"לְ דֹורֹות"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il
אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.
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אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :משפחה ,סביבה ,ילדות ולימודים ,עבודה ,חברות בארגון(:

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי בלודז' – פולין  21.05.1925למשפחת ציונית של סוחרים בטכסטיל .היינו אח ואחות במשפחה .למדתי בגן ילדים עברי
פרטי בו דיברנו עברית ופולנית .בכיתה א' עברתי לבית ספר יהודי של בנות 7 ,שנות לימוד .ב–  1928אבי עמד לעלות ארצה עם
אישור עלייה ביד ,אך אימי לא הסכימה להישאר לבד ועל כן נשארנו יחד בפולין.
הייתי נוסעת בחשמלית לביה"ס לבדי ,היה לי שיער ארוך קלוע בצמות עם פעמונים ,לא אהבתי ללמוד חשבון – רק היסטוריה
וגיאוגרפיה .הייתי פטריוטית שרופה על היסטוריה הפולנית .לא רציתי לדבר יידיש .עם סבי דיברתי פולנית והוא דיבר איתי
ביידיש .אבי ואנוכי היינו שרופים על קולנוע ,כל מוצ"ש הלכנו לקולנוע "קפיטול" .בימי שישי אחרי סעודת השבת ,ההורים ביחד
איתי רקדנו כי אהבנו מאוד לרקוד.
נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)ציוני דרך :מעצר וגירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים
ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים ,השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה ,האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי
סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה ,פינוי/אווקואציה למרכז ברית המועצות(:
בראשית  1940הקימו את גטו לודז' בשם "ליצמן שטאט" לשם העבירו אותי ואת אימי ואחי .אבי עבר למזרח פולין לשם עיסוק
לפרנסתנו ,אבי העביר לנו ידיעה שנבוא אליו לעיר לבוב ושלח לנו משם חבילות .אמא לא הסכימה כיוון שחלק ממשפחתה היו
בלודז' וחלקם עברו לוורשה ולצרפת – הקשר איתם נותק.
ראש העיר של לודז' היה רומקובסקי .הייתה לו משטרה משלו ,נסע בכרכרה רתומה ל  4סוסים שאכלו טוב יותר מכולנו ביחד.
הגרמנים הקימו בלודז' מפעלי עבודה למען הצבא הגרמני כגון :מכבסה צבאית ,מסגריה ,נגריה ,מתפרה ,מפעל לכובעים ועוד ,הפנו
אותנו למפעלים לעבודה ,מי שלא עבד – לא קיבל תלוש מזון ,הרעב היה קשה ,רבים מתו מרעב .אני עבדתי במכבסה כ 4-שנים
בשטיפת כביסה ובמסחטה ,הייתי מגישה במשך  8שעות כביסה שטופה למכונת הסחיטה .כל יום עברתי את הגשר המחבר את
הגטאות על מנת להגיע למכבסה בה עבדתי.
מדי כמה זמן נערכה ע"י הגרמנים סלקציה ,אנשים נלקחו ונעלמו ובמקומם הכניסו הגרמנים אנשים שנאספו מעיירות שונות .ליד
גטו היה כפר שנקרא מרישין – ושם הקים ראש העיר רומקובסקי בית יתומים ולשם אימי הכניסה את אחי – מרדכי שיניק.
ב –  1942הגרמים סגרו את הגטו לשבוע ימים ,עברו מבית לבית  ,שלפו אותנו החוצה ,עד אז הסתתרנו ,אך הפעם אימי ואני היינו
בסלקציה .את אימי שלחו ימינה ואותי שמאלה ומאז לא ראיתי את אימי יותר .לאחר שהתנועה בגטו נפתחה רצתי לחפש את אחי
בבית היתומים במרישין ,אך לתדהמתי כל הכפר היה ריק ,כולם נשלחו למחנה השמדה "חלמנו".
זכור לי שרומקובסקי תמיד דרש להפנות אליו את הזקנים ואת הילדים עד גיל שמונה בערך ,לא זכיתי לראות ילדים בגטו ,גם לא
זקנים .הייתה תרבות בגטו – תאטרון ,בי"ס אך אני תמיד הסתתרתי .ראש העיר לא נתן למרד להתפתח.
באוגוסט  1944העבירו אותנו לאושוויץ ברכבת בהמות ,מספר ימים ללא תנאים ,הפשיטו אותנו והסירו מאיתנו כל תכשיט .שוב
סלקציה – ימינה נשארנו בחיים ,מי שנשלח שמאלה – למשרפות.
פעמיים ביום הוציאו אותנו למסדר בקור מקפיא .מאושוויץ העבירו אותי לברגן בלזן ,כשבעה חודשים כל הזמן הסתתרתי .מברגן
בלזן לאשרסלייבן שהיה מחנה עבודה לבניית מטוסי הקרב "מסרשמידט" ,שם עבדתי במסגריה  12שעות ביום ולאחר מכן
הועברתי ולמדתי הלחמה על המטוסים.
כאשר האמריקנים התקרבו לאזור ,הוציאו אותנו לצעדה של  10ימים בלי לאכול עד לתחנת רכבת למחנה טרזינשטאט .לגרמנים
הייתה תוכנית לשרוף את המחנה אך לא הספיקו ,לאחר  8ימים הגיעו הרוסים ושוחררנו ב – .08.05.1945
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)ציוני דרך :השחרור וחזרה הביתה ,חיים אחרי המלחמה ,בריחה ,העפלה /עליה(:
לאחר השחרור חזרנו ללודז' שם חליתי וחשבנו שזאת אנגינה .הסתבר בהתפתחות המחלה הייתה "דיפטריה" .נשלחתי לטיפול
רפואי ב"רפקה" ליד קרקוב – שם אושפזתי ונותחתי בגרון ,לאחר מכן הופנתי למוסד החלמה לחולי ריאות בקריניצה .שם פגשתי
את חברי שנשלחו לשם .בזמן שהותי בבית החולים "רפקה" ליד קרקוב ,כל הגויים בבית החולים היו קוראים לי "ז'דובקה"
שמשמעו – יהודיה .הייתה שם גויה שמצאתי חן בעיניה והציעה לי" :למה שכל הזמן יקראו לך ז'דובקה ,למה לך בכלל להיות
יהודיה ,כשתשתחררי מבית החולים תבואי איתי לכפר שלי ,יש לי בן נחמד ,תתחתני איתו ותמירי את דתך לנצרות".
הבטחתי לה שאבוא אליה ואתחתן עם בנה אך כמובן לא קיימתי.
בעזבי את בית החולים "רפקה" יצאתי ברגל לתחנת רכבת ונסעתי לכיוון קריניצה .באמצע הדרך הייתי צריכה להחליף רכבת,
הייתה הפסקה ויצאתי לטייל בעיר עם משפחה גוית שאימצה אותי ברכבת .בעוברי על המדרכה הארוכה בעיר ,גליתי לתדהמתי
שאני צועדת על מצבות שיש של קברים עם שמות יהודיים בעברית .הזדעזעתי ושבתי מיד המומה לתחנת הרכבת.

מקריניצה חזרתי ללודז' ,התכוננו לעליה ולמדנו עברית ,התחפשנו ליוונים וגנבנו גבולות עד שהגענו ל"לנדסברג אוף מיין" שהיה
מחנה ג'וינט סגור שהגרמנים לא יכולים להכנס .מלנדסברג דרך פרג הגענו למרסיי בצרפת ,סאן ג'רמן – המתנו לתורנו להפלגה,
נאלצנו להשמיד תמונות שהיו ברשותנו בכדי לא להתגלות ,אחרת היו מחזירים אותנו .עלינו על האוניה לטרון במטרה להגיע לארץ
ישראל .הגענו לחיפה שם עצרו אותנו הבריטים וכך נשלחנו לקפריסין ,בה שהיתי במחנה  7 – 63חודשים.
נא ספר/י על חייך בארץ
)ציוני דרך :לימודים /תעסוקה ,שירות צבאי ,פעילות ציבורית או תרבותית ,משפחה /דורות המשך וכו'(:
ב –  19.05.1947יצאנו מקפריסין לישראל ,שהינו חודש ימים במחנה עתלית ,לאחר מכן הועברנו למחנה "קרית שמואל"
לאיזולציה בכדי לאתר מחלות זיהומיות .למחנה זה הגיעו מזכירות קיבוץ גינוסר עם הנהג צבי שדמה ,שם הכרתי את צבי.
לאחר חצי שנה שעברנו לקיבוץ גנוסר נשאתי לצבי שדמה .חלק מהחברים שהגיעו איתנו לגינוסר ,עזבו והקימו את קיבוץ לוחמי
הגטאות בהשראתם של מנהיגי גטו וורשה :צביה לובטקין ואנטק צוקרמן.
בגינוסר נולדו לנו בן ובת ,גיורא ב 16.12.1948 -ודורית ב .1.09.1952 -בשנת  1957הצטרפנו למושב שיתופי מולדת ושם נולד
בנינו יואב–  .16.12.1959יש לנו  9נכדים ו 4 -נינים שיהיו בריאים וממתינים לבא בתור.
בגנסור וגם במולדתי עבדתי במכבסה 20 ,שנה כספרנית אחראית בספריה .כיום אני משתתפת בבית הקשיש "דורות בגלבוע" –
פעילות ענפה.

