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  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה
  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  תיכון

  

  : מקצוע לפני המלחמה
)  מורה, סנדלר, תלמיד(

     תלמידה

                            

  :ר בארגון או בתנועהחב
  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

-  

  פרסבורג, הרי ההיפוי , רני ארדובס'צ :מקומות מגורים בתקופת המלחמה
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   בלועזית       ציין את שמו, ה והיית בגטובמיד

                                                                                                                             

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                       

  בלועזית
  

                                                               כיה'עם הפרטיזנים בצ :ו נודע לך כי הנך אדם חופשיהמקום ב

  
 

  :  תאריך השחרור

 

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

  

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 
  .כיה'צ, פרסבורג

  :שנת עליה  : ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

 לא זוכרת

  :ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  טאטי



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /ספר אנא

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

ובונה דלתות וחלונות לבניינים , הוא היה בעל נגרייה מאחורי הבית. נולדתי למשפחה שבה אמי הייתה עקרת בית ואבי היה נגר

אורח החיים אבא לא היה עם זקן אבל . יולנה -אסתר וינטה, חיה, דוד: לדה הבכורה לשלושה אחים נוספיםהייתי הי. חדשים

בכפר בו חיינו גרו . ואמא הייתה לובשת כיסוי ראש וחצאיות, היינו חוגגים את כל החגים והולכים לבית הכנסת, שלנו היה דתי
  .גם רוסים שלא היו יהודים גרו שםו, הרבה יהודים

אבל בבית הספר , שפת הדיבור בבית הייתה יידיש. היהודים בכפר היו חנויות שעסקו במסחר והם היו דומיננטיים בכפר ליתר

בתוך בית הספר למדנו גם עם . כי והיינו יכולים לבחור היכן ללמוד'היה בכפר גם בית ספר רוסי וגם צ. כית'למדנו בשפה הצ

אוד חכמה והלכתי ללמוד בבית הספר שהיה ברמה גבוהה יותר כדי להעשיר את אני הייתי תלמידה מ. תלמידים שאינם יהודים

  . הידע שלי

אבא שלי שלח אליה את . אחות של אבי שהתגוררה ליד טיסואוליק הייתה נמוכה ולא הייתה לה היכולת להביא ילדים לעולם

הוא היה , ה מעודד ותה ואומר לה לא לבכותהוא הי. ואנחנו היינו נוסעים אליה לביקורים, שתישאר אצלה באופן קבוע, יולנה

  .ואני באופי מאוד דומה לו, אדם טוב

  
  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, סתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או במ ,או בהתנגדות בריחהב
  

, ואני לא זוכרת באיזה כיתה עזבתי את בית הספר, לא הייתי גדולה. הבנו שהחלה המלחמה כשהגיעו לבודפשט חיילים גרמנים
עמדנו על המדרכה והסתכלנו עם אנשים נוספים על הגרמנים שנכנסו . אבל תמיד הצלחתי להסתדר עם כל דבר שקרה בחיי

, הגעתי לכפר שבו לא הכרתי את ההונגרים. אותו זמן כבר לקחו את היהודים מבודפשט ואני לא ידעתי לאן אני הולכתב. לעיר

איני יודעת אם אראה "באתי לאבי ואמרתי  ובאותו לילה, 16הייתי אז בת . או ברחו איפה שהיה ניתן, וכל היהודים שם נהרגו

ויצאתי לדרך על מנת , ידעתי מה הולך לקרות. י ואמר לי לשמור על עצמיהוא שם את ידו על ראש ".תברך אותי, שוב אותך

  . ושני אחיי האחרים נלקחו על ידי ההונגרים, יולנה אחותי נשארה אצל דודתי. להציל את עצמי

לתפוס  כים הצליחו'וגויים צ, רציתי להמשיך הלאה אך לא היה לי כסף. כים'אזור הררי בו התגוררו צ, הגעתי לבדי להיפויי שק

המשטרה הכניסה את כולנו לתוך מקום מרוכז בו אכלסו את . אותי בנוסף ליהודים רבים נוספים ולהסגיר אותנו למשטרה בכפר
ובחגים היו מביאים אוכל טוב יותר וכולנו היינו , היו מביאים לנו אוכל. הבנות היו מנקות את החדרים. כל היהודים שנתפסו

לקחתי . ביקשתי אישור מהשוטר שתפס אותי ויצאתי לקניות בליווי  אותו שוטר. לצאת לקנותרציתי , משנגמר האוכל. אוכלים

ולמוזג אמרתי שאם הוא רוצה לשתות משהו חריף אז שייתן לו , אותו לבית קפה ואמרתי לו שאני יוצת לקניות וכשאסיים אחזור
  .ברגע שיצאתי מהמקום ברחתי להרים בהיפויי שק ולא חזרתי. ואני אשלם

היה מעט . רק כדי לנוח קצת, אם הייתי עייפה הייתי ישנה על אבן. לא אכלתי ולא שתיתי, נשארתי בהרים כדי שלא יראו אותי

וזיהיתי , רציתי לנסוע משם כדי להגיע למקום שבו יש אוכל. משם הלאה כך שלא הייתה עזרה ויהודים כבר נלקחו, מאוד אוכל

וברחתי איתם בשמחה  ,התברר שאלו היו פרטיזנים. קשתי ממנו שייקח אותי איתובי. בדרך שוטר שהיה לו כובע עם נוצות

  .לתוך היערות

בגלל שהייתי קטנה . מציאות אוכל ועוד, כמו איסוף מידע -ולכל קבוצה היה תפקיד משלה, את החבורה שלנו חילקו לקבוצות
ואם היה כסף , ל היינו הולכים לגנוב מאזורים אחריםכדי לאכו. יחסית אז לא ידעתי בדיוק מה לעשות ולכן הייתי לומדת מכולם

תפקידי מאוחר יותר היה לאסוף מידע בין הישובים ולהעביר . היינו רואים מהצד את ההפגזות של המלחמה. היינו קוים לחם

להיטמע כית לא זיהו שאני יהודייה וכך הצלחתי 'וכיוון שדיברתי צ, קטיה, המצאתי לעצמי שם בדוי. חדשות בין היהודים
  .באוכלוסייה

הוא הלך לדווח לכרטיסן . באחת הפעמים נשלחתי למקום שבו אחד התושבים זיהה אותי מעיר הולדתי וידע שאני יהודייה

משם המשכתי לאקנס . וכשהרכבת עצרה הצלחתי לברוח לשדה תירס וחברתי שוב לפרטיזנים ביערות, ברכבת שעליה עליתי
הוא היה מאכסן אותי . שבעל המשפחה היה קצב בעל קצביה משלו, אתי משפחה יהודייהשם מצ, כיה'פלטינה באזור הררי בצ

  .ובשעות בהן היה עובד הייתי מסתתרת במקום אחר, בלילה בקצביה ונותן לי לאכול

  
  
  
  



 

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

, שם עבדתי בתור מלצריתכיה ו'בצפרסבורג ל הגעתי. אמנם נגמרה המלחמה אך עדיין לא היה שקט ועדיין היו מטרידים יהודים

כל הזמן המשכתי לחפש מידע כדי . משם המשכתי לפראג על מנת לפתוח בחיים חדשים. הייתי גם ישנה שם וגם מתפרנסת

ואבי נשאר חי , מקום שהיה מוכר שהגרמנים שרפו בו נשים, חזרה מהלאגר אמי כנראה לא. לדעת מה קרה עם המשפחה שלי
  .למעשה לא ראיתי את אבי מאז אותו ערב בו בירך אותי. ועבד במחנות אך נפטר בתום המלחמה

לא היה קל . היינו מאזינים בסתר ברדיו שהוסתר מתחת למיטה. את החדשות על ארץ ישראל שמענו בסתר כשהיינו בפרסבורג

הצלחתי לחסוך מעט כסף מעבודתי כמלצרית במטבח יהודי . כי היינו צריכים כסף כדי לקבל אישור עלייה לארץ, ות לארץלעל

  . בפרסבורג וכך קיבלתי את אישורי העלייה לארץ ישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאיםהמסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  
מקלחת ומיטה , קחו אותנו למעברה בה קיבלנו אוכלבאותו ערב ל. עליתי על אונייה ששמה היה טאטי והגעתי לנמל בחיפה

טחון עשתה לנו יופתאום תחושת הב, בחייהרבה  ל כךכברחתי . מהתנאיםאכפת לנו ולא היה  בארץשמחנו שאנחנו כבר . חמה
מעולם לא היו לי  .בבת יםעברתי לגור השנים בארץ התחתנתי ובמשך  .אכפת אפילו לישון על הרצפה לנו יהלא הכבר טוב ו

אך באותה תקופה , רציתי להילחם ולתרום, בצבא שירתי. אך כשגרתי בבית ים עבדתי עם ילדים עד יציאתי לפנסיה, ילדים

  .עדיין לא התירו לנשים להשתתף במלחמות

   .היא נפטרה לפני כחודשיים. ועלתה לארץ מקרפטו ,דבר ניצלה בסופו שלינטה אחותי 

  !יש לנו ארץ מיוחדת ואנחנו צריכים לשמור עליה: לדור הצעיר  בעיקרמה שאני רוצה להעביר לכולם ו
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