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  שם משפחה ושם פרטי כיום

   :שם משפחה

  בנר'ז

   :שם פרטי

  אדוארדה, אסתר

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי

                                            'ולחוביץ

                                               בלועזית

Walchovich 
  :שם פרטי איתו נולדתי

  אדוורדה
   בלועזית

Edvarda                                          
:                     מין

    נ
  : שנת לידה

1923 
  :  עיר לידה

                                                              קאליש
       בלועזית

Kalish   
  :ארץ לידה

 פולין
  :שם פרטי ושם משפחה של האב

  יאן
  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 סלומאה
                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  

   בלועזית

Kalish 
  :ארץ המגורים

 פולין
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 תיכון 

   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :חבר בארגון או בתנועה

    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                      . פולין, אוושויץ, ראדום 
  ציין את שמו     , במידה והיית בגטו

 ,'לודז, ראדום
   בלועזית

                                                                                   

Radom                                                                  

  ציין את שמו  , במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                              שויץואו

  בלועזית
Auschwitz   

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 כוסלובקיה'צ, יטווה'ג
  :  תאריך השחרור

9/5/1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  פולין, קרקוב

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  שנת עליה

1948 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  פן יורק



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  לכתוב בגוף ראשוןנא  

שפות  ודיברה שמונהאימי סיימה את לימודיה בברלין . שהיו רופאים שכיליםבת יחידה לשני הורים מפולין כ, נולדתי בקאליש

פרטית ועבדה  לאחר מותו אימי פתחה מרפאה, אבי נפטר ממחלת הסרטן כשהייתי בת חמש עשרה. ואבי שירת בצבא הפולני

למדתי בפולין  שתיים עשר שנות . אדוםבר וקשר טוב מאוד עם סבי וסבתי שגרהייתי ב. כך שמצבנו הכלכלי היה טוב, מהבית

רציתי ללמוד , גם אני שאפתי להמשיך לימודיי באוניברסיטה, בדומה להוריי. מאוד את הלימודואהבתי  למדתי פסנתר , לימוד

  .החלה המלחמה -ב"יתה ירפואה אך כאשר סיימתי את כ

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, בהתנגדות

  

הם . 'היו אלה הגרמנים שבאו לקחת אותנו ללודז, כאשר לפתע שמענו דפיקות חזקות ואימי היינו בביתנו אני, 1939בשנת 

אשר ככל ', ארזנו את המעט שבמעט ונלקחנו איתם לדירה ריקה בלודז. נתנו לנו עשר דקות לארגן את חפצינו ולבוא איתם

. ותנו לוורשה שעברה התקפה אווירית קשה על ידי הגרמניםהובילו א' מלודז. הנראה הייתה של יהודים שנלקחו גם הם מביתם

סבתא דינה , שם היו גם סבא יוסף, בשלב זה כמעט כל פולין נכבשה על ידי הנאצים אך הצלחנו לעבור באופן עצמאי לראדום

הם תלו , ביםולאחר זמן קצר הגרמנים הקימו את גטו ראדום וסגרו שם יהודים רגרנו אצל סבי וסבתי . והדודות מניה ופלה

נפתח קורס . בגטו נפתח בית חולים מיוחד ליהודים ואימי עבדה שם כרופאה. בץשלטים עם תאריך ואיזור בו עלינו להתק

  .ושם למדתי להיות אחות, לאחיות

. נשלח למחנה השמדה ונשארנו רק אני ואימי, וביניהם גם סבי וסבתי, ילדים וחולים, בעיקר זקנים, רוב הגטו 1942בשנת 

  .אני הצלחתי לברוח, ובו גם אימי, בשלב מסוים פוצצו הגרמנים את בית החולים עם החולים והצוות הרפואי

. בו עבדתי בתור אחות המטפלת בעובדים, נפתח מכרה פחםבכניסה לגטו . שברליחובסקי, הגטו כבר היה קטן ובו רחוב אחד

אלצנו ללכת ברגל בתנאים זו הייתה דרך נוראה בה נ. טומשוביץ דרך הגרמנים הובילו אותנו לאושוו וסלהגטו ח 1944ובשנת 

טענתי כי חלק מהזקנים , הגרמנים הכירו אותי מאחר והייתי אחות וטיפלתי בהם. תוך שהרגו הגרמנים חולים וזקנים, מחפירים

עו אותנו ות משא לבהמות והסיאס ברכב.מטומשוב דחסו אותנו קציני האס. וכך הצלחתי להציל אותם הם בני משפחתי

אותי הזיזו ימינה , כל מי שהזיזו אותו שמאלה נשלח לחדר הגזים, יץ עברתי סלקציה לראשונה על ידי מנגלהבאושו .יץלאושו

שלחו לניסויים נוראיים אותה , הייתי מיועדת לקבוצת ניסוי של מנגלה. עברתי שבע סלקציות כאלו. ונשארתי במחנה

  .יץהקבוצה ולהישאר באושו י להימלט מןלמזלי הצלחת בטרבלינקה אך

באותו הזמן מצבי הבריאותי היה רעוע ופחדתי שלא יהיה . הגיעו הגרמנים בכדי לקחת עובדים לבית חרושת 1944בסוף שנת 

כיה בזמן 'הגענו לצ. כיה'צצבאי בשם אטריק ב בי צורך יותר ויהרגו אותי אך איכשהו הצלחתי להתקבל לעבודה בבית החרושת

כיה והפילו פתקים 'טסו מטוסים רוסים מעל צ 1945בשנת  .אך זה לא קרה, כים הבטיחו שיתנו אוכל ליהודים'והצחג המולד 

אס ברחו מהמחנה ונשארו .האס, רוב האנשים גססו או מתו, המצב במחנה היה נורא. כי הם מגיעים להציל אותנו ובתבהם כ



 

נכנס הצבא  1945במאי  .עד ליום השחרור וכל במחנה ורעבנולא היה כלל א. רק הגרמנים הזקנים שהיו גם הם במצב קשה

נפלו מכאב על הרצפה ואמרו , ונסעו על האופנועים שלהם נים היהודים ששירתו בוואני לעולם לא אשכח איך הקצי, הרוסי

י ושתיתי מעט אני נכנסתי לבית גרמנ, לאחר שהם שחררו אותנו הם נתנו לנו לעשות לגרמנים כרצוננו. הם היו שבורים. קדיש

  .ואני הגעתי לקראקוב, ימים שלחו אותנו ברכבת דרך מספר ארצותלאחר שלושה . חלב אך לא הייתי מסוגלת לאכול

  

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

  

בלי להראות סימני חיים ומשם נסעתי , ישנתי ברחוב במשך שלושה ימים, כאשר הגעתי לקראקוב הייתי חסרת כוחות לגמרי

 בראדום הוקם ארגון שעזר לניצולים ונתן להם מחסה .לראדום בתקווה שאמצא מישהו ממשפחתי אך לא מצאתי אף אחד

כוחות אמריקאים ונתנו עזרה גדולה בכך שהביאו אניות מלאות באותה תקופה הגיעו גם  .ואוכל ואני הייתי חלק מהארגון

 . אך לא רציתי, שחשבו לשלוח אותי לאמריקה דבר מצאו אותי שני אחים של אימי בסופו של. בגדים וכסף, באוכל

ה בוורש. ועבדתי שם כפקידה למשך מספר חודשים, שם היה הארגון המרכזי המטפל בניצולים מכל המחנות, נסעתי לוורשה

. דרגות וזה מצא חן בעיניב בעלי היה מעוטר. בכירים בצבא הפולניהארגון לכבוד הקצינים ה בנשף של, יעקובהכרתי את בעלי 

  .ן יורק לישראלפ נסענו דרך צרפת והגענו באוניית המעפילים לאחר מכן. שם התחתנו, יצאנו תקופה ונסענו לשטוטגארד

  

המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, עלייתך ארצה תחושותיך בעת( י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

תופעה שלא הכרתי בפולין , בלילות שמענו יללות תנים. אני ובעלי  הורדנו מהאוניה למעברות בפרדס חנה, כאשר הגענו ארצה

בעלי החל . סביבופחנו לבית יפהפה עם גינת חלומות אותו טי, בתל חנןלאחר ימי הצנע קיבלנו בית מוזנח וקטן . ופחדתי מאוד

הוא שרטט תמרורים , תפקידו היה בסדנת ההיתוך. לעבוד ברכבת ולאחר זמן קצר כתב ודיבר עברית ברמה מושלמת

לתי לעבוד ולאחר זמן מה התח' בפנימית א, ם"בבית חולים רמב שרתי בצבאי בגיל עשרים כאחות. תםוהפועלים שלו בנו או

  .שם עבדתי חמישים שנה, בקופת חולים

חליתי בדלקת ריאות קשה שנגרמה עקב מצבי , לידתה הביאה אותי למצב מסכן חיים .נולדה ביתי הבכורה מרגלית 1951- ב

. כמו כן בעלי היה חייב לעבוד ולכן מסרנו אותה למטפלת, לא אפשר לי לטפל בביתימצבי . הבריאותי הרעוע בזמן השואה

לבת מתל חנן עברנו . חזרתי לעבוד בקופת החולים בתל חנן .יחר תקופה של שלושה חודשים השתפר מצבי וביתי חזרה אלילא

  .החולים אהבו אותי מאוד וזוכרים אותי עד היום. לעבוד כל חיי שם עבדתי בקופת חולים והמשכתי, בחיפה גלים

כיום בת ארבע  -ויאטנםווטאי מ כיום בת שמונה עשרה -מברזילמאי : ה שתי בנותביתי היחידה מרגלית לא התחתנה ואימצ

אני עזרתי לביתי לגדל את . ביום הירצחו של רבין, בעלי יעקוב נפטר כשלוש שנים לאחר שהבאנו את מאי ארצה. עשרה

 .בנר קטנה ומאושרת'אנחנו משפחת זועד היום ומאז , ינכדותי

  

 

  בנר מאי'ז, נכדת המספרת הכותבת היא

  חיפה, 2011אוגוסט 


