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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

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

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו ורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפ. וחינוכית

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה
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  מחנות/מקומות  שנת  : ייהשם האנ
  :בדרך לארץ

  
  אם עלה ( 1957העליה

 ירושלים)בדרך הים

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 3 ושם גם למדתי בבית ספר יסודי חזרנו לקטוביץמשם .  בבית סבי וסבתי משפחת מילר– בעיר קשנוב 1929נולדתי בשנת 
מקרקוב היהודים סולקו ואנחנו עברנו .  עברנו על סוס ועגלה לקרקוב בזמן שפרצה המלחמה וקטוביץ הופצצה1939בשנת . כיתות

א שלי לקחה באותו הלילה אמ. מגטו קרקוב לקחו אותנו במשאית למחנה ריכוז פוושוב. לבורק פאוונסקי ומשם עברנו לגטו קרקוב
שם עבדתי במחסן בגדים במיון בגדים של אנשים .  הצלחנו להציל אותה ולקחו אותה לפוושוב–סם על מנת לא ללכת למחנה ריכוז 

כמה . 3ושפך על גופי מים רותחים וגרם לי לכוויה בדרגה , אדם נכה ללא יד', שם ניגש אלי גרמני נאצי בשם צוקסברג. שניספו
עד להגענו לרכבת הייתי . משם לקחו אותנו ברכבת בדרך לאושוויץ. גופי וכך הייתי צריכה להמשיך לעבודחודשים הייתי חבושב ב

הגרמנים ירו בכל . אני טיפלתי בה כדי שהגרמנים לא יהרגו אותה בגלל חולשתה. צריכה לטפל באמא מכיוון שהיתה באפיסת כוחות
נזכרתי שבזמן ביקורו של הנאצי במחסן הבגדים הוא .  תפסיק ללכתטיפלתי באמא בכוחותיי האחרונים על מנת שלא. אדם מותש

, 12אני צריכה לציין שהיתי בת (זרק אותו על השפתיים שלי ופתח לי את השפתיים וגרם לי לשטף דם , לקח ספל מפוצלן גדול
  ).תעלל ביילדה יפה בעלת עיניים כחולות ושער בלונדיני ארוך והגרמני זעם וקינא שאני יהודייה והחליט לה

שם הורידו .  מחנה ריכוז–משם פסענו ברגל לרכבות שהובילו פרות שהסיעו אותנו לרבנסבריק . באושוויץ היינו תקופה קצרה
אני נרדמתי וכמעט קפאתי מקור וכשאמא שלי הבחינה שאני קופאת . הקור היה עז וכבד מנשוא, אותנו ליער ומשם באמצע הלילה
שמרתי לעצמי פרוסת לחם ששמרתי . רעבה, שכנו ללכת לאוהלים שם חליתי והייתי במצב קשהלמוות הצליחה להציל אותי והמ

, ברחתי מהאוכל, כשהתעוררתי ראיתי שפרוסת הלחם נעלמה ומתוך רעב רציתי להתאבד. לעצמי מתחת למחצלת כדי שאוכל אותה
 מחנה ריכוז שם הלכנו –חו אותנו למלכוב משם לק. תפסה אותי גרמנייה שהרביצה לי מכות רצח ובעטה בי ברגליה, התקררתי

העבירו .  הגעתי לאפיסת כוחות וחליתי בפרטיפוס.קילומטרים רבים עם קבוצת יהודים מהמחנה שם היינו צריכים לנסר עצים ביער
יקח הבנתי שאני באחרית ימיי והולכת למות ובקשתי מאמא שת. אותי להוספיטל רביר ששם היו אנרים מוזלמנים העומדים למות

שמיכה יחד עם חברה שלה ועם השמיכה הם משכו אותי ליער ושם נשארתי עם אמא וחברתה ושם ראינו מרחוק שהגרמנים 
נשארו בתים פנויים ואמא שלי וחברתה חיפשו מזון בבתים הנטושים וגררו אותי עם השמיכה לתוך בית . בורחים כי הרוסים הגיעו

אמא שלי טיפלה בי לאט . ל כך אנורקטי שלא הצלחתי לאכול ובקשתי רק פרוסת לחםנטוש ושם היה אוכל אבל אני הייתי במצב כ
  .לאט עד שהצלחתי לאכול

במחנה פוושויב יחד עם אבא שלי עם הגברים . אני מוכרחה להוסיף ולספר שהיה לי גם אח בשם לולק שניספה על ידי הנאצים
  .והוא נשרף באושוויץ, היה יעיל עבורם למחנות המוות כי הוא לא 9-לקחו את הילד בן ה, שהיו לחוד

כי בעניה היה כל הזמן זיכרונו , ואז בזמן שהיתה בעבודה נעמדה לרגע, אחרי שהוא נרצח באושוויץ אמא איבדה את הרצון לחיות
.  דםהוא גרר אותה החוצה והרביץ לה מכות רצח  והיא נפלה על הרצפה שותתת. זה שהיכה אותי, ואז ניגש אליה הנאצי, של אחי

  .כל זאת לנגד עיני ואני לא יכולתי לעזור לה ועד היום אנני יכולה לשכוח את הזוועה הזאת
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/ועות נוערתנ/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   רץ מתום המלחמה ועד עלייתך לאי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
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