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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

עברנו מגרמניה להולנד כי אבא שלי היה ציוני מאוד והכוונה  1939בשנת . גרמניה, בברלין 1937שמי מיקי ונולדתי בשנת 

החפצים שלנו כבר היו על האונייה , הגרמנים פלשו למדינה, ימים טרום יציאתנו מהולנד 10, הייתה לעלות לארץ ישראל
לו בארץ והייתה קשורה  לאבא שלי הייתה עבודה שחיכתה. ברוטרדם ואנחנו יושבים על המזוודות בבית ומחכים ליום ההפלגה

אבי כבר , אביב- כבר הייתה דירה שחיכתה לנו ברחוב פרישמן בתל, הקמת האופה הראשונה בישראל -"הבימה"לתיאטרון 

  . ביקר בארץ פעמיים ואז הגרמנים הפציצו את הנמל ואת האונייה ולא יכולנו לעזוב
ימים  3הם כבשו את הולנד תוך , איסורים על היהודיםאני באותה תקופה הייתי בגן ולאט לאט הגרמנים התחילו להכניס 

הוצאנו , אסור לשבת על ספסלים ציבוריים, אסור להסתובב במקומות ציבוריים: ובמשך הזמן האיסורים החלו להשפיע עלינו
ון הגג ארג - אבי ניהל את ארגון התרבות היהודית בגרמניה ולאחר מכן גם בהולנד. ס רק ליהודים"מבתי ספר ציבוריים לבי

זכור לי שכבר לא היו , אימי עזרה לו. לתרבות יהודית בהולנד בזמן המלחמה נועד ליהודים שלא יכלו להופיע בארגונים אחרים
  . לשחקניםבגדים לבגדים של השחקנים ואימא הורידה את הוילונות מחלונות הבית ותפרה מהם בגדים 

כמו כן נאסר עלינו לצאת משבע בערב עד הבוקר וכל מי שהיה . יתונאיר לפילוסופיה וכלכלה ומקצועו למעשה היה ע"אבי היה ד

אני זוכרת את הקנאה שהייתה לי על כך שאני לא יכולה לענוד את הטלאי ואת אימא , היה חייב לענוד טלאי צהוב 6מעל הגיל 
מכיוון שאסור ליהודים  ,בקצה העיר, בתי הספר של היהודים נסגרו ונפתח אחד. אוכל לענוד אותו 6שהבטיחה שלי שבגיל 

  . ס כל יום"דקות לבי 45אחותי הלכה , לנסוע בתחבורה ציבורית
אני לא אשכח איך בפורים העלנו הצגה ואני דרשתי לשחק את מלכת , אימא פתחה גן סודי לילדים בביתנו יחד עם אימא נוספת

תלתה על החדר שלי שלט , פוחדים ממחלותעד שפתאום באן הגרמנים ואימי שידעה שהגרמנים , אסתר כי זה היה הבית שלי
להוריי . ברגע שראו הגרמנים את השלט הם ברחו. ואנחנו הצגנו את ההצגה בפנטומימה" כאן יש ילדה שחולה בטיפוס"שאומר 

היו הרבה חברים לא יהודיים שמאוד רצו להסתיר אותנו הילדות אך הוריי סירבו ואמרו שאת כל המשפחה יהיה קשה מאוד 
   .להסתיר

הוריי היו חלק מקבוצה של , הייתי מבקרת אותה הרבה, אימו של אבי היגרה להולנד גם כן מגרמניה וחיה קרוב אלינו
מן הסכמה שכל מה שהיהודים עוברים בלתי , פילוסופים שהאמינו שמה שעובר על העם היהודי עליו לעבור, אינטלקטואלים

קרה . הם גם ניגנו יחד אצלנו בבית ותמיד נפגשנו אצלנו, סופרים, איםמוזיק, ביניהם היו פסיכולוגים, אפשרי לחמוק ממנו
פעמיים לקחו את , שהגרמנים באו בלילה מבלי שידענו והוריי נלקחו לתיאטרון היהודי שהפך להיות מקום איסוף לגירוש יהודים

ביוני . י שעוד הספקנו לחגוג בביתשל 5אני זוכרת את יום ההולדת ה, )אני יודעת זאת בדיעבד(ההורים והם חזרו לפנות בוקר 
הבנות אך הם סירבו , שוב פנו אל הוריי חבריהם בהצעה לקחת ולהסתיר אותנו, היינו אחרוני היהודים באמסטרדם 1943

אימי נכנסה לחדר ואמרה שאנחנו נוסעים והולכים לבקר , רעש גדול ורציני, לילה אחד התעוררתי לקול רעש מהרחוב. בנימוס

לשים , אימא אמרה לנו להתלבש בשכבות) היא נספתה באושוויץ אך לא ידענו זאת, בתי כבר לא הייתה בחייםס( את סבתא 
ים  אומרה לנו בעודנו 'מעיל על מעיל ואני הרגשתי שזה משהו לא רגיל כי אימא הכינה סנדוויצ, סוודר על סוודר , הרבה בגדים

ישובה בשירותים , אני זוכרת את עצמי. י ולא התאים לאימא היקית שלידבר שלא היה הגיונ, אוכלים ללכת לשירותים עם הכריך
ארזנו מזוודה אחת ואימא אמרה לכל אחת . עם קציצה קרה מאתמול ואומרת לעצמי שאימא ממש מוזרה היום 'עם סנדוויץ

ר והשאירה את כלי היא מיד תפרה לי כפתו, אימא הבחינה שחסר לי כפתור במעיל, לקחת צעצוע אחד בלבד ואני לקחתי בובה
   . התפירה על השולחן וזה היה לי ממש מוזר כי אימא הייתה יקית ופתאום לא אכפת לה שהבית מבולגן

  

  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 ,ותאו בהתנגד בריחהב

יש . זה היה הגירוש האחרון, שעתיים לאחר ההתארגנות שלנו וההתנהגות המוזרה של אימא באו לקחת אותנו מהבית

הודית גדולה ומפוארת זו הייתה קהילה י, שריד לגלות ספרד פורטוגל שהתיישבו באמסטרדם, באמסטרדם בית כנסת פורטוגזי
הביאו אותנו לאצטדיון האולימפי וישבנו שם שעות בשמש עד שהעבירו אותנו למחנה מעבר . והגירוש האחרון היה הגירוש שלה

, ההולנדים ניהלו את המחנה והשומרים היו גרמנים, היה מה לאכול ולא היו בעיות, שם היה דיי בסדר, "ווסטבורג"בשם 
בלזן - משם יצאו משלוחים של יהודים לאושוויץ ולברגן, צטמצם האוכל והחלו להיות קשים איתנולקראת הסוף כבר החל לה

  .  ומחנות נוספים
האנגלים אסור אותם והייתה מעין החלפת שבויים בין הגרמנים האסורים , באותו הזמן בישראל היו גרמנים שהתיישבו בה

פעמיים עלינו על הרכבת , מטרה להיות חלק מהחלפת השבויים הזוב. י הגרמנים"בפלשתינה לבין היהודים בארצות שנכבשו ע
לדברי אחותי זו הייתה הפעם היחידה בה ראתה את , בדרך למסע לארץ ישראל ופעמיים הורידו אותנו כנראה בגלל פרוטקציה



 

. הייתה זו האמתידענו שכל הזמן יוצאות רכבות למחנה ואנשים סיפרו שמשם לא חוזרים ובדיעבד אני יודעת ש. אימי בוכה
שירה ואנחנו לאחר כשנה הועלנו על רכבת לברגן בלאזן ואני , ניגון, הופעות: תחילה עוד היו קבוצות שניסו לשמר את התרבות

עולים עליה ולא יודעים לאן נוסעים , הולכים כל הדרך לרכבת, אני על כתפיי אבי, זוכרת שהמקום היה מאוד קר ומאוד מרוחק
רעב או מחלות ולמרות שהיה זה מחנה ריכוז ולא , מתו בו המונים או בענישה, נה היה קשה מאודבמח. עד שהגענו לשם

ואבא שלא היה רגיל , ההורים עבדו במפעל עורות, הוריי עבדו והגר אחותי שמרה עליי. המוות היה בכל מקום, השמדה
 בו עמדנו שעות רבות, וכרת את המסדראני ז. לעבודה פיזית היה מאוד קשה אבל אימא שהייתה חזקה עמדה בזה בכבוד

האימהות , כשהגרמנים היו מתרחקים, אני הייתי עומדת על רגליי אימי כדי שרגליי לא יקפאו, בשלג עד שהרגליים כבר קפאו
חתיכת לחם עם ריבה פעם , פעם ביום חולק מרק מסכן, רעב כל הזמן היהה. היו שרות לנו בשקט כדי שנעמוד ונעבור את זה

הוא גילה זאת ועשה סקנדל גדול וגם ראש , ראיתי במקרה איפה בנאדם אחד מסתיר את המנה שלו וגנבתי את זה, בשבוע

קחת את הלחם אני לא העזתי להגיד אבל מישהו שראה אותי לו, המגדל שלנו עשה מזה עניין ודרש לדעת מי עשה את זה
ואני יכולה לספר ולא יהרגו אותי אבל , הסגיר אותי והוריי אמרו לי שאם היה זה בנאדם מבוגר היו הורגים אותו אבל אני ילדה

הוריי אמרו לי שכל עוד לא אודה הם לא ידברו אותי וכך , כ התביישתי להודות בדבר בגניבה שאמרתי שאני לא יכולה"אני כ
  . נשברתי והודיתי ואכן לא קרה כלום, יהרגו מישהו מבוגר, נעה אותי שאם אני לא אודהאחותי שכ, היה עד שהגר

בכל מקום היו המוני הרוגים ששכבו ומעבר לגדר שלנו אספו ערימות של גופות עירומות שמרחוק נראו כגוש לבן שאני דמיינתי 
י שערימות הגופות הן אבנים והסיבה הייתה מכרה שלנו שאלה אותי מדוע תמיד אמרת, אני זוכרת שאחרי המלחמה, כאבנים

יום אחד אימא סיפרה לי שהיא מצאה אותי . אבנים ולא גופות, מהזוועה יהיה כפי שדמיינתי, כי אימא העדיפה שהזיכרון שלי

, הוא הוציא פרוסת לחם לעוסה מכיסו ונתן לי, אני סיפרתי לאימא גרמני אחד עבר וראה אותי, יושבת על גופה ואוכלת לחם
  . אימי שאלה אותי מדוע אני יושבת על גוויה ואני השבתי לה שזה בסדר כי הוא כבר מת

גם בצריפים בהם נשים וילדים וגברים לחוד , משך היום אני ואחותי הגר הסתובבנו במחנה כשהגר שומרת עליי ועל עוד ילדב

לקראת סיום המלחמה , ו רכבות למחנות ההשמדהוהמחנה נהיה ענק ומשם יצא אלבניים, הונגרים, כמרים, היו צוענים; במחנה
. שישה ימים לפני שחרור ברגן בלאזן, כ נודעה כרכבת המוות"ו לרכבת שאחהבנו שהיא מתקרבת לסיום בכך שהעלו אותנ

כל פעם נסעו וחזרו בתוך , ידענו שהאמריקאים בחזית המערבית והרוסים במזרחית והרכבת נסעה הלוך וחזור במשך שבועיים
כן פרצה -פה ושם זרקו לנו שימורים לתוך הרכבת כמו. ה ואנחנו כמובן ישבנו בקרון שלא נועד למסע ולא היו בו  ספסליםגרמני

כוחות הברית הפציצו את הרכבת . מחלת טיפוס בין הנוסעים כל שהיו הרבה הורגים ועצרנו הרבה לזרוק את הגוויות מהרכבת

ההפצצות זכורות לי כמו זיקוקים , ים מתחת לרכבת או שאבא היה שוכב על כולנויוצאים ושוכב, כמה פעמים ואז היינו עוצרים
מפקד גרמני שהודיע לו שהוא , והגרמנים עדיין היו שומרים עלינו שלא נברח חלקם ברחו בלילות ואני זוכרת שמכר של אבי

הם עצרו את הרכבת ועצרו , סייםאחרי שבועיים הרכבת הגיעה למקום שנקרא טרוביטס ושם כבר היו כוחות רו. בורח בלילה
היא לקחה " ? מה זה חופשיים : "ואני עניתי לה" שאנחנו חופשיים: "אני נרדמתי והגר העירה אותי ואמרה לי, את הגרמנים

מאיימים על הגרמנים שמרימים ידיים והיה לי , אותי חלון וראיתי אנשים עם רובים ואנשים עם רובים תמיד נראו רעים בעיניי
  . הם אנשים טובים, עם הרובים, קבל את העובדה שהאנשים הללומוזר ל

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

פיד שלא נאכל יותר אבי הק, הוכנסנו בכוח יחד איתם, חילקו אותנו לבתי גרמנים שברחו בכפר וכן לבתי איכרים שלא ברחו
לא . דבר שבעיניי לא היה טעים, לקחת חלב, לא רחוק מאיתנו היה איכר עם עז שנתנה חלב ויום יום נשלחנו לעז, מידי בתחילה

, לאבי היה חבר חולה טיפוס שאושפז ולמרות האזהרות אבי ביקר אותו נדבק. רצו שנחזור להולנד כל עוד הטיפוס לא נעלם

בטרוביטס עם מחלת הטיפוס , אבי שכב בבית) אחותי גם נדבקה ונרפאה(, חלוטין כי הם לא אכלו בכללמערכת החיסון קרסה ל
זכור לי ריח האגזוז וכמה שהייתי , הצלב האדום החזיר אותנו להולנד במשאיות, שעברה מגיפת הטיפוס. ונפטר לאחר זמן מה

עצרנו במסטרכט שם הופיע בפנינו קוסם וזה מאוד הרשים  בדרך , זה לקח כמה ימים עד שהגענו להולנד, חולה ממנו כל הדרך
והם לקחו את אחותי ואותי " לעזרת הילד"ח גדול ולאחר מכן הגיע גוף שנקרא "באמסטרדם הצלב האדום טיפל בנו בבי. אותי

י טוב שאסור היה לקחו אותנו לבית ילדים ליוצאי שואה יהודיים וזכור ל. בלי רכוש וחולה מאוד, משם כי אימי חזרה בלי כלום

המקום שנמצא בית היתומים , כ התברר לי שאימי לא ידעה לה איפה אנחנו ולקח לה זמן לאתר אותנו"אח, לקרוא לנו יתומים
בצלב האדום פורסמו שמות הניצולים והיה הרבה . שנים 7ושם ביליתי "  ברכסטירטין"ובית היתומים נקרא  " לארן"נקראה 

לאימי היה חדרון קטן עם .מצאה את אימי ולקחה אותה אליה תחת חסותה, לפני המלחמהבלבול חברה טובה של הוריי 
מטבחון ללא מקלחת והחברה התגוררה בחדרון ללא מטבחון אבל עם מקלחת ואימי התקלחה אצלה ובישלה לשתיהן בחדרון 

לד עשו ביקורת וראו את תנאי בהמשך אימא הלכה ללמוד עיצוב אופנה משום שרצתה אותנו אצלה אבל רשויות עזרת הי. שלה
אימא הפכה לתופרת של החברה הגבוהה בהולנד והייתה באה לבקר מידי פעם ואנו באו . המגורים שלה וסירבו לבקשה שלה

אני זוכרת שהיא ישנה על מזרן אצל החברה ובמשך היום היא קיפלה את , פעם אחת לבקר אצלה משום שלא היה מקום

היו , במוסד היינו מחוקים לקבוצות קטנות. בהמשך שתי נשים נוספות עבדו בשבילה, תפירההמיטה והמקום הפך לסטודיו ל



 

האוכל היה כשר , היינו הילדים המוזרים מהמוסד. ס עצמו לא היה דתי קתולי"ס רגיל בכפר קתולי אך בי"מטפלות והלכנו לבי

הבנה לגבי מצבנו ואסור היה לדבר על המלחמה  הייתה חוסר, החיים היו טובים בשבילנו, ובשבת אסור היה לנגן על הפסנתר

' רק אז נודע לי על הסיפור של חברה טובה שלי מכיתה א, הילדים -לאחר שנים רבות ומפגשים בינינו שורדי המלחמה, שהייתה
הגר  יותר בגלל שהייתה לנו אימא ואחותי" עשירות"היינו . זאת כדי להמחיש את זה שלא הוצאנו מילה והמלחמה הייתה טאבו

אני לא רציתי להישאר לבד בבית היתומים והתחלתי לעשות בעיות כי רציתי לעלות , הלכה שנתיים לפני להכשרה לעלייה לארץ

עשיתי גם שביתה והייתי מרדנית ואחרי , שלחו אותי לפסיכולוג שהמליץ על עלייתי ארצה כי אחרת לא יצא ממני כלום, ארצה

אני , חלק עבדו מחוץ לקומונה וחלק בבית. מעין קומונה לעבוד וללמוד על ישראלב, שנה נשלחתי להכשרה בכפר לא רחוק

זאת הייתה תקופה , עברנו שיעורים על ארץ ישראל, כביסות ועבודות הבית, בישולים, משום שהייתי צעירה עבדתי בבית

בסופי השבוע הייתי נוסעת הולנדים לשעבר משדה נחמיה ו, היו מדריכים מישראל, אף אחד לא אמר לי מה לעשות, נהדרת

תמיד דמיינתי את עצמי כרועת צאן בטבע ואחרי כשנה עליתי ארצה עם חברי ההכשרה באונייה שנקראת . לבקר את אימי

  . בנמל חיכו לי הגר ובעלה, ההתרגשות הייתה אדירה" ירושלים"

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, תרבותיתפעילותך הציבורית או ה, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

ס והיא וסנטה "י אמשיך ללמוד בביהגר החליטה שאנ, הגעתי לקיבוץ גלעד עם הגר ובעלה והקבוצה שלי הלכה לשדה נחמיה

שזה קרוב מידי אבל הם אמרו " בשפייה"הייתה לי אפשרות שאלמד . שמן- סידרו לי מקום לימודים בבן) חברת כנסת מגלעד(

 ,ילדה אחת הולנדית שלא ידעה עבריתילדים ו 400, שמן היה לי נורא בהתחלה-בבן .ועל כל מילה לא במקום אני אברח הביתה

היו ילדות שניסו . הבנתי קצת גרמנית אבל לא הסכמתי בשום אופן לדבר את השפה הזאת אחרי המלחמה, הייתי אומללה

אני רציתי , חצי יום עבודה, חצי יום לימודים, תוך שלושה חודשים למדתי עברית, לענותלדבר אליי בגרמנית אך לא הסכמתי 

עשית : "אימי בתגובה כתבה, כתבתי לאימי שהצברים חצופים וקשה לי ומאוד רציתי לחזור להולנד, לעבוד רק בחקלאות בן ירק

אחרי . "י אחרי שנה לחזור אשלח לך כרטיסצאם תר .כדי להישאר תילחמיעכשיו , נוראיות כדי לעלות לארץ ישראל מלחמות

. חשבתי שאני לא מתאימה לקיבוץ ולא הצטרפתי .צרעהקיבוץ להקבוצה שלי הפכה לגרעין והלכה , שנה כבר התאקלמתי

התקופה הייתה , באותו הזמן אימא שלי עלתה ארצה יחד עם סבתי ממקסיקו ויחד הן קנו דירה ברמת גן בפרוטות האחרונות

אני גרתי עם . אבקת ביצים, שופכת אבקה צהובה במקום ביצים, אני זוכרת מטפלת שהייתה מכינה שקשוקה, תקופת הצנע

אולפן , גן לפני הצבא והוצע לי לעשות אולפן למתקדמים כדי לקבל תפקידים טובים יותר בצבא וכך עשיתי-אימא ברמת

מצאתי שם חדר סודי , י שהם נוצרים יהודים מסיונריםפר אצל משפחה הולנדית עד שגילית- בגבעתיים במשך היום ועבדתי כאו

היא הסבירה לי במה מדובר ואני אמרתי שלא בא בחשבון , של הבעל שבו היה חומר בגרמנית שהעתקתי והבאתי לאימי לקרוא
עם חלמתי להגיע לאילת יחד , ועבדתי על הכנת המלחמה " קדש"התגייסתי למודיעין בבאר שבע בזמן מבצע . שאמשיך אצלם

, ר"רס, עברתי לאזור אילת כסגנית של כולם, עקב התנאים הקשים באזור, עוד חברה חיילת ואחרי לחצים רבים בהתנדבות

בצבא , באזור גוש מגן בנגב כ"אל עריש ואח, עשיתי חיים משוגעים הרבה סיורים בשטח רפיח, בריאות, תרבות, ן"קצינת ח
, נולדו לנו שני בנים. שנים 18נשארנו , א מצא עבודה בהולנד ונסענו לשנתייםהו, פגשתי את בעלי לעתיד ונישאנו אחרי כשנה

, וקיבל צו גיוס 16הגעגועים לישראל היו מאוד גדולים וכשאילו הגיע לגיל , בזמן שעזבתי אימי עברה לגור בגלעד, אילן ומיכה

  . החלטנו לבוא לגלעד ועד היום אני כאן

חשוב לי , שכחיצריך להמשיך לספר את מה שהיה כדי שלא  .תמיד להיות טוב לב הואנכדים והמסר שלי  אני סבתא לשבעה

ילדיי  .כששואלים אותי אני מספרת, לא קל היום להזכיר את מה שהיה. מי היתה אמי ואת משפחתם, ו אבישנכדיי ידעו מי הי

זכור איך הכול התחיל ולראייה חשוב ל. שאלו אותי לגבי מה שהיה אך היום נכדתי שחר מאוד מתעניינת בנושא ל כךלא כ

  . י האנטישמיות שצצים באירופה היוםאת גילוי, לראות מה שקורה היום בהונגריה
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