אבל חששתי לגורל אחיותיי הצעירות ולכן אמרתי לה . ן כולנויל וביקשתי שתחלק ב"הבאתי לאימי ז. חמאה
ירה הזו נתנו פקודה לחפור  בעי.ין' נימינצ הייתה עיירה בשםלא רחוק מהגטו. יותילאחי יותר רשיישא כי רציתי ,לתי אכשכבר
 נפגעה ומשכה ביד את אהאימ ,הייתה שם ילדה בגילי שאמה החזיקה אותה ביד. אותםהיהודים וחיסלו כל ו את הוציאו מהגט ,בורות
הודים  ושאלה את הגויים איפה יש יהיא לא ידעה לאן ללכת .שהחשיך היא יצאה מהבורבחיים וכ הילדה נשארה.  לתוך הבורהילדה

מה ארגנט "הילדה  אמרה .  ואימי שפתחה את הדלת ראתה את הילדה מכוסה בדם בדלת  הילדה דפקה אצלנו.לגטו שלנווכך הגיעה 
 כשהיינו בגטו מסוים בשלב .ה בשינה עמוקההילדה שקעאמא קילחה אותה עם מעט המים שהיו לנו ו. )הורגים יהודים" (איידן
לא רצתה שניפרד לכן ,  אמא רצתה להישאר איתנו.כנראה שאז לקחו את הנשים, זמו'בז, היא נלקחה למחנה עבודה, דנו מאמאהופר

ות באחד הימים בגטו מצאתי שק ותפרתי ממנו לאחי. בגטו נשארנו שנה. אנחנו נשארנו בגטו עם אבא. היא הולקתה בשוט עור
אחרי הרבה זמן  . סביבנו אנשים נלקחו למחנות עבודה לליטא.  לא ידענו מה קורה או יקרה. הצעירות שמלה שלא תהיינה ערומות

. בפאנר הרגו יהודים רבים. הרבה  נשלחו לוילנו או לפאנר. שהיינו בגטו הודיעו לנו שהולכים לאחד חזרה את המשפחות שהופרדו
 אבל   בדרך אמרתי לאחותי שנראה את אמא.לאמא, זמו'אותנו שלחו לז. בפאנר היה שדה עם בורות רבים שבתוכם הרגו יהודים
המבוגרים . זמו גרנו כנראה במעין בית כנסת'בז. חותי לא הכירה אותה בכללאמא כל כך השתנתה מהעבודה הקשה וחוסר המזון שא

 .זה היה בלילה.  יהודים נרצחו8000ה בגטו אקציה יתבאחד הימים הי. משם הועברנו לקובנו. עבדו והילדים חיכו להם במחנה
כשהגיע . כל הלילה שכבתי שם,  הבורנבהלתי מהיריות ששמעתי ונכנסתי לתוך.  שהיו בנויים מקרשי עץ עם חורברחתי לשירותים

אבא כנראה היה אז , יחיפשתי את אמא ואחיותי. עצמי בברז שהיה שם לידאת שטפתי . השתרר שקט החלטתי לצאת החוצההבוקר
, הוא אמר לה שאני על סף מוות, אמא נבהלה לקחה אותי לרופא יהודי שהיה שם,  כשמצאתי אותן התחלתי להתנפח.במחנה אחר
עלי כי אותו היה לבזבז אז חבל , אין לנו ואם היה אבל  ומזוןםויטמיניהוא אמר שנחוצים לי  .ותי על הקש ותחכה למותישתשכיב א

לאחר תקופה קצרה הועברנו מקובנו למחנה . זה היה בחורף. ללא טיפול, אום באורח נס הנפיחות ירדה מעצמהפת .אני על סף מוות
פחדתי ממשהו נורא  , ובינינפחדתי שיפרידו . אני זוכרת תקופה של פחד וסבל. עבודשם התחלתי ל. שהיה מחנה עבודה, גודשר

  . שיקרה לנו
. היינו רעבים באופן תמידי. עד היום הרגליים שלי מרגישות קפואות, הרגליים שלי תמיד היו קפואות, היינו בחורף בשלג יחפים

מנהל העבודה במחנה היה יהודי שהיגר ). השמדת ילדים" (ציהקינדר אק"בגודשר התרחשה ה. דשר כבר לא היו הרבה ילדיםובג



כשהגדולים יותר , עמדנו בחמישיות. הוא העמיד את כל ילדי המחנה במסדר. הוא היה ללא ילדים. שמו היה רוט. כפי הנראה מליטא
הם  .דתי בה על עגלותת כל הילדים עד השורה שעמהעלו א. בדיוק בשורה שלי חתכו את הקבוצה. ואני בתוכם הועמדנו מאחור

אני רוצה לחיות והם , כ יפים"שרה השמים כ" את המשפט שאחותי האמצעית אמרה לי זוכרת עד היום אני .נעזרו לשם כך בכלבים
הם נלקחו בעגלות לאשוויץ ושם נשלחו . אבל לא ניתן היה להציל את הילדים, כל האמהות רצו לילדים שלהן". לא נותנים לי

במחנה . ואני לגודשר שם פגשנו את אבי ונשלחנו כולנו יחד לקזלובובדה נשלחנו אימי ימאחיותיי שנפרדנו קצת אחר. למשרפות
 זו הייתה . היינו חופרים באדמה והגרמנים היו הופכים את החומר שהוצאנו מהאדמה לסוג של פחמים. שם עבדנו בחפירת בורות

לאחר . כל בוקר נפתח במסדר כדי לוודא שאיש  מאיתנו לא ברח. עובדה מאוד קשה הגברים והנשים גרו בנפרד ועבדו בנפרד
  . חלק מהשומרים היו אוקראינים. המסדר הובלנו לשדות שחפרנו בהם מלווים בשמירה כבדה

הם הסכימו . ביקשנו שאת הלחם ומרק העשבים נקבל לאחר החזרה מהעבודה, כשהיינו במחנה לאחת הבנות נודע שזה יום כיפור
אני בתור ילדה נדרתי נדר שאם אני אוכל לצום ולעבוד קשה אני אצום כל יום . קיבלנו את האוכל לאחר העבודהולא התנגדו ו

  .בעיני זה סמל חשוב. כיפורים ומאז אכן אני צמה כל יום כיפורים
. ותנו לקובנו באחד הבקרים הודיעו לנו שמחזירים א.הוא ביקש להציל אותה, יהודייהאחד השומרים האוקראינים התאהב בנערה 

, לפתע . הגברים מקדימה והנשים מאחור, הוליכו אותנו דרך היער.  נערה שהיה מאוהב בהומר סימן עם היד סימן כלשהו להש
חלק טיפסו על העצים . אבא שלי היה בין אותם הגברים. קבוצה גדולה של גברים פתחו בריצה לכיוון העצים, לאחר חצי יום הליכה

. אחת מהבורחים הייתה חברה טובה שלי. םבינתייאותם בורות התמלאו מים , ת אותם אנו חפרנו בעבודה וחלק קפצו לתוך הבורו
אנחנו אז לא ידענו אבל כך אבא . לבור מלבד מי שקפץ, הרוב נהרגו.  והחלו לירות על העציםהשומרים מיהרו להביא מכונות ירייה

ושהיא נהרגה , לא ידעתי שהיא טיפסה על העץ. היא הייתה בין הבורחים, ניה'בקזלוברודה הייתה לי חברה בשם ז. שלי ניצל ממוות
לא ידעתי . ניה אוכלת'כל פעם שהייתי רעבה אמרתי לאימי הלוואי שעכשיו אני אוכל לאכול מה שג. חשבתי שהיא ניצלה. מהירי

עד שהגענו לכלי רכב שהסיעו המשכנו בהליכה לאחר הבריחה של חלק מהאנשים . שהיא נהרגה חשבתי שהיא אוכלת עכשיו טוב
הם החלו , הגברים ברכבת התחילו לתכנן בריחה. הועלנו על הקרנות הקטנים שהיו קרונות משא עם חלונות צרים.  לרכבתאותנו
.  את דעתו והבחורים התחילו לצאת החוצהלהסיחהבחורות צעירות החלו לדבר עם השומר בקרון כדי .  בין הקרונותםביניהלדבר 

 אחרי הנסיעה ברכבת הועלנו לקרוניות . חשבו על האפשרות הזו חיכו על הגגות עם מכונות ירייה וירו בכל הבורחיםהגרמנים ש
 רופאה הזריקה לאימה סם כלשהו כדי השהייתהבת , בקרון היו איתנו אם וביתה.  שטוטוףזוהריכבסוף הנסיעה הגענו למחנה ו

הנאצים הורו לנו לשים אותה על פסי .  נפלה לפנינוםבינתיישירדנו האם שמתה בקרון היינו דחוסים אבל כ, םייסורילמנוע ממנה 
. אישה אישה בתורה הועלתה על שולחן,  כשנכנסנו לשטוטוף הובלנו למקלחות.בשלב הזה לא ידענו מה גורלו של אבי. הרכבת

. כנראה שנמצאו אצל הנשים, לומים זהב ויההרצפהראיתי על . ראיתי שחיפשו לנשים באברי המין חפצי ערך שאולי הוחבאו שם
לנו כבר לא היה מה לקחת אך מי שהגיע מקובנו היה לבוש היטב והבגדים . ממני ביקשו לפרק את הצמות כדי לחפש זהב ויהלומים

. עד שהגיע תורי, נורא אהבתי את הצמות ולכן כל פעם נתתי את התור למי שהיא אחרת. היו לי שתי צמות ארוכות. נלקחו מהם
לא ידענו עד אחרי המלחמה . היא הייתה מבוגרת ממני בשלוש שנים, בתיה, טוטוף נפרדתי מחברה שליוותה אותי בכל המחנותבש

,  נשים בצריף5000היו שם חולקנו לצריפים .  היינו בשטוטוף חודש.קיבלנו בגדים עם טלאי צהוב .מה נעשה אחת עם השנייה
באחד .  וקצת מרק עם עשביםכל בוקר קיבלנו פרוסת לחם בעובי אצבע. 18ריף מספר אמא ואני היינו בצ. . צפופות כמו סרדינים

טרפתי לתור בשנית אבל מיד הצ, הימים לקחתי את מנת הלחם שלי והחבאתי אותה מתחת לדרגש שלי שהיה בקומה השלישית
ה ולחזור שוב לתור הגרמני  חברה שלי ניסתה לעשות את אותו מעש.אתי גיליתי שהיא נגנבהבש את המנה שהחכשחזרתי לחפ

ליד המחנה היה מחנה של אסירים . העמיד אותה על ארגז עץ והלקה אותו בשוט עד שהיא התעלפה, שחילק את המזון הבין זאת
הם פרמו את התפרים של .  לחפש חפצי ערך שהחביאו יהודים בסוליות הנעליים ובבגדיםההייתראינו שהעבודה שלהם . םפוליטיי

 הזה במחנה.  קומות4הערימה תפחה מיום ליום עד שהגיעה לגובה של בניין בן . עלים שהצטברו לערימה גבוהההבגדים ושל הנ
    . נערות כל השאר היו נשים17היינו רק 

אמא . הועמדנו במסדר של חמישיות והופרדתי מאימי. ות יצאו לעבודות קלות מחוץ למחנהבאחד הימים הודיע מנהל המחנה שהנער
 לאזור מאמי  לכן כשהגענו לשער התגנבתי חזרה דלהיפר יסירבתאני ".  בחייםריישאה מישהו מאיתנו 'יופי שרל"לי שמחה ואמרה 
הנשים . אמא לא ידעה שהצלחתי לחזור.  כדי שלא יחשבו שהן מחביאות אותיהן החלו לדחוף אותי משורה לשורה. בו עמדו הנשים
הנשים האחרות ראו . א או צנון"ים שראה אותי מרחוק ריחם עלי וזרק לעברי תפאחד הגוי . תי המשיכו לדחוףום ואהתחילו להתקד

נתתי לאימי  . תפסתי את הירק שהיה מלא בתולעים. זאת אבל אני למרות שהייתי נערה הייתי חזקה ורעבה והצלחתי לתפוס זאת
נערות התברר הובילו למשרפות וכך את ה. התחלקנו שלושתנו בירק הרקוב. לטעום ולחברה שהכרתי במחנה שנותרה ללא משפחה

  . ניצלתי ממוות
נכנסו לחדר עם מספר שולחנות ליד .  42047 ואני 42046 מספר ההייתאמא . אחרי שהנערות נשלחו למשרפות קיבלנו מספרים

צתי לא עניתי לה ור, האוקראינית שאלה אותי בגרמנית מה את עושה פה. כל שולחן ישבה אוקראינית שחילקו מספרים לנשים
הלכנו כל הלילה בשדה לא ידענו לאן אנחנו . ה הריכוז הזה יצאנו ברגל למחנה עבודהממחנ. לשולחן השני ושם נתנו לי מספר

יש לך אוכל ? למה אתה נובח"אני שהייתי אז עדיין ילדה שאלתי אותו . בדרך עברנו בכפר שבו אחד הכלבים נבח עלינו. הולכים
. הגענו למקום כלשהו שעגנו בו חמש אוניות. הייתי מוכנה להתחלף איתו, תי ממש קנאה בכלבאני הרגש". ומלונה ולי אין כלום

חילקו אותנו בן חמש האוניות שלוש אוניות היו בצד . נמל זה לא היה בגלל האופן בו המקום היה בנוי, קשה לי לומר מה זה היה 



אוניות שאני הייתי על אחת מהן הפלגנו עד שהגענו למקום מאוחר יותר למדתי שהשלוש הוטבעו ושתי ה. ימין ושתיים בצד שמאל
עבדנו במקומות שונים . מנקודה זו אני לא יודעת את שמות המחנות בהם הייתי. בו המתינו לנו רכבים ונלקחנו למחנה העבודה

, זה היה קשה בחורף .סביבנו היו רק השמיים והאדמה. כל אישה קיבלה איזור שבו היא חופרת. בחפירת שוחות לטנקים הגרמניים
למנהלים אסור . כשגמרתי לחפור בחלק שלי רצתי מיד לעזור לאימי. םפוליטיימנהלי העבודה היו אסירים . האדמה הייתה קפואה

זו הייתה חגיגה . והשאיר עבורי מסרק עם שיניים צפופות ופרוסת לחם ליד אחד השיחים, היה לדבר איתי אבל אחד מהם ריחם עלי
באחד הימים באו להודיע לנו שאנחנו עוברות למקום .  העבודה שם הייתה מאוד קשה.  בכיניםומלאותינו רעבות אמיתית שכן הי

, התעוררהבאחד הימים זו שישנה לידי לא , בלילות ישנו על קש חלק מהנשים קפאו למוות, במשך אחד עשר ימים הלכנו, אחר
השתיים הגיעו מקובנו , לידי הלכה נערה בגילי יחד עם אמה.  יחפהך אני הלכתי לאורך כל הדר. ניסיתי להעירה אך ללא הועיל

החייל , הנערה ממש התעייפה ואמא שלה התחננה בפני השומרים שלא יהרגו אותה אך זה לא עזר וירו בנערה. והיה להן קשה מאוד
 החלטתי לברוח לא רציתי שאמא ,אני שהייתי יחפה ועייפה הרגשתי שסופי קרב אף הוא. שירה בה נתן לאמה פקודה המשיך ללכת

 בשורה שאני איתנואמרתי לאמא ולשתי חברות שלי שהיו . ידעתי שכל השורה שלי צריכה לברוח יחד איתי. תראה  איך אני מתה
החלטתי לרוץ אמא , באחד הכפרים בהם עברנו ראיתי לפתע דיר חזירים פתוח.  חיכיתי להזדמנות הראשונה. והן ירוצו אחריארוץ 
 לי שאין אני הרגשתי. שהצלחתי לברוח בלי שיראו אותיעד היום אני מתקשה להאמין .  אחרי הן לא חשבו שאני באמת ארוץמיהרה

 םבינתיי. הרגשתי כמו דקירות מחטים ברגליים. עליו וזה כאבביקשתי להניח את הרגליים , בתוך הדיר שכב חזיר. מה להפסיד
דפקנו על . ליד הדיר ניצב בית וחשבנו שאולי יכניסו אותנו לבית. איך לא ראו אותנוואלת את עצמי השיירה חלפה ואני עד היום ש

האפר היה עדיין חם והתחממנו . מתוך האח נפל אפר של העצים". לוחט"במסדרון הכניסה לבית ניצב מעין אח . הדלת ואיש לא ענה
 הפחות אמידים של הכפר ואלי האנשים שגר שם זה  לעצמי שמיותיארתימרחוק ראיתי שיש עוד בתים רחוקים שהם נמוכים . איתו

סימן שחור של ,  מלוכלכת מהאפר היא השאירה על השלגההייתבגלל שהיא , התחלנו לצעוד בשלג ואמא שלי נפלה . הם יעזרו לנו
נו מהטנקים הם צפו ב, אס לכן כנראה לא הבינו מי אנחנו.הם לא היו אנשי אס. על הכביש נסעו טנקים ועליהם חיילים. בן אדם

היא ראתה אותי עומדת מולה יחפה . את הדלת פתחה קשישה, דפקתי על הדלת של הבית הראשון שראינו. שלהם אבל לא פנו אלינו
 והרוסים ואנחנסיפרתי לה שאיבדנו את המשפה בהפגזות ". אוי אלוהים אדירים איך את מסתובבת ככה"ושלג מסביב והיא קראה 

 כל מה .  היא מיד מצאה לי נעלים ישנות כדי שאנעל.נה קצת אוכל ואם אפשר גם להתחמם בביתביקשתי ממ. בורחות מהרוסים
היה . היא גם בישלה עבורנו תפוחי אדמה, כולה לאכול ומשמש כאוכל לחזירים זה הקרום של הלחם שהיא אינה י לאכול שהיה לה

ביקשתי ממנה לאפשר .  כך במתן תרופה כמו שהיא דייקהמדייקאמרתי לה שרופא לה היה , םהידיינישקתי לה את , שם נעים וחם 
בבוקר כשהיא יצאה מהחדר . שנים לא ידענו אוכל כזה.  נצא לדרך לחפש את משפחותינוובבוקרלשולחן  מתחת רלהישאלנו 

. ודיותאחת השכנות שלה שראתה אותנו אמרה לה שאנחנו יה.  כנראה של הבן שלהאס.וראינו שעל הקיר תלוי כובע של קצין אס
הלכנו עד . יצאנו מהבית ויצאנו מהכפר. לי כבר היו נעליים ולכן היה לי קל יותר. היא מיד נבהלה וחזרה הביתה כדי לגרש אותנו

למרות שגם הם , אמרנו לו שאנחנו צועניות, אנחנולכפר ראינו פרש על סוס הוא קרא לנו ושאל אותנו מי שהגענו לכפר כשנכנסנו 
הוא אמר לנו לנסות ולמצוא מישהו . הוא ידע על כל מה שקורה, התברר שהוא מרגל.  שאנחנו יהודיותהוא מיד זיהה, נרדפו

. אותו גרמני ברח הוא פחד מהרוסים שהתקדמו לכיוון הכפר. בכפר הייתה אחוזה בבעלות גרמני עשיר מאוד. שיאכסן אותנו בביתו
היא הראתה לנו את המטבח והסכימה , היא כנראה הבינה, צועניות דפקנו על הדלת וסיפרנו לה שאנחנו , בבית נשארה רק העוזרת

כל מה שהיא ביקשה שנעשה .  היא הסכימה שנוציא לעצמנו מזון מהבורות בהם אוכן המזון במהלך החורף. שנשאר להתחמם שם
, אס הוא הבחין בטלאי.לפתע היא נתקלה בקצין אס, אמא שלי יצאה לחצר להביא עצים לחימום. ומנוכחותנ לבד והיא תתעלם להכו

 לחסל שיבואוהוא הורה לאחד מאנשי הכפר שישמור עלינו עד . היא מיהרה להיכנס למטבח אבל הוא נכנס אחריה הצביע במועל יד
הוא הורה לנו לעלות עם הסולם .  קומה עליונה מלאה בקשההייתהשומר שהופקד עלינו אמר לנו לברוח מהר לרפת שם . אותנו

  . את הסולםלמעלה ואז לזרוק 
  

השומר שהיה אמור להשגיח עלינו אמר . שמענו את הגרמנים מתקרבים ומחפשים אחרינו, עלינו מהר לקומה השנייה ברפת
 אחרינושמענו את הגרמנים מחפשים . הוא שלח אותם לכיוון החורשה הקרובה. לחיילים שעד שהוא הגיע כבר הספקנו לברוח

שמענו את הסולם . שמענו רעש הבנו שמישהו מבקש להוריד קש עבור הפרות, ות מאוד בבוקר התעוררנו רעב. במשך כל הלילה
 אז אמא שלי יצאה אליו הקלשוןפחדנו שהוא יפגע בנו עם . נבהלנו והתחבאנו בתוך הקש.  עולה למעלהקלשוןוראינו שמישהו עם 
אמא שלי אמרה לו , הוא הסתכל עלינו,  מאוד יפההאחת הבנות שברחה איתנו היית. וסיםאנחנו בורחות מהר, ואמרה לו אל תפחד

תוכל להתחתן עם אחת מהן אחרי , תראה אילו בנות יפות  יש פה, אמא שלי אמרה. אם תיתן לנו משהו לאכול נשמח מאוד
הוא חזר הביתה לסבתא שלו ואמר לה שיש שם בחורה מאוד יפה והוא רוצה להתחתן איתה . הוא כנראה היה לקוי שכלית. המלחמה

ראינו דרך , נשארנו שם כל היום עד שהגיע הערב. זה היה חם וטעים.  חם ולחם יבשהוא הביא לנו כד עם קקאו. רי המלחמהאח
הוא אמר שסבתא שלו אמרה לו להביא את הבחורה , גילינו ששמו יאנק, בבוקר אותו בחור הגיע. שלבי העץ שפרצה אש בכפר

בחור שעזר בחמישי בבוקר ה. נשארנו ברפת ארבעה או חמישה ימים.  א נפרדותאבל אמרה שאנחנו ל, אמא שלי הודתה לו. הביתה
אמא שלי . החלטנו לרדת למטה לרפת. אם הרפת תפגע, שרף יחד עם הקשי ואתן עלולות לההפגזות, לנו אמר לנו שיש מלחמה

. במיוחד נשים עם ילדים, יםלפתע ראינו אנשים רצ. היא נתנה לנו לשתות מהחלב. מצאה קופסת שימורים וניסתה לחלוב פרה
. אנחנו הצטרפנו אליהם, כולם נכנסו למקלט. זה היה ממש מקלט, לפתע ראינו בונקר גדול. החלטנו לרוץ גם. כולם רצו לאותו כיוון



  . הם עמדו בפינת המקלט וכל השאר היו נשים וילדים. תיארנו לעצמנו שהם ברחו, ריונריםש, רחוק ראינו שני חיילים גרמניםמ

היא דיברה . דרך החלון ראינו חייל רוסי על אופניים יחד עם בחורה שזיהיתי אותה מהמחנה. במקלט היו חלונות צרים וארוכים
אני לא יודעת איך היא ידעה שאנחנו , היא התכוונה אלינו, רוסית עם  החייל ואמרה לו שיש כאן יהודיות שצריך להציל אותן

הבחורה נכנסה וצעקה . הגיעו חיילים וקצין והם פרצו את הדלת.  אבל אף אחד לא פתח לההיא דפקה על הדלת של המחסן.  במקלט
הוא דיבר אלי ואני . ידעתי רוסית אבל פתאום נאלמתי דום, רציתי לומר לחייל הרוסי על האופניים תודה. אתן משוחררות, ביידיש

התברר . זה נמשך די הרבה זמן.  לא הצלחתי לענות גם לה,ל נבהלה ואמרה לי למה את לא עונה לו"וימי ז. לא הצלחתי לענות לו
הוא הכניס אותנו . הוא השאיר בן בגילי ברוסיה ולכן ריחם עלי. אך הוא לא רצה שידעו זאת, לנו שאותו חייל רוסי הוא יהודי

החייל הביא לאמא שלי יין . זה הסריח, הן התחילו להרקיב, היו איתנו קפאו הרגלייםלאחת הבחורות ש. הורה לנו לא לזוזלבניין ו
מרק "וביקש שנבשל , היא הביא גם עוף. טריותהוא גם הביא לנו א.  זה היה מתוק.סמיך והורה לאמא שלי לתת לי כף כל יום

הוא , שיכור כנראה, בערב פתאום הגיע חייל רוסי מתנדנד. טריותאמא בישלה מרק עוף עם א. כך התברר לנו שהוא יהודי". יהודי
הן עזבו אותנו כדי , ניות יפותי כשברחנו מהגרמנים היו איתנו בשורה שתי אחיות בלונד.ריך לקחת אותנו לחקירהאמר שהוא צ

שהוא  אמא שלי אמרה לו . החייל ביקש לקחת את אחת הבנות. פול לתוך סיר המרקיפחדנו שהחייל י. שלא ידעו שהן יהודיות
. שניהם יצאו החוצה וכל מה ששמענו היו יריות ואז שקט. מנו לצאת החוצהלפתע נכנס הקצין היהודי וביקש  מ. מבהיל את הבנות

הוא העלה אותנו על רכב . בבוקר הגיע  הקצין ואמר לנו שכדאי שנברח כי הרוסים אונסים בחורות. באותו לילה לא נרדמנו
  . שמוביל מזון והורה לנו לרדת ממנו רק בתחנה האחרונה

הם עצרו . ופחדנו שהם ישתכרו ויאנסו אותנ. ראינו שיש ברכב מיכל מלא בוודקה,  צוחקיםשמענו את הנהג והמלווה שלובדרך 
את הדלת פתחה לנו אישה קשישה עם מטפחת , דפקנו על הדלת של הבית הראשון שנקרה בדרכנו. בכפר כלשהו והחלטנו לברוח

היא הסירה את המטפחת והסינור וראינו שמדובר בתוך הבית . שאר ללון ללילהיביקשנו ממנה לה. על הראש וסינור קשור למותניה
שמענו דפיקות בדלת היא שוב התחפשה לאישה . היא התלבשה כך בגלל הרוסים שאנסו בחורות צעירות, ויפה בבחורה צעירה

היא הסבירה לנו לא לפנות כדי לתפוס . הא ענתה להם שלא, שמענו אותם שואלים האם היא מחביאה מישהו בבית. קשישה
.  שם היה בית כנסת וארגון היודנראט היה פעיל.וכך ברכבים וברגל הגענו לביאליסטוק. סטוקי שיעזרו לנו להגיע לביאלטרמפים

   . מצאנו שם נשים ששרדו מהמחנות
  

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 
  

  

     ועד עלייתך לישראלהמתום המלחמעל קורותיך י /נא ספר
   ): וקליטההעפלה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

. קיבלנו שם שלוש שמיכות היודנראט. החברה שלי כבר קראה לאמא שלי אמא. היו שם דרגשים, הגענו לבית הכנסת בביאלסטוק
אני התחלתי , את הראשונה היא נתנה לחברה שלי . הם חילקו אוכל ושמיכות ואמא שלי תפרה מאחת השמיכות שתי חצאיות

היינו בביאלסטוק תקופה מסוימת . אמא ולה אין  ולכן היא תקבל את החצאית הראשונהאמא שלי הסבירה לי שלי יש . לבכות
היא , אמא שלי סירבה לקחת איתנו את החברה. חשבנו שאולי נפגוש שם שרידים מהמשפחה.  נרשמנו לנסיעה לוילנוםובינתיי

שלי נשיקה במצח ואמר לה שלט תיקח הוא ניגש נתן לאמא , ראש היודנראט היה ללא ילדים. פחדה שהגורל שלה שם יהיה רע
הוא נתן לנו קצת כסף . אמא שלי אמרה שהגורל שלי והגורל שלה יהיו זהים. גם להשכלה, אני אדאג לה לכל מחסורה. אותי  לוילנו

 ה בכתה אך אימי סירבה לקחת אותה כי לא'הפרידה הייתה קשה הנייל. ה נשארה בבית הכנסת בביאלסטוק'הנייל.  מאיתנוונפרד
עמד . החיילים בגבול פקדו עלינו להתקלח לפני שנחצה את הגבול, אמא ואני הגענו לגבול. נפרדנו בכאב.ידענו מה יעלה בגורלנו

שפכנו על . התחלתי לבכות ואמא שלי כיסתה אותי, שם חייל שתפקידו היה לחלק מים בקערות אני התביישתי להתפשט בפני החייל
אמרו לנו שיש יהודי אחד שאחראי על . הגענו לוילנו ושאלנו איפה נשארו יהודים. את הגבולעצמנו את המים ונתנו לנו לעבור 

אותו יהודי סיפר שהוא אחראי על השבויים הגרמניים והוא . הגענו אל אותו יהודי וראינו שזה מישהו שהיה איתנו במחנה, השבויים
מייד חיפשנו איך נוכל להגיע . העיירה בה נולדתי, י בוורניינה אבא ח. הוא סיפר לנו שאבא שלי חי. נוקם בהם על כל מה שהם עשו

אבא שלי ישב ליד השולחן וספר , התקרבנו לבית. בפסח היה מקובל להכין אצלנו ביצים לפסח. זו הייתה התקופה של פסח. לשם
 והבת שלך אשתךם אפרי, היא צעקה אליו , ליד הבית שלנו גרה אישה צעירה עם הבת שלה שהייתה צעירה ממני . ביצים

הוא פגש אישה שסיפרה לו שנלקחתי באקציה של הנערות יחד עם . אבא היה משוכנע שאני מתה, הוא חשב שהיא הוזה . מתקרבות
,  הגענו ממש לפתח הביתםבינתיי. לכן הוא לא התייחס למה שהיא אומרת.  טלהימלהיא לא ידעה שהצלחתי .  נערות אחרות16עוד 

 לא ניתן בכלל לתאר את המפגש אמא מיד התעלפה כולנו צעקנו.  את אבא יושב ליד השולחן עם הביציםפתחנו את הדלת ראינו
באותו רגע האחיות . פתאום יש לי אמא ואבא. גם האישה והבת שלה צעקו איתנו.  לבין אבאובינינואת הרגשות באותו מפגש 
  . הצעירות שלי חסרו לי כל כך

 שבר אותו והוא שב רהאווילפני שנישא לאימי היה אבא בישראל אבל מזג . עלות לישראלנשארנו מעט בבית ויצאנו במטרה ל
כשהמלחמה נגמרה לא ניתן היה לעלות לישראל באופן .  החלטנו לעלות לישראל. לישראללשוב  אבל תמיד היה חלום, לפולין

אמא . קיבלנו שם אוכל ובגדים.  ויוצהייםשם המחנה היה. אפשר יהיה לעלות לישראללגאלי ולכן נשארנו במחנה בגרמניה עד ש
הוא נחשב לפועל טוב ולכן הציעו לו לעבור . בועהוא חזר הביתה רק בסופי ש. מריקאיאבא עבד בצבא הא. יצאה שם לעבוד

אבא יכול היה לקנות בחנות של הצבא .  אבל אנחנו רצינו להגיע לישראל . הבטיחו לו בית ומסגרת לימודים עבורי. ב"לארה
הוא , התחיל להגיע לבקר אותנו בחור בשם איזיק, כשהיינו במחנה. הוא היה מביא לי דברים מיוחדים כמו תפוזים. ריקאיםהאמ

סיפר לנו שהוא חבר שלה . הוא סיפר שהיא בחיים והיא בגרמניה, אמרנו לו שבוודאי, שאל אותנו אם אנחנו מכירים את בתיה לוין
כך . ולכן בתיה ואיזיק נפרדו. ב"לארהב והיא דרשה ממנו להגיע " דודה בארהההייתר לאותו בחו. והיא עומדת לנסוע לישראל

וינט  עזר קיבלנו ניירת תחת שם 'הג. ניסינו למצוא דרך להגיע לישראל. חיינו עד ששמענו שמבקשים לסגור את כל המחנות באלה
אי בכל זאת שמתי תמונה .  ומשם לרכבתתלמכוניו העלו אותנו. עברנו בדיקות אושרנו לעלייה. אסור היה לקחת  תמונות. בדוי

  .ראלשבצרפת נשארנו במחנה שבוע ומשם הגענו באונייה לי. עברנו לאיטליה ומשם לצרפת.בגרביים
  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
שך דורות המ, משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
. משם  הועברנו למחנה ליד חדרה. היינו שם במחנה עולים. מחיפה הורידו אותנו במחנה סנט לוק שהיה ממש קרוב לחיפה

אני מצאתי עבודה בבית . גרנו באוהל, אבא שלי התחיל לעבוד בסוכנות. ריססו לנו את הראש. שם קיבלנו אוכל מבושל. אגרובנק
 יהודיםהבעלים היו . העבודה הייתה עונתית ולכן בקיץ עבדתי במסעדה בנווה חיים. מכן כבוררת כעוטפת ולאחר בתחילה. האריזה

 בצהריים היו 2-כל יום ב. למסעדה הגיעו בעיקר גברים. יחד עימם גר גם האח הנכה של האישה. שעלו מגרמניה לפני המלחמה
ריכה לעשות גם את עבודות הבית  ולא הספקתי ולכן ביקשו הם ניצלו אותי הייתי צ. אני נשארתי לנקות". שוטנדה שלאף"סוגרים ל

הם שילמו ממש מעט עד היום אני זוכרת . תליהנוהוא אמר שסבלתי מספיק ועכשיו זה זמן . אבא שלי התנגד, שאעבוד גם בשבת
  .  לירות20שזה היה 

 אבא ולא הסכמתי שמישהו ילווה ול אתרציתי לשא, ל היה אחר" בחוהחינוך שקיבלתי. הצגות. התחלתי לקבל הזמנות לבילויים
בחנות היו מאוד . בגרמניה כשהיינו במחנה למדתי קוסמטיקה ותפירה. עסקתי שם בגיהוץ. התחתי לעבוד בחנות בגדים. אותי

  . בחורף חזרתי לבית האריזה בגלל השכר הגבוה. מרוצים מהעבודה שלי
 הנבקר את חנה המורה שלנו מפולין שגראבוא לבקר אותה ויחד יעה שהחברה הצ. ם נודע לחברה מפולין שאני בחייםיבאחד הימ. 

הוא ראה אותי וחשב . אחד השכנים נכנס לשאול ממנה פלייר.  להזמנה וביום שישי הלכנו לבקר את חנה המורהינענית. ממש מולה
ישתי ולכן היא צירפה אלינו את אני התבי.  אותנו הבנות לסרט בקולנועחייקאז חנה הציעה שאותו שכן שהיה רווק . שאני נשואה

 התחילאותו בחור .  אותי כדיש שאני לא אסע לבדאז בעלה היה צריך ללוות, אחרי הקולנוע הוא רצה להחזיר אותי לחדרה . בעלה
 1952כך היה עד שהחייל ויתר וכך בשנת . במקביל הגיע לביקורים שכן חייל של המורה שלי. להגיע לביקורים בבית שלי

, לבעלי היה בית בן שמן . ה מרותק מספר שנים לכיסא גללים עקב אירוע מוחי שעברי שנים אחרי שה9בעלי נפטר לפני . התחתנתי
עוף . המצב הכלכלי שלנו לא היה טוב. ל עבד בחברת מקורות"בעלי ז.  נולדה ביתי הבכורה1955בשנת . בערבים למדתי עברית

היה מאוד .  נולד בני הצעיר1961ובשנת   נולד בני השני1957בשנת . יך כלוםלא היה כלום אבל גם לא היה צר. היה מצרך נדיר
. בעלי הגיע לארץ עם הצבא הפולני לישראל. קשה לחיות בבן שמן ביקשתי לחיות במקום עירוני יותר ולכן עברנו לרמלה הסמוכה 

.  בשואהנספו במספר 4, שאר האחים. םכאשר הוא הגיע לישראל הוא מצא פה את אחיו דויד ואחותו אדלה שניצלו מידי הנאצי
  .האחים שנותרו בחיים עלו לישראל עוד לפני המלחמה

נודע . ו היו יחד במחנותאמא שלו ובת דודה שלנ. לאושוויץשאחותו ואחיותיי הגיעו יחד באחד הימים נודע לאדם שגר פה בישראל  
, שאלתי אותו אם יוכל למצוא את הכתובת של בתיה.  לבקרנושאנחנו במחנה עולים והוא הגיעל "לו לאותו אדם שהיה אז חייל בצה

נסענו . שהיא גרה בבת יםהתברר , ז נשואה עם ילדים וגם היאאני הייתי אשלה הוא מצא לי את הכתובת . החברה שלי מהמחנות
וכך . רה עשתה ליהוא נבהל ממה שהחב, הבן הקטן התחיל לצעוק . התנפלה עלי. היא פתחה את הדלת. לבקר אותה זה היה בשבת

בתיה נשארה בקשר . קראו לי דודה, ך גם הילדים שלההילדים שלי קראו לה דודה וכ. מצאנו אחת את השנייה ומאז אנחנו בקשר
גם היא התאלמנה . ג הוא ניסה להפוך עולמות כדי לעזור"ב ומאוחר יותר כשבני נפצע במלחמת של" שלה שהיגר לארהעם החבר

  . אנחנו הפכנו לקרובות משפחה ממש. פי השבוע יחדואנחנו מאז מבלות את סו
,  שאלה למה לכולם יש משפחות גדולות ולנו איןאבגן היכשהבת שלי הייתה . על העבר שלי הילדים גדלו והתחילו לצוץ שאלות

 אנחנו לא  והיא לא הבינה לנהל"ושפחה שלנו בחמלא רציתי לערב את הילדים לכן סיפרתי לה שה. אמרתי לה שתגדל היא תבין
הוא שאל אם . הוא צריך היה להכין עבודה על השואה' כשהבן האמצעי שלי היה בכיתה ב. מבקרים אותם או שהם מבקרים אותנו
אמרתי לו שבתיה החברה שלי , הוא החוויר וביקש מישהו יותר רחוק,  לו שאני הייתיתיאני מכירה מישהו שהיה במחנה ואמר

  . הוא לקח את זה מאוד קשה. יותרהייתה אז הוא ביקש מישהו רחוק 
הלכתי לתרום דם על בני .  להניח צינורות מים לישובים בצפוןבמקורותבמלחמת ששת הימים בעלי התנדב במסגרת העבודה 

כל כך רוצה לחיות ולא נותנים אמא אני "כשחזרתי ביתי ראתה מהחלון את ההפגזות והיא אמרה לי . הצעיר אבל הניידת כבר עזבה
באחד הימים . לוד-ביתי הבכורה למדה בבית הספר רמלה.  מהמשפט שאחותי אמרה ליתהזיכרונוחלתי לבכות חזרו לי הת". לי

אך , היא סיפרה לי שהמורה ביקשה ממנה לכתוב על הגרמנים משהו חיובי ומשהו שלילי. ביקשה הבת שאגיע לשוחח עם המורה
, חיכינו שם לבוא המורה, למחרת נסעתי עם ביתי לבית הספר. תי לשיחה אוהזמינהביתי  סירבה לרשום משהו חיובי ולכן המורה 

אמרתי למורה שאני . שכן היא אינה רואה צד חיובי לגרמנים, כשמהורה הגיעה ניגשה אליי המורה ואמרה לי שביתי התחצפה
אין לה דודים ודודות או סבתות . אהסיפרתי לה שלביתי אין קרובי משפחה כי כולם נספו בשו. המורה הופתעה מאוד. ניצולת שואה

  .היא הייתה היחידה בכיתתה עם סיפור כזה. איזה צד חיובי היא תוכל למצוא למי שהרג את משפחתה. 
היו . הגענו לבקר אותה ואני עליתי שם על גבעה כיסיתי את העיניים במשקפי שמש והתחלתי לבכות, כשהבת שלי התגייסה לצבא



  . מול היטלר עם רובה מכוון ולא יורה בולי אז סיוטים שהבת שלי עומדת 
שלושה . במלחמת שלום הגליל הוא נפצע קשה. שירת גם בשלדג, הוא טיפס עד דרגת רב סרן,  שלי שירת בצבא בגולניהבן הגדול

יל הוא התח. במקביל הבן הצעיר שלי התגייס. חודשים לפני פרוץ המלחמה הוא הודיע שיתכן ולא יוכל להיות בקשר בזמן הקרוב
האירוע השפיע עליו . באחת ההפגזות נהרגו שישה חיילי גולני שהבן האמצעי שלי הכיר. את השירות בצנחנים ועבר למודיעין קרבי

    .מאוד
הוא סיפר בהתרגשות לקצינים מסביבו . במהלך המלחמה הבן הגדול הנחית מסוק והבן הצעיר האזין לקשר וזיהה את קול אחיו

  . שהוא שומע את אחיו
וחיים  ,  הייתה איתי במחנותשתוא, ל"אדם יקותיאל זיפ יחד עם האלוף 'בני ישב על ג.  נפצע בני הגדוללמלחמהם החמישי ביו
. הבן שלי התמלא ברסיסים הוא דימם. לפצע נפתחה עליהם אש בני זרק רימון אך המחבלים זרקו עליהם חזרה את הרימון. סלע

השאלה הראשונה שבני שאל . הלנהרייהשכנה הודיעה לנו שהוא נפצע והוא פונה . אשהגיע תגבורת ובני חולץ על ידי רופא תחת 
  ".?איפה קותי "ההייתכשהתעורר 

  .גם איתו היה קשה לשמור על קשר. בני הצעיר היה אף הוא בלבנון
אמרתי לה שזו . ראחרי כמה ימים שאלה אותי קצינה האם ארצה שישחררו את בני הצעי. בבית החולים שהיתי לצד בני יומם וליל

ר אלקלעי טיפל בנו במסירות וכשבני עבר לבית חולים אחר הוא הפנה אותנו לחבר טוב שלו שטיפל בנו "ד. החלטה שלו בלבד
החיילים פינו את . הייתה הפגזה והילדים נפצעו. כאשר בני שכב בבית החולים הגיעו ילדים פצועים מלבנון. פארין' היטב פרופ

כאשר הגיעו קצינים לבקרו יצאתי מהחדר והם היו סוגרים .  אך הוא לא הסכים,  רצו לתת לבני חדר פרטי.הילדים לבית החולים
. הם פוזרו במחלקות השונות בבית החולים. הילדים היו מפוחדים. כך נודע לו מאותם מבקרים על הילדים הפצועים.  את המחיצה

הגעתי הביתה ביקשתי מביתי . שאני מבלה כל היום בבית החוליםלמרות . בני ביקש שאכין להם דבר מה כדי לעודד את רוחם
ניגשתי לגבר שנראה . הילדים פחדו ודודתם גם. ס וסוכריות'הבאתי להם צלחות עם בלינצ. ס'הכנתי להם בלינצ. שתקנה סוכריות

  .עשה זאתהסברתי לו שאין מה לחשוש כי בני הפצוע ביקש שא. היה לי שהוא דובר ערבית
באחת הפעמים . הוא השתתף בתחרות מטעם בית הלוחם. 2001ל זכה באליפות העולם לנכים בבדמינטון בשנת "ה צהבני שהיה נכ

המאמנת שלו שמה לב שהוא . הוא זכה במקומות הראשונים, ראתה שם שינוי, המאמנת שלו חיה. הוא השתתף בתחרות בגרמניה
הוא .  הוא חזר מהתחרות לבית האבות להראות את הגביעים. שואהוהוא סיפר למאמנת שאני ניצולת . מאוד רגיש בכל התחרויות

הושיבו אותי . לכן ילדיי עזרו לי ונשארו לטפל בבעלי. אבל לא רציתי להשאיר את בעלי לבד, ביקש שאני אגיע למשחקים
. בא תומך ומעודדבהספד לבעלי סיפר בני כמה אביו היה א.  המאמנת שלו סיפרה לי שבני הוא איש מדהים. במושבים הקדמיים

  .   הוא היה המניע בחייהם להצלחה
שלום " בנכדי הייתי מקבל את פני  , יו חוזרים מבית הספרהייתי מקבלת את פניהם בכל פעם שה. אני טיפלתי בילדים של ביתי

א היה אז בכיתה הו. פתחתי את הדלת והוא מייד ביקש שהיום לא אומר לו את זה,  הוא דפק על הדלתימיםמהבאחד ". תלמיד חכם
. הוא סירב  לאכול ולשתות, אני כנראה החוורתי . על כמה הוא רשע והרג יהודים. והוא סיפר לי שהיום הוא למד על היטלר' א

אמרתי לה שהיום יום ,  חזרה מהעבודהכאשר ביתי.  רק בשל היותם יהודיםהוא היה מזועזע שנרצחו יהודים. ראיתי שהוא מזועזע
 ובדיוק היו בסרט חיילים הבטלוויזיבאחד הימים צפיתי . ביתי הסבירה לו שאני ניצולת שואה. את באופן קשההשואה והנכד קיבל 

, ביתי עובדת בשדה התעופה. אך התעלמתי היה לי חשוב שזה לא יעבור לדורות הבאים. ראיתי שהוא מחכה לתגובה ממני, גרמניים
למרות שניסו . ןזיכרוני מדליקה נרות אבערב יום השואה . ות שזה קשהלמר. היא ידעה שאני ביום השואה צופה בכל התוכניות

בדיעבד הבנתי שהיא פשוט רצתה . באחד הימים הגיעה אלי ביתי ורחצתי מהר את הפנים כדי שלא תראה שבכיתי. להניא אותי מכך
   . כדי להראות רגועה. התחלתי לקלוף תפוחי אדמה. להיות איתי ביום כזה

שם טיפלו בו .  חודשים נשארנו בבית לוינשטיין4.  שנים וארבעה חודשים בשל אירוע מוחי5ותק לכיסא גלגלים ל היה מר"בעלי ז
עם .   בעלי סירב לכל טיפול. בני הפצוע עזב את העבודה והתפנה לשבת עם בעלי וניסה לעודד אותו. אך היה קשה, במסירות רבה

הוא החליט שהוא לא רוצה עזרה . טיפלתי בו לבד, כשחזרנו הביתה. אוד אהב משהוא דברכי זה , יד שמאל בעלי היה עובד במחשב
העברנו אותו למקום מתאים . רופא המליץ לי למצוא מסגרת סיעודית. הפסיק לאכול או ליטול כדורים. יותחלהוא סירב . בבית

, בה כסף כדי שמישהו אחר יטפל בוהאח הראשי אמר לי שאני משלמת הר. אני טיפלתי בו שם האכלתי אותו ניקיתי אותו. ברמלה
ום היה זה י,באחד הימים. היום במוסד הרפואיהפסקה בצהריים הייתי כל חוץ מ. הסכים שמישהו אחר יטפל בואבל בעלי לא 

ואמרתי לו הנה שבתי מיד " שרה מתה" סיפרו לי שבעלי שאינו מדבר בוכה וצועק ,צלצלהגעתי הביתה בריצה והטלפון ,  חמסין
 אישה מבוגרת שעברה באחד הימים התאשפזה שם. בל זריקת הרגעהעד שקי.  בעלי המשיך לומר שרה מתהאבל. ני חיהאני פה א

סיפרה לי ששם היא מיד , סיפרתי לה שהייתי בשטוטוף. ניסיתי לנחם אותה. ערירית, התברר שהיא ניצולת שואה .  קטרקטניתוח
החוורתי והאישה הבינה .  הבנות שאני הייתי אמורה להיות איתן16ה בין הבנתי מיד שביתה היית. ביתה נשרפה על ידי הנאצים

מאותו היום הייתי ניגשת אליה מדי יום . אני הרגשתי פתאום אשמה נוראית שנשארתי בחיים.." מצאתי אחות"וצעקה , מיד
אומץ לספר לה שאני הייתי אבל מעולם מצאתי . היא הייתה כל כך מאושרת. לשאול אם היא צריכה משהו, כשהייתי מגיעה אליה

כל הצוות שם ניסה לעודד אותי שהוא יזכה . במהלך התקופה הזו איבדתי משקל רב. אך בנס ניצלתי, אמורה להיות עם הבת שלה 
  . לחיים ארוכים



ית אחת העובדות במלון סיפרה לי ששוהה במלון עוד ניצולת שואה שעבדה בכרי, לפני שלוש שנים נסעתי לבית הבראה בטבריה
 האישה ניגשתי אליה ולאחר  אתה לי מירהעובדת ה. מיד הבנתי שהיינו באותו מחנה כי היה רק מחנה אחד בו נשים כרו פחם. פחם

  .עד היום אנחנו בקשר.  שיחה קצרה הבנתי שזו אחת מאותן בנות שברחה מהשורה יחד עם אימי ואיתי
. משמשת כעזר לאחיות, קובעת תורים. צילום לב, תקרדיוגראמו שם אני עושה, פעמיים בשבוע אני מתנדבת בקופת חולים כללית

אני בעיקר . עברתי בהצלחה קורס יעוץ לקשישים. בביטוח לאומי אני מתנדבת שעה בשבוע עם כל קשיש. מאוד מרוצים ממני
ת בהם סיפרתי את  ברשותי תעודות הוקרה רבות מכל המקומו. אני עובדת מול עובדת סוציאלית וזה נותן הרבה. מקשיבה שם

  .סיפורי
  .את הפציעה של הבן הפטירה של בעלי. אני עוברת בלילות שוב את העינויים, הסיפורים חוזרים אלי בשנתי
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