
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

 י שלכם יש חשיבותלסיפור האיש. הלהכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השוא

  www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית מחקרית, לאומית

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום
   :שם משפחה

  סופר
  :שם פרטי

  מינה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
  אהרונסון

                                              בלועזית
Aronson 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  מינה
   בלועזית

Mina 
:                     מין
   

  נקבה

  : שנת לידה
10/5/1922  

 
  :  עיר לידה

  'לודג
     בלועזית
Lod'z 

  :ארץ לידה
 פולין

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
  אליעזר אהרונסון

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מרים לאה קראוסקופף

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה
  'לודג

  בלועזית 
                                          

  :ארץ המגורים
 פולין

   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
 בית ספר דתי

   :מקצוע לפני המלחמה
  

  :חבר בארגון או בתנועה
  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

       עבודהמחנות 
  בלועזית  'לודגציין את שמו   , במידה והיית בגטו

                                                                                                                             

  שמוציין את , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  ...ועוד ברגן בלזן, רוזן- גרוס, ברסלב, אושוויץ

 בלועזית 
  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 ברגן בלזן
  :  תאריך השחרור

15/4/1945  

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  

  לאחר השחרור   הלכתציין מקום אליו 

  שבדיה

  ?ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

-  

  :שנת עליה

1948 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  פרובידנס

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
איש ובסוף  50המלחמה בערך היינו משפחה גדולה לפני  .היינו משפחה חסידית. 1922בפולין בשנת ' נולדתי בעיר לודג

  .אמא הייתה עקרת בית ואבא היה סוחר. מלכה ושושנה - יהושע ושתי אחיות - היה לי אח בכור .חמישההמלחמה נשארנו רק 



 

בשבת אבא היה חוזר מבית הכנסת עם אורח שלא . המפה תמיד נשארה על השולחן. הבית היה בית פתוח ותמיד היו אורחים

י זוכרת את הפנים של האיש הזה שעבר את מלחמת העולם הראשונה וראו את זה על העיניים אנ. היה לו איפה להיות בשבת

   .כשחלה עזבתי את בית הספר ונשארתי לשבת לידו בלילות. אבא נפטר לפני המלחמה ממחלה . שלו

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

-ב. יהודים והרגו אותם סתם 10אחרי יומיים הם אספו . צרותהתחילו ' כשהגרמנים הגיעו ללודג. 17בפרוץ המלחמה הייתי בת 

אני עבדתי בתפירת שמלות ומעילים . היה רעב נורא בגטו. 1944שנים עד אוגוסט  5היינו שם . 'כבר הלכנו לגטו לודג 1940

הייתה אישה . תמאתמול ומחממים אותו על ידי הצמדת המגהץ לכלי המתכ היינו מביאים לעבודה כלי עם קצת אוכל. לגרמנים

אמרנו לה שכדאי לה לחכות כי אנחנו עובדים פה עשר . בבוקרהייתה אוכלת את האוכל שלה ישר עבדה איתנו ובשם ברטה ש

  .הבטן שלה כאבה מרוב רעב" פשוט כואב לי - אתן לא מבינות אותי"היא אמרה לנו .. שעות

  

קצת  - משפחות וכל שבועיים קיבלנו מצרכים - ו בגטו משפחותחיינ .בגטו היו הרבה גירושים למחנות מוות ומזה פחדנו כל הזמן

לקחו אותנו  1944בסוף אוגוסט  .הרעב היה איום. קיבלנו בערך רבע כיכר לחם לשבוע. קצת תפוחי אדמה, קצת קמח, סוכר

המפעלים אמרו לנו שלוקחים אותנו לעבוד במקום אחר אמרו שהחזית מתקרבת ולכן מעבירים את . ברכבת משא לאושוויץ

לא אמרו לנו לאן נוסעים אבל אני זוכרת שמישהו ברכבת קם  .אנשים שנשארו לנקות אותו 500כל הגטו נלקח מלבד . לבפנים

הגענו לשם . הנסיעה ערכה יום אחד. המרחק לאושוויץ לא היה גדול מאוד. ואמר שנדמה לו שנוסעים לכיוון העיירה אושוויץ

  .בשבת

  

אמרו לנו . הפרידו אותנו מאמא ומאח שלי וזאת הייתה הפעם האחרונה שראינו אותם. וראכשהגענו לאושוויץ זה היה נ

גברים גילחו לנו . סביבנו היו המון חיילים. אמרו לנו להתפשט .שלוקחים את אמא למחנה של פחות עבודה אבל היא נלקחה לגז

זקנו ידיים כי כולם היו גזוזי שיער ולא היה אפשר אני ושתי אחיותיי הח. הייתי צעירה וזה היה ממש נורא .את כל שערות הגוף

עבדתי עם אחותי מלכה בבית חרושת לתקעים  .ימים ואז שלחו אותנו למחנה עבודה בברסלב 3היינו באושוויץ . לזהות אנשים

דאגנו התחלקנו באוכל ו. האחיות יחד 3מה שהחזיק אותנו בחיים היה שהיינו  .למטוסים ואחותי שושנה עבדה כאחות במחנה

. זה היה המרכז של המחנות הקטנים. רוזן ברגל -בברסלב היינו עד שהתקרבה החזית ואז התחלנו ללכת לגרוס. אחת לשנייה

   .היה לנו מזל שהיו לנו כפכפי עץ ולכן הרגליים שלנו פחות קפאו. לילות בשלג עד הברכיים 3-ימים ו 4הלכנו 

  

את מנגלה ראיתי באושוויץ בפעם הראשונה ואחר כך גם . י הרדמה בכללכשהגענו היו אנשים שכרתו להם אצבעות קפואות בל

העבירו אותנו ממקום . בגרוס רוזן היינו שבועיים ואז העבירו אותנו למחנה אחר. הוא היה אדם מרשים מאוד. רוזן-בגרוס

היינו שם . סוף המלחמהזה היה כבר לקראת . בסוף הגענו לברגן בלזן. למקום כי כנראה לא היה אפשר להרוג את כולם יחד

אני זוכרת שהלכתי לשטוף את הכתונת של אחותי ותליתי . כולנו חלינו בטיפוס. היה שם לכלוך וכינים נוראיות. כמה חודשים

כשאחותי שושנה חלתה הייתי מודאגת . אנשים מתו מכינמת. כאשר הורדתי אותה היא הייתה מלאה בכינים. אותה על עץ

כך - מה את כל"הלכתי לשאול את הרופאה והיא אמרה לי . ת ולא טיפוס בטן והוא היה קשה יותרזה היה טיפוס בהרו. מאוד

  ".מודאגת גם את תהיי חולה

  

כאשר ראיתי את התמונה שלה שנים אחר כך זכרתי אותה . בצריף שלנו אני הייתי על דרגש למטה וממולי שכבה אנה פרנק

ני זוכרת שכמה שבועות לפני השחרור אחיותיי שכבו חולות בדרגש ואני א .לא הכרתי אותה בשמה אבל זכרתי את פניה. משם

באותו יום קיבלתי את פרוסת הלחם האחרונה שקיבלנו בברגן . הייתי קצת חולה אבל הלכתי לעבוד כדי שאוכל להביא אוכל

אלתי אותן מה שלומן למחרת חזרתי וש. הבאתי אותה לאחיותיי בשביל שישמרו אותה לבוקר ואז נאכל אותה שלושתנו. בלזן

כשהייתי בדלת חשבתי לעצמי שאני חייבת לאכול . הסתובבתי ועמדתי לצאת. וכל מיני שאלות והן לא אמרו דבר על הלחם

הן פרצו בבכי נוראי כי גנבו להן את הפרוסה בלילה מתחת . חזרתי ושאלתי אותן אם נשאר קצת מהלחם.  אחרת אתמוטט

אחרי . זה משהו שאני לא אשכח לעולם. ה אני עדיין מרגישה את הכאב ההוא בחזהכשאני מספרת את הסיפור הז. לראש

כאשר הם . בשחרור הגיעו האנגלים .המקרה הזה נגמר הלחם בברגן בלזן ולא אכלנו לחם יותר כמה שבועות עד השחרור

ניסו להרוג את מי  .עומדים בשער והורגים אנשים סיפרו לנו שהגרמנים. כל מי שהיה בדרך -הרגו המון אנשים הגרמניםנכנסו 

    .אני ואחיותיי שכבנו חולות בצריף. שיכלו ברגע האחרון



 

פעם אחת דיברנו והיא אמרה שיש לה לאן לנסוע . הייתה בחורה יפה מאוד במחנה שנראתה טוב ודיברה גרמנית טוב

כשהיינו בארץ פגשנו , לימים. ה ונפטרה ממחלההיא לא שרדה את המלחמ. יש לה אחות בארץ ישראל -כשתיגמר המלחמה

  .ל"את אחותה שהייתה לה ילדה שנראתה בדיוק כמו הדודה שלה ז

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  

הוא נרצח  1948- ב. פולקה ברנדוט שהיה ראש הצלב האדום בשוודיה הציל אותנו ולקח אותנו לשוודיה באניות קטנות

הייתה שם גברת אחת . קיבלו אותנו מאוד יפה בשוודיה. י שהתנגדו לפעילותו ואני הצטערתי מאוד"י פעילי לח"בירושלים ע

פרימוס , צלחות, סדינים, סידרה לנו שם מיטות, י דירה קטנהיהיא מצאה לי ולאחיות. מכובדת שהייתה אישתו של מהנדס ראשי

  .הייתי שם שלוש שנים. ליםאה אפשר לבשל ולחיות חיים נורמשם הי. היא הייתה נהדרת. ואפילו גפרורים

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

כשעשו את  -שרה הייתה איתנו המון וחשבו שהיא גם אחותנו. אחותי שושנה עלתה ארצה ראשונה עם חברה שלה שרה

עליתי עם קום המדינה ראיתי את הבריטים כשאני  .חודשים בין אחיות 3הניירות שלנו לא הבינו איך יכול להיות שיש הפרש של 

הייתי מחסנאית במשטרה . והתגייסתי מיד 23הייתי בת . הגעתי עם אחותי מלכה ישר לחיפה. האחרונים יוצאים מהארץ

הייתה לי חולצה אחת וזוג מכנסיים אחד וכל לילה הייתי מכבסת אותם  -לא הייתי צריכה כלום. בצבא היה לי טוב מאוד. צבאית

  .גרתי בבסיס .ר קמתי מוקדם כדי לגהץ אותםובבוק

  

הם לא הבינו  1961-עד משפט אייכמן ב. ושאלו למה לא התנגדנו" סבונים"כינו אותנו .בהתחלה הישראלים לא קיבלו אותנו יפה

בת נולדה לנו . הסתדרנו עם המעט שהיה. התחתנו וקיבלנו שיכון. את בעלי הכרתי כי היה חבר של אחותי ובעלה .מה עברנו

. בעלי עבד בסולל בונה. גם מכרתי וגם עשיתי תיקונים. שנים 14 עבדתי בחנות שמלות בשכונת זיו. בתיה וחסכנו בשבילה

  .אחותי האחות עבדה בקופת חולים ואחותי הגדולה הייתה מנהלת משק בבית הבראה

  

  2014פברואר , חיפה, שרי סנפיר: ראיון

  

  


