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  :  תאריך השחרור

15/4/1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
גרמניה , פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות (

  )ואיטליה
  

  , )פולין(שטוטהוף , קיוויולי, ואיווארה -מחנות 
 )המבורג- גרמניה(אוקסניצול 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  
  ברגן ולזן



 

  :מקומות בדרך לארץ
  צרפת, )בלגיה(בריסל 

  :שנת עליה
  

1946 

  את שמהציין , במידה ועלית באנייה
  " בירייה"

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

, גבוה עם זקן קטן ומאוד משכיל, אבי היה גבר מאוד נאה. אימא הייתה עקרת בית, ועבד כמנהל מחסן עצים האבי נולד בווילנ

גלים גלים גם היום כשאני רואה את עצמי במראה אני , השערות שלי הן בדיוק כמו שלו. והיה טוב לב הוא ידע הרבה שפות

אבי לא בא ממשפחה דתייה אך . לכן לא צבעתי את שערי עד היוםנזכרת באבא שלי כי היו לו שערות לבנות כמו שיש לי היום ו

אימי הייתה ילידת . לא היינו דתיים חרדיים אלא ליברלים מאוד. אימי כן ואבי השתלב בצורה מאוד יפה באורח החיים הדתי

, )44נספתה בגיל (הייתה אישה צעירה , הייתה מסוגלת לכל דבר, באזור ליטא ואישה מאוד טובה) בובט(עיירה מאוד קטנה 

אפילו הייתה תקופה , מאוד רזה, למרות שאימא הייתה עקרת בית היא הייתה מאוד דומיננטית. ידעה לתפור אך לא עבדה בכך

לא , אליעזר היה ילד יפה, אחי הגדול. הילדים עבורה היו כל חייה, שהיא הייתה אישה חולנית אבל עדיין תמיד שמרה עלינו

  .מאוד אהבתי אותו, שחרחר ויפה מראה, טוב לב, סיק ללמוד באוניברסיטה שנה אחתהפ, תלמיד מצטיין, גבוה

לא היו שם . בקומה שנייה עם שני חדרים אבל היה זה הבית של דוד שלי, צבוע בבורדו, בבית עץ, על ההר הירוק, גרנו בקובנה

, אבי ואחי היו ממלאים מים מהבאר. גוייםכל התהלוכות עברו דרך הרחוב שלנו כשמולנו גרו שכנים , הרבה משפחות יהודיות

אני . לא היינו עשירים ולא נהגנו לחגוג חגים כולם ביחד אלא כל משפחה לחוד, לא היו מקלחות והיינו הולכים לבית המרחץ

קידוש ורק , הייתה ארוחה, חגגנו לו את המאורע בבית אחיה של אימי, "בוא"זוכרת שבזמן הבר מצווה של אחי הייתה פרשת 

אני זוכרת מאוד טוב את , ואנחנו הנשים בחדר קטן ושמענו את הדיבורים ואת אחי קורא את הפרשה, גברים היו בבית הכנסת

לא למדתי כי ' כיתה א(' אני למדתי בגימנסיה דתית יבנה אומנם בקובנה אבל רחוק מהבית מכיתה ב. בר המצווה של אליעזר

ד בו לא היה בית ספר ולאחי הייתה מורה פרטית שהגיעה אלינו הביתה ולימדה באזור שאבי עב). לכתוב וחשבון,ידעתי לקרוא

היה לי מנהל נחמד והמורה שלי הייתה בת של רב , רק לבנות, בית הספר היה מאוד יפה. אותו ודרכה למדתי לקרוא ולכתוב

  .ומורה אחר שלי היה שכן שלי שגר איתנו באותו הבית

   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 ,או בהתנגדות בריחהב

  

עמד , שגר איתנו, המורה שלי. מהבית שלנו ,עם כניסת הגרמנים לליטא הגיעו לביתנו גרמנים וליטאים ובזזו מכל הבא ליד
לי הייתה דודה מצד אימא שגרה בגבול . לגטו נכנסו באוגוסט, וחצי 12בפרוץ המלחמה הייתי בת . הוציאו אותו וירו בו..והתפלל

באותה . שלא יכלה לראות מה עושים שם ליהודים, שעברה לקובנה כי אמרה שהיא לא יכולה לחיות בעיירה שלה גרמניה
וזה מה שידענו , תקופה היטלר עלה לשלטון וגם בנו היא הכניסה את הפחד שאם יכנסו הגרמנים יהיה זה הסוף של כולםה

והייתה לנו שם ) פולנייה(המלחמה פרצה גם בווילנה . אבא שלי מאוד מפחד מהם, אבל לא תיארנו לעצמנו שעד כדי כך
הייתה רק מלחמה בין הרוסים  1939 -אומנם ב, היה להם אוכל שלחנו להם חבילות אוכל כי לא. המשפחה של אבא, משפחה

אבא . בגטו הלכנו עם טלאי צהוב ואסור היה לנו לעלות על האוטובוסים. התחיל ההרג 1941 - לגרמנים היו פוגרומים אבל רק ב
ו להגיע כי הגשר לווילנה לא הספקנ. עם המשפחה שלו, הוא פחד ורצה להיות בווילנה, שלי החליט שהוא לא נשאר בקובנה

, חזרנו חזרה לכיוון קובנה כי הגשר לווילנה היה מפוצץ. הייתה לנו עגלה וסוס ומשפחה נוספת שהייתה שכנה שלנו, היה מפוצץ



 

אבי נכנס אליו וביקש ממנו שיביא , לפי קובנה היה פרבר ששם היה גר העגלון שלנו. המונים היו בדרכים, בדרכים היינו כחודש
אימי לקחה את אחי ". חוטפים יהודים, אל תלכו ביחד: " שמור אצלו את הסוס אך העגלון הזהיר אותנו ואמראותנו הביתה וי

הם היו , כל האנשים שאבי הכיר ולכן התחנן בפניהם שישחררו אותי? מי אסר אותנו, והם עברו אבל אותי ואת אבי אסרו
. לא רחוק מהבית שלנו, הם הכניסו אותנו לבית אחר. יםלא ראיתי גרמנים אלא רק ליטא, לבושים במדים של הצבא הליטאי

, היא תכף הבינה שיפרידו ביני לבין אבי ולקחה את כל מה שהיה לנו בבית, אימי ראתה שאנו לא מגיעים והבינה שנחטפנו
שמובילים אותנו לא היו לנו יותר מידי דברים והשאירה לאחי שהיא הולכת לראות מה איתנו וכשהגיעה היא ראתה , זהב, כסף

, "מובילים פה את הבת שלי ובעלי ואני רוצה ללכת איתם, הנה: "היא ניגשה לליטאי אחד ואמרה לו) . מצודות( םלפרוורטי
הפרידו ביני לבין אבי , אסרו אותנו ביום שישי. 7- היא הגיעה ושלושה ימים לא ידעתי שהיא נמצאת בפורט ה. הליטאי הסכים
דיי פחדתי אבל הלכתי ואז הוא סיפר לי שמישהו , הוא הכיר אותו, א גוי לקרוא לי כדי שאפגש עם אביביום שני ב, ונשארתי לבד

אם את רואה שמובילים אנשים " הוא אמר לי עוד דבר שהציל אותי , מהמכרים שלו ראה את אימא שלי ושהיא מחפשת אותי
, המורה שלי שהתעניינה ושאלה עם מי אני פתאום אני עומדת ומסתכלת ופגשתי את". לצד שמאל אז אדע שזה למוות

 - שלושה. נכנסתי איתה לחדר ושם הייתה אימא, שאני אהיה איתה, היא אמרה לי לא להיות לבד, כשעניתי לה שאני לבד
היו . הכול שלחנו הביתה והיו לי רק הבגדים שהייתי לבושה איתם, לא היה איתנו כלום. ארבעה ימים לא ידעתי שאימא שם

אני זוכרת בחורה , חלקן חוזרות וחלקן לא, לפעמים היו חוטפים בחורות צעירות, נו מרק פעם ביום ואיזו פרוסת לחםמביאים ל
ואז נתן " מזל טוב על הולדת הילד אבל ילדת את הילד בזמן לא טוב: "ניגש אליה ליטאי ואמר לה, אחת שילדה בזמן המלחמה

, סיפרתי לאימא שראיתי את אבא ושערותיו הלבינו, ימים 7-9גרנו שם . םהילד כבר לא היה בחיי..אגרוף לתינוק באף ובפה

אבל לא אמרתי לה שמובילים אותו למוות ! " הנה אבא, אימא" אמרתי לאימא שלי, ראיתי שמובילים את אבא שלי לצד שמאל
אחרי יומיים שלחו אותנו  .ליולי 7-היה זה ב, כל הלילה היו יריות וידעתי ששם נמצא אבא שלי. אבל אימא לא הכירה אותו

אותנו שחררו , היינו שם שלושה ימים ואז התחילו לשחרר ילדים ונשים .סלבוטקה שם היה הגטו, למקום אחר 9- לפורט ה

אימא פחדה לעלות הבית כי . אחי נשאר בבית אך ישן אצל דוד שלי, הבית היה כפי שהיה, וחזרנו לבית שלנו שהיה עדיין גטו
תמיד היא הזהירה אותי ואת אחי לא לפתוח לו את הדלת אם ידפוק ובאמת , הוא היה שתיין נוראי, םפחדה מהבן של השכני

ופתחו את , אימי ואחי ירדו מהמיטה, "תפתחי, אל תפחדי, תפתחי" בלילה הוא דפק על הדלת ואמר לאימא שלי 2-יום אחד ב
עזר , משפחה הזו ואפילו בזמנו הוא הביא לנו את העגלוןהוא התייחס אלינו הכי יפה מכל ה, הדלת והבחור הביא לנו לחם וחלב

חיינו ממנות , לגטו לא יכולנו לקחת הרבה דברים כי לא היה איפה להכניס. הוביל אותנו לגטו וחזרה, לנו להרים את הדברים

חי אבל הוא עבד כמו א, רק מי שעבד יצא מהגטו. דבר תמורת דבר, שקיבלנו ומהכסף הדל שהיה לנו והיו עושים סחר וחליפין
לנו לא היה מי שידאג לנו בגטו אבל לאימא היו עבודות יד והתחלנו . בשדה התעופה ולא יכול להביא אוכל כי רק אבנים היו שם

אם לא הייתה , הייתה לנו מכרה טובה שבתה עבדה אצל הגרמנים שנתנו לה לסרוג. לסרוג לאנשים בתמורה לחתיכת לחם
בכל דבר וכך , בחשבון, אני הייתי מעבירה שיעורים לילדים בעברית. היינו מקבלים קצת אוכל מספיקה הייתה מביאה לנו ואז

הוא היה איש , אלחנן אלקס היה יושב הראש של קהילה היהודית, הטו היה שטח גדול עם בתים קטנים. הייתי מקבלת אוכל
היהודים בגטו בישלו . יו הרבה אנשים כמותולא ה, יקר מאוד שתמיד אמר שאם באים לקחת יהודים יהיה הוא הראשון שהולך

" בני ציון" לפני המעבר לגטו הייתי בנוער הציוני ובמסגרת הגטו היה אגרון שנקרא . חילקו לחם למי שאין, לאנשים שלא היה

בית היו מה שהיה ב, היו בוזזים וגונבים מאיתנו, הליטאים שהיו נכנסים לגטו. אבל לא קיבלו אותי לשם כי הייתי קטנה בגיל
אנשים , בחורים 500הם החליטו להוציא , אקציה אחת שזכורה לי, כל פעם התחילו אקציות. מחפשים גם גברים, לוקחים

הוציאו , כ הייתה אקציה גדולה"אח. הליטאים רצו להפטר מהאינטליגנציה היהודים ואפילו חיפשו את אחי שהסתרנו, משכילים
עמדנו בחוץ עד הערב , זה היה בחמש בבוקר, אמרו לנו לצאת, ו אותם בכיכר כזאתריכז, את דודה ודוד שלי, אנשים 10.000

 10,000את ) לחיים כביכול(  ואותי לקחו לשמאל) למוות( את דודה שלי לקחו לימין , ימין שמאל, ימין שמאל, ועשו לנו סלקציה

הגטו קטן . ים ועליזים כי הם הרגו את היהודיםשמח, שיכורים, הליטאים, וכבר באותו היום ירדו הגויים 9- האנשים העלו לפורט
אימא (לקחו מאיתנו את הבית הזה וקיבלנו חדר אחר עם משפחה אחרת , לחדרים אחרים, ולכן שלחו אותנו למקומות אחרים

. באו ליטאים ולקחו את כל שלושת בנותיה ואנסו אותן לנגד עיניה של האם והאימא התחבאה מתחת לשולחן) ושלוש בנות
אחי המשיך לעבוד בשדה התעופה וגם אני יצאתי לעבוד , אחי ואותי לאסטוניה, ו נשארנו בחדר הזה עד ששלחו את אימיאנחנ

ואשתו ידעה ' בבית החורשת היה מהנדס יהודי מלודג. עבדתי בית חרושת לגומי ושם עשינו מדפי גומי לגרמנים, מחוץ לגטו
לאחר . ון להעסיק אותי ואצלה עבדתי תקופה עד שלקחו לה את הרישיוןלסרוג משראתה שאני יודעת לסרוג היא קיבלה רישי

, לאסטוניה הגעתי עם פצע בגב. נשארה בגטו, אימא לא עבדה, מכן עבדתי בגן ירק של בית החרושת אז היו לי קצת ירקות

הייתי בגטו . ים והאחיותהיה יום כיפור אחד ששרפו את כל המרפאה עם כל הרופא. היו שם רופאים יהודים, בגטן עברתי ניתוח
היה מאוד קשה שאבא לא , לעיתים רבות היינו רעבים לאוכל, הייתה לנו תקופה מאוד קשה, 1943כמעט שנתיים עד אוקטובר 

אנחנו לא היינו ברשימה אבל שכנים , באו אלינו הביתה. בקרונות של בקר באסטוניה" אוורה"לקחו אותנו למחנה בשם . נמצא

, היה לי פצע על הגב, סגורים בקרונות כמו חיות וככה נסענו יומיים שלושה, אותם אלינו ככה לקחו אותנו אז שלחו, שלנו היו
. נשים לחוד וגברים לחוד, את אחי הפרידו מאיתנו. אפילו הייתי חבושה עדיין עם כאבים נוראים, ממש אחרי הניתוח שעברתי

 –" שמות"האוקראינים היו עושים . אוקראינים ואסטונים, היו גרמניםבאסטוניה . כשהורידו אותנו מהקרון הלכנו לחפש את אחי
את . במחנה מצאנו את אחי והיינו מאושרים ששלושתנו ביחד. זה היה מאוד עצוב, אונסים אותן וזורקים אותן, לוקחים בחורות 

לחו את האנשים המשכילים אנשים מווילנה שממנה ש 150מצאנו שם . אימא שלי לקחו לעבוד במטבח ואותי שלחו לעבוד שלג
אותי לקחו תכף לרופא מווילנה שינקה לי את מה שהיה לי , אנשים במחנה נפלו כמו זבובים. כי פחדו מהאינטליגנציה היהודית



 

הרופא ביקש שאהיה תחת קורת גג והתחלתי לעבוד בקילוף . לא היה לו מה לרפא או מה לעשות כי היו זה כאבים בעיקר, בגב
האסטונים היו אדיבים ואילו לנו היה , היינו יוצאים מהמחנה עם מים ופומפה, כל בוקר היה מסדר. ר היה טובתפוחי אדמה וכב

כשהיו שמים לי תחבושת הייתי . הם לא ידעו שהשומרים אסרו עלינו לשוחח עימם, דבר שהרגיז אותם, אסור להגיד להם שלום
מה היא ? מה קרה: " המרפאה והוא שמע את הצעקות ואמר פעם אחת החדר של המפקד הגרמני היה ליד, צועקת מכאבים

הרי , הרופא חשב שהגרמני יוציא את האקדח ויהרוג אותי". יש לה פצע ואין לי עם מה לרפא אותו: " אז הרופא אמר" ? צועקת
הפצע שהיה  הדליק מנורת בפירט ושרף באמצעות המנורה את, לקח מקל של בדיקת גרון, ואז הוא ניגש? מה הוא צריך אותי

הכול נעלם והפצע נרפא למרות שהוא עשה זאת מתוך סדיזם כי הפרעתי לו , אומנם צרחתי מכאבים אבל הוא עזר לי, לי בגב
הלכנו שלושה ימים ושלושה לילות . אחרי זמן מה התחלנו לשמוע את ההפצצות של הרוסים ואספו אותנו והתחלנו ללכת. לישון
, שם היה בית חרושת לדלק וגם שם אחי עבד, חבנו את אימי עד שהגענו למקום בשם קיבוליהיה קר מאוד ואני ואחי ס, בשלג

במחנה  .הדבר הטוב שהיה שם הוא שהגרמני שגר שם שמר על הניקיון וככה לא היינו חולים במחלות וטיפוס והיו יותר מים
אחי לבד אבל רציתי ללכת עם אימא נשארתי עם . ושם למעשה איבדתי את אימא)1943(הזה לקחו את אימא שלי לאקציה 

שתי בחורות שעמדו מאחוריי לא נתנו לי ללכת איתה והודות להן נשארתי בחיים אבל עד היום זה רודף אותי שנתתי לה , שלי
שמרתי עליו כי היה קשה , אני נשארתי עם אחי ודאגתי לו לכול, אחרי זה נתנו לנו לנקות שיניים של אנשים שנרצחו. ללכת לבד

העמיסו אותנו שוב על רכבות משא של בקר עד , לאחר תקופה מסוימת נלקחנו לגרמניה. הייתי יותר דומיננטית, להתמודדלו 
הפרידו , זה היה איום ונורא, היו שם המון אנשים. מדנציג עלינו על אוניות ישר למחנה הריכוז שטוטאוף, לדנציג  עם מזון מועט

באקציה הראשונה ברחתי ואת השנייה . אקציות לילדים ונלקחתי אליהן 2היו . תו מרחוקביני לבין אחי ולפעמים הייתי רואה או

נפגשנו . לקחו לנו את הבגדים, היה קריר, בלי בגדים, הייתי שלושה שבועות בשטוטאוף. ביטלו כי כנראה שלא היה כבר מקום
נשים  500ז פתאום הייתה הכרזה שלוקחים שם עם הונגרים אבל לא הייתה בינינו תקשורת כי הם לא ידעו לדבר ביידיש וא

למזלי שתי האחיות שהיו איתי כשאימי נלקחה הכניסו אותי ביניהן ואמרו , מאיתנו ואני פחדתי שאותי לא ייקחו כי אני ילדה

נופפתי חזרה ואותי הביאו , הוא חשב שלוקחים אותנו למוות ונופף לי לשלום מרחוק, בדרך ראיתי את אחי. שאני אחותן
במחנה , בהמבורג הייתי קרוב לשנה. שלושה ימים נסענו בלי אוכל. נתנו לנו בגדים שנראה נורמאלים אבל אוכל לא, בורגלהמ

אני עשיתי . הביאו לנו אוברולים ועבדנו שם, הבלוקים היו שם נקיים מאוד. בשם אוקסנינצול שם היה בית חרושת לנשק
היינו . מנים התפלאו איך אני כילדה קטנה מצליחה לעבוד בצורה כזוהגר. תרמילים לכלי נשק ואחראית על שלוש מכונות

המאסטר שעבד שם סבל , הייתי אלרגית לשמן של המכונות וכל הזמן הייתי מתגרד, מקבלים אוכל אבל לי הייתה צרה אחרת

את כולנו אבל את  התקופה הזאת הצילה. מאותה אלרגיה והוא ניגש לאחראית והשיג לי רישיון להתרחץ במקלחת חמה כל יום
. עזרנו אחת לשנייה ואותי הנשים הליטאיות פינקו, אחרי זה עברנו לברגן בלזן. לא היה לי מושג מה איתו, אחי כבר לא ראיתי

המחנה הזה , לברגן בלזן הגעתי ברכבות .אני הייתי הקטנה מכולם וכולם דאגו לי, היה לי מזל עם אנשים שפגשתי בדרך
הוכנסנו . באנו איתנו כינים ובצד שמאל היה הר עם גוויות ובצד ימין הייתה תזמורת ואנחנו באמצעה, הייתה טראומה איומה

, הייתי בטוחה שפה אני גומרת את חיי. נתנו לנו מעט מרק ותו לא, כל יום אנשים מתים, אנשים לא מגיבים, שוב לבלוק כזה
יפ אנגלי בדיוק בחלוקת המרק ומישהי אמרה 'ג\ו שהגיע טנקנתנו לנו בגדי פסים ונעלי עץ ולאחר שלושה שבועות בערך הודיע

יפ ואז מישהי נכנסה 'אני נשארתי וכולם רצו לראות את הג". כי אחר כך יפסיקו לתת לנו את המרק, אל תגידו כלום: " לנו 

נודע להם , דיביניהם חיים הרצוג שנכנס ראשון עם קצין הולנ, קצינים 5יפ עם 'ואמרה שלא רואים את גרמנים ושהגיע ג
אני . שנאסר עליהם לאכול לחם..שהולכים להרעיל את המחנה שלנו כי הביאו המון לחם והם באו בזמן אבל אנשים רעבים

, לא ידעתי איך אשאר לבד. רציתי את ההורים שלי, לא רציתי להשתחרר כי כבר לא רציתי להישאר בחיים, התחלתי לבכות
גם אחר כך , כמו חממה היה לי שם וידעתי שבשחרור כל אחד ילך למקום אחר, י חברותבמחנה היו ל. אילו חיים יהיו לי לבד

אנשים ואתי לקחו ראשונה לבית  200היינו בחדר , בשחרור ממחנה הריכוז חליתי בטיפוס. נודע לי שאחי נפטר בברגן בלזן

א הייתי לוקחת כי בלילה חלמתי על אימא כל בוקר הייתה בחורה שמביאה לנו שתייה ואוכל אבל אני ל, עירומה, חולים מאולתר
בחלום אימא שלי ישבה לידי , בלילה האחרון כשירד לי החום. שמשקה אותי כל לילה והייתי מתעוררת בבוקר לא צמאה, שלי

  .כאילו שמרה עליי, הייתי חולמת עליה כל הזמן" ..את תחיי, את תחיי: "אמרה לי

  לייתך לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד ע/אנא ספר

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

וגרתי עם החברות שלי בבית  קילו 28שקלתי , הבראתי והתחלתי לעבוד בברגן בלזן בקהילה, לאפריל 15-ב, ואז השתחררנו

הבריגאדה הגיעה והתחילה לארגן נוער חלוצים מאוחד שנקרא . התחלתי לעבוד במדור לחיפוש קרובים ובעלייה. החולים

היה שם בית ', הבריגאדה לקחה אותי לבלגיה שם התארגנה עלייה ב, בלי מפלגות ובגלל שלימדתי עברית בבית ספר" נוחם"

, עם אנשים נחמדים שלא היו להם ילדים, עברית וחייל שהכיר אותי הביא אותי לבית אחד בבריסל יתומים שרצו ללמד אותם

  .'הם טיפלו בי יפה ומאוד התקרבנו ומהם עברתי לבית קרובי חיילים ומשם עברתי כבר למרסיי ומשם ארצה בעלייה ב

שם החזיקו אותנו , הגענו לחיפה, " רייהבי"עליתי עם אונייה השם , עליתי במסגרת של קבוצה והקאתי כל הדרך 1946- ב



 

וחצי  16הייתי בת . עד שלבסוף הביאו אותנו לעתלית" דבר"שבועיים בחוף כי אמרו שכל האנשים באונייה שלנו חולים ב

  .בחיפה היה לי בן דוד ואחיו של בן דודי לקח אותי לגבעתיים, כשהשתחררתי

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, רצהתחושותיך בעת עלייתך א(

  ):לדורות הבאים

קיבלתי עבודה בבחירות רק . עם יוסקה ויסמן שהכרתי אותו באוטובוס 19בביתו התחתנתי בגיל , גדלתי בבית של בן דוד שלי

שנים במחלקת המים  7הייתי מצטיינת שם ואז  ,שלושה חודשים עבדתי במועצת הפועלים. שאני לא זוכרת לאילו בחירות

בשנה הזאת צביה חלתה בכל מחלות הילדים ואני נכנסתי להריון . עד ללידה של צביה בתי עבדתי בעירייה. בעיריית גבעתיים

ם שנים לא עבדתי אלא גידלתי את הילדי 17לאחר מכן . למשך שנה אחת" בורוכוב"עם בני דודי אז החלפתי עבודה לבית ספר 

. שנים 16שם עבדתי , סמוך לביתי" כצנלסון"עד שיום אחד החלטתי לחפש עבודה ומצאתי עבודה בתור מזכירת בית ספר 

  .וולד בקרובינין אחד ובעזרת השם הנין השני י, וכיום יש לי שלושה נכדים ששניים מהם נישאו 2003יוסקה בעלי נפטר בשנת 
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