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

בכל . חמישה ילדים אבא מצא מגרש ובנה לבד שתי קומות-אחרי ארבעה. סלובקיה, ני'אני נולדתי בשם רוזליה שיינפלד בטופולצ
, אבא, כ היינו בבית שמונה ילדים"אח. ופתח שם סנדלרייה אורטופדית, רק חדר אחד השאיר, ה חמישה חדריםקומה היו ארבע

כולם ידעו . ועוד חדר מיוחד שם הוא עשה נעליים אורטופדיות מיוחדות, היה לנו חנות נעליים.  שעות24אמא ועוזרת קבועה 
). bata" (באטה" קוראים לה –ייתה פירמה מפורסמת מאוד של נעליים לידנו ה. שאצלנו יכלו לקנות נעליים וגם נעליים בהזמנה

אם הנעליים לא יהיו טובות 'ועל הנעליים הוא כתב . 28-הוא מכר ב,  אגורות29- אם הם היו מוכרים נעליים ב-אבא שלי היה חכם 
אתה חנות כל כך קטנה וכולם באים איך , מה זה אדון שיינפלד': וככה המוכר בחנות הגדולה היה משתגע. 'אז נחזיר או נחליף

אני הייתי .  אחיות4 - אחים ו4 –היינו משפחה דתית אורתודוכסית . ני האנשים היו מעטים אבל חברותיים מאוד'בטופולצ. ?'אצלך
. בית הספר העממי היה יהודי. כל מה שקשור ליהדות, לחגים יהודיים, שם למדתי את כל מה ששייך לכשרות, "באר יעקב"בתנועה 

אבל בפנים , ציוויליזציה,  בחוץ רואים בן אדם אלגנטי-לא היה מוזנח , לבש חליפה, הזקן שלו מסודר היה, הרב שלנו לא היה חרדי
התגייר והוא היה היחידי שהיה לו , היה דווקא על אדם נוצרי שהתאהב ביהודים, פעם ראשונה בחיים שראיתי שטריימל. היה דתי
. אם לא היו מורים היו מביאים מחוץ לארץ, יהודים שילמו הכל,  זה היה פרטי–חמש כיתות עממי ס יהודי היה "בבי. שטריימל

כזה , בכיתה שלי היו נוצרים מכל הסוגים יחד עם היהודים. שם היו כיתות שהיו בהן רק נוצרים. הגימנסיה כבר הייתה ממשלתית
  . אף פעם לא הרגשתי שהם נוצרים ואני לא.  שנה היינו שכנים טובים עד שבא היטלר1400בסלובקיה . מעורב

  
   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /דיארגון יהו/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  

אז פרופסור עומד על יד הדלת ואומר שכל היהודים , אני באה להתחיל שנה שלישית, אחרי החופש הגדול. שנתיים גמרתי בגימנסיה
 רק אריים –" אריזציה"כ היה גם חוק ה"אח. ספר- מאז אמרנו שלום לבית.41 או 40זה היה בשנת . לא יכולים להמשיך הלאה

אצלנו אמר . לכן חנויות של יהודים מוכרחים להעביר בלי כסף לידיים של אנשים לא יהודים. רשאים להיות בעלי חנויות ועסקים
 תן לי את החנות ואני אשלם לך חצי אז במקום זה, אתה מוכרח למסור את החנות למישהו זר, אדון שיינפלד'אחד הפועלים שלנו 

אז . כ אמרו שכל הזהב שיש ליהודים צריך למסור בעירייה"אח. אבא הסכים והוא היה בן אדם ישר ועמד בהבטחה שלו. 'מהרווחים
?' מה אתה נותן פה שתי שרשראות, ליהודים יש הרבה זהב, אדון שיינפלד': אמרו לו שם. אבא שלי הלך ומסר להם שתי שרשראות

הכניס את הכל לתוך , לקח את כל הזהב? מה הוא עשה. 'אין לי כסף לקנות שרשראות, יש לי שמונה ילדים': אז הוא אומר להם
הם לא .  ראינו בבית חמש משפחות נוצריות גרות שם–אמא ואנחנו ,  אבא–כשחזרנו . כרית והחביא במקום מיוחד בחדר שירותים

דפק להם בדלת ואמר לאישה שפתחה ? אז מה הוא עשה,  הבין שלא נוכל לחזור לגור שםמהר מאוד אבא. האמינו מה פתאום חזרנו
הוא הביא איתו פטיש וידע בדיוק את , נכנס. 'רק אני צריך דחוף לשירותים, אני לא רוצה כלום, תשאירי את הבית אצלך, גברת': לו

זה יחידי . כדי להתחיל מחדש... סירים והכול, שמיכותכ התחיל לקנות עם זה "אח. הוציא אותו ולקח הכל, המקום בו נמצא הזהב
, עד שהתחילו הטרנספורטים למחנות ההשמדה אבא עוד היה מכין נעליים לאנשים. מכל העולם יכול להיות חכם כזה כמו אבא שלי

לכים למוות כיוון הם לא ידעו שהם הו. ל ובגלל זה התלבשו יפה ורצו נעליים חדשות"כי היהודים חשבו שהם הולכים ליהנות בחו
הגרמנים הכריחו אותם לכתוב את זה שם לפני שהכניסו אותם . 'אנחנו עובדים', 'הולך לנו טוב '-שקיבלנו גלויות מהאנשים שם 

  .לגז
לכן לקחו אותו והוא היה בין הראשונים שהלכו לבנות את , 19 או 18אח שלי כבר בן ". נובאקי"ואז התחילו לבנות את מחנה 

הטרנספורטים היו . אחד לעבודה ואחד שימש כמחנה ריכוז,  אחד למשפחות–היה מחולק לשלושה מחנות " נובאקי "מחנה. המחנה
רק מי שהיה לו בן משפחה שעובד . ומשם רוב היהודים היו עוברים למחנות השמדה בפולין, "נובאקי"מגיעים למחנה הריכוז ב

עד שהוא ראה , אולי שנה, אח שלי עבד שם חצי שנה". נובאקי"ת בהוא יכול היה להישאר במחנה של המשפחו, בבניית המחנה
, למחנה ריכוז היו מגיעים הטרנספורטים. ומביאים אותם ישר למחנה ריכוז, פתאום את אבא שלי ואת אח שלי מגיעים בטרנספורט

עביר את אביו ואחיו אח שלי רץ למנהל המחנה ושכנע אותו לה. אז היו שולחים אותם להשמדה,  אנשים1050כ "וכשהיו סה
לכן הוא הלך ליהודים , מנהל המחנה פחד שיחשבו שהוא עושה פרוטקציות למשפחה של אח שלי. ממחנה הריכוז למחנה המשפחות
גם עוד , אז לא רק ששניהם ניצלו. אח שלי ועל עוד שמונה נוספים, ככה הוא הצביע על אבא שלי. וקרא שהוא צריך עשרה גברים

  .יתםשמונה ניצלו יחד א
שכל היום הייתה מחוץ , ואמא, אני הבכורה מהם, בינתיים היינו בבית שישה ילדים. ני טרנספורט של ילדים'עכשיו הוציאו מטופולצ

   הייתי עושה להם –אני הייתי צריכה לטפל באחים שלי כמו אמא . מנסה לשכנע את כל מי שצריך להחזיר את אבא חזרה, לבית
  



? מה לעשות. חזק על הדלת-  יום אחד מישהו דופק חזק.יא רק אמרה לי לא לפתוח את הדלת לאף אחדהכול וה, ארוחות, אמבטיה
לאט פותחת דלת ורואה שעומד שם ִלינְקֹוַוגְָרָדה -אז אני לאט. אולי זה משהו חשוב, אבל הוא דופק מאוד חזק, אמא אמרה לא לפתוח

יש '". נובאקי"ם ולבוא יחד עם אמא שלי לרכבת שיוצאת עוד שעה להוא אמר לי להלביש יפה את הילדי). סלובקיים-פאשיסטים(
, הוא דיבר אליי יפה. 'יש לכם זכות להיכנס למחנה, בגלל שאח שלך בנה את המחנה, 'הוא אמר', !לכם מזל שאתם לא נוסעים רחוק

, אוי'פתאום אמא אומרת בתחנת רכבת . עד שאמא באה באמת הספקתי להלביש את כולם ונסענו לתחנת רכבת. ולא צעק עליי
היא אמרה לפאשיסט שאני ארוץ לסגור את . היא לא ידעה שלא חוזרים לבית, כזה נאיבית היא הייתה. 'שכחתי לסגור את הבית

אז הוא זרק , אבל כשבאתי הרכבת כבר התחילה לנסוע, אני רצה בכל הכוח.  זה נשאר לי בזיכרון כל החיים–הבית ואחזור חזרה 
  . שהייתי שנתיים וחצי בתוך המחנה, וככה ניצלתי גם אני, תוך הרכבתאותי כמו שק ל

במשך הזמן התחילו . למה לא היה מטבח,  גרם לחם200אבל כל בן אדם קיבל , היה לנו מיטה. במחנה קודם כל היה קשה מאוד
אז אבא , ם ומתחילים לבכותבשנה הראשונה היו האחים הקטנים שלי גומרים את הלח. לעשות מטבח וקיבלנו אוכל כמעט נורמאלי

אבל מזל שזה היה רק שנה עד שבנו את . והוריי נשארו רעבים. נתן את הלחם שלו לאח שלי ואמא נתנה את הלחם שלה לאחות שלי
נתנו לי אדמה ? בהתחלה מה עשיתי.  בבוקר הולכים למחנה למטה7 - ב. צריך ללכת לעבודה, 13-14אני הייתי בת . המטבח

אבל מזל היה לי . קשה היה לי, קשה. ואני התחלתי לעבוד עד שהיו לי יבלות בכל הכפות ידיים שלי, עיבדו אותהשמאתיים שנה לא 
אז אני הייתי חוצפנית ונכנסתי . קראו לו זינגר, ני הגיע למחנה חייט מצטיין שפתח מחלקה של תפירה'מטופולצ... שהראש שלי עבד

את לא יודעת ? איך אני יכול לעזור לך': אומר לי. 'אתה מוכרח לעזור לי. ה ככה לעבודאני עובדת בחוץ ואני לא יכול, שלום': אליו
לעשות . כפתורים אני יודעת': אמרתי לו. ?'מה את יודעת, את ילדה. אני פתחתי את המקום הזה למי שיש לו הרבה ניסיון. לתפור

למי ? מה יש': אמרתי לו?' יך אני יכול לבקש את זהא! ?השתגעת': אמר לי. 'אז תגיד שאתה צריך מתלמדת, מכפלת אני יודעת
אבל כל הזמן הסתכלתי איך שאר התופרות עבדו על . הייתי עושה כפתורים, ככה התחלתי לעבוד אצלו. ' עוזרים–שרוצים לעזור 

לא יחזיקו אותי ו] לרשימה השחורה" [ליסטה שחורה"אז יכניסו אותי ל, כי ידעתי שאם אני יודעת לעשות רק כפתורים, המכונות
ככה . וברגע הראשון שצריך למלא טרנספורט בטח ישלחו אותי, לא את הבן אדם, הם הרי צריכים את הכוח עבודה. לאורך זמן

אני רוצה שתלמד אותי , אני ואתה לא יוצאים להפסקה,  דקות20יש הפסקה , אדון זינגר': שלושה אמרתי למנהל- אחרי יומיים
 –כבר עבדתי יותר מהר מכולן , כעבור זמן קצר. וככה הוא לימד אותי איך לעבוד. ' להישאר בחייםאני מוכרחה. לתפור במכונה

מהיום ': אז הוא בא אצלי ואמר לי. אז אדון זינגר סיפר לו על כך, כשבא המפקד. 32אני עשיתי ,  טרנינגים שהן עשו30במקום 
גם ' 43ובשנת , שנתיים וחצי, ככה נשארתי שם עד הסוף. 'קבלי כפולאת ת, לחם'  ג200כולם מקבלים . והלאה מגיעה לך ְפֶּרְמיָה

  .התחתנתי במחנה עם בעלי הראשון
תכנן לברוח מפולין ונתפס , מהנדס במקצועו שבנה רשת תעלות הביוב של אחד ממחנות ההשמדה בפולין, יום אחד יהודי סלובקי

הוא אמר לנו שברגע שהגרמנים . ואמר לנו להתחיל להכין נשקהיהודי הזה סיפר לנו על הקרמטוריום . סלובקיה- בגבול פולין
ככה התחלנו לגנוב נשק והחבאנו אותו מתחת לאדמה מחוץ למחנה כשהיינו יוצאים . לא לחכות אלא לברוח מהמחנה, מגיעים לגבול

אבל אנחנו עשינו רדיו , רדיו היה אסור לנו להחזיק. כ גם שכפלנו מפתח של המחנה"אח. עם העגלה והסוס להוביל את הטרנינגים
לשתות הרבה עד שיהיו שיכורים ] שומרים[התחלנו לתת לגרדיסטים ? אז מה עשינו. לבד ופתאום שמענו שהגרמנים קרובים אלינו

אז פתחנו , שיכורים, והגרדיסטים ישנו, יש כבר נשק ויש מפתחות. אמרנו לכל הילדים שבאותו היום לא הולכים לישון. ויישנו טוב
,  איש נפלו במלחמה הזאת87. אני הייתי ביניהם, רק אנחנו הצעירים נשארנו ועשינו מלחמה. הדלתות ואמרנו לכולם לרוץאת כל 

שנינו . ורק אני ובעלי הלכנו עם הפרטיזנים, אבא ואמא שלי עם כל הילדים ברחו. '45 - תלו אותו ב, ובין הנופלים היה גם בעלי
  .היו פרטיזנים במקום אחר, מלחמהנודע לי אחרי ה, שני אחים שלי. ביחד

.  מטר כדי לרגל למטה אחרי הגרמנים1600כל יום הייתי יורדת . בעלי ואני היינו ביחד על ההר עם קבוצת הפרטיזנים שלנו
אם היו תופסים אותי אז הייתי מייד הורגת את עצמי . למקרה שיתפסו אותי, כשהייתי יורדת הייתי לוקחת איתי תמיד סם ואקדח

הייתי עולה . מרוב כאבים שחס וחלילה לא אסגיר את כל החברים שלי, ויענו אותיוהעיניים שלא יוציאו לי את הציפורניים כדי 
פתאום עשו לנו . אני הייתי גם פרטיזנית וגם מרגלת. אומרת להם איפה הגרמנים נמצאים והם היו יורדים והורגים אותם, למעלה

איך שהם באו אני התכופפתי והתחבאתי ואת . אנחנו בדיוק אכלנו ולא היה לנו נשק. ו למעלהובאו אלינ] הפתיעו אותנו" [סופרייז"
 מטר 1600, חורף, בהרים, ילדה צעירה לבד. רק אני ניצלתי. כולל בעלי, כ הרגו אותם" לקחו ואח– איש 50 –כל הקבוצה שלי 

פתאום אני שמחה . מתחיל להיות חושך וקר מאוד,  הולכת,אני הולכת. התחלתי ללקק את השלג וללכת. בלי כלום, בלי אוכל. גובה
ושומעת מדברים , מתחבאת אחרי עץ, אני באה שמה. חשבתי שמצאתי את הדרך לקבוצת פרטיזנים אחרת, לראות מרחוק אורות

הגרמנים הם יותר גרועים מ,  זה הרוסים שמשתפים פעולה עם הגרמנים–הבנתי שזה בדיוק הפוך ממה שחשבתי . רוסית וגרמנית
אני , אולי מישהו נשאר מהמשפחה, אני לא רוצה למות כמו כלב': אמרתי, אז התחלתי ללכת הפוך, לא ידעתי מה לעשות. עצמם

שמע את ' כמו ה, פתאום. 'תשלח לי איזה סימן כדי שאדע שאני הולכת טוב, תעשה לי טובה, אלוהים. אני מוכרחה, מוכרחה
אחרי כמעט כל . התחלתי ללכת לאורך הסימון. 'התפילה שלי התקבלה': אמרתי. חלת על השלגאני רואה סימון של מז, התפילה שלי

נגמר לי , כך קרובה- אבל דווקא שהייתי כל. ראיתי משק מרחוק ואנשים יוצאים לחלוב פרות, היה כבר ארבע לפנות בוקר, הלילה
היא .  אישה הולכת לחלוב פרות ונתקעת בי על הארץ–איזה מזל שאני יכולה לספר את זה . בשלג, כבר הכוח ונפלתי על האדמה

היא סיכנה את החיים שלה . אז היא לקחה אותי על הגב, רואה שאני עוד בחיים, בודקת לי את הדופק.  זה בן אדם–מסתכלת ורואה 
ודה והילדים ורק כשהבעל שלה הלך לעב, אז היא החביאה אותי בחדר שינה, כולם עוד היו ישנים. ולקחה אותי אל הבית שלה



אני . פתחה לי את הפה והתחילה לטפטף לי חלב, כ היא לקחה חלב חם"אח. לשפשף את גופי, היא התחילה לטפל בי, ספר- לבית
עוד . בגדים משלה, לחם, הביאה לי אוכל. אבל שהיא לא יכולה להשאיר אותי אצלה, והיא אמרה לי שאני לא אפחד, פקחתי עיניים

אז היא אמרה שהיא , שהם באים והיא נותנת להם אוכל בלי שאף אחד יראה, טיזנים כמו בכל יוםמעט היו אמורים לבוא הפר
  .'45זה היה כבר תחילת שנת . תמסור אותי אליהם

אבל ניצלתי והמשכתי איתם עד שעברנו , גם שם הייתי בסכנת חיים ממש. עם קבוצת הפרטיזנים הזאת נשארתי עד סוף המלחמה
חרושת גדול של -היה שם בית. זה כבר היה סוף המלחמה. אני זוכרת שבאנו לעיר מישקולץ בהונגריה. םאת הגבול עם ההונגרי

כולם ישנו ,  וכשבאנו שם– רוסי –ראש קבוצת הפרטיזנים שלנו היה גנרל יגורוף . חוץ מהשומר בכניסה, שהיה ריק מאדם, יהודים
הייתה איתי עוד אחת אבל היא (כיוון שהייתי בת יחידה ,  המיטה שלוהגנרל יגורוף ביקש מהשומר שייתן לי לישון על. על הרצפה

אז אמרתי לשומר שיישן במיטה שלו , כי לא הייתי רגילה על המיטה, אבל אני לא הצלחתי לישון. אז הוא הסכים, )נהרגה לפני כן
היא . הבית היהודי- שאהבה את בעלהייתה שם אישה לא יהודייה, לקראת הבוקר. שם הצלחתי להירדם. ואני אלך לישון על הרצפה

לא היה . היא שמעה את זה אז היא עשתה עוגה. ובגלל שהמלחמה כבר נגמרה אז סיפרתי לה שאני פרטיזנית יהודייה, ראתה אותי
שיהיה לה הכי טוב 'אמרתי . אבל אין לה סוכר, כך טעים- וביקשה סליחה אם זה לא יצא לא כל, אז היא הוסיפה סלק, לה סוכר

את זה .  במקום לישון עשתה לי עוגה עד הבוקר–אישה מבוגרת , לא מכירה אותי, אישה זרה, לא יכולה לשכוח את זה. 'םבעול
  .לקחתי איתי כל הדרך עד שחזרתי לסלובקיה

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ עפלהה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

כ "אח. אבל אף אחד לא חזר, והלכתי קודם למחוז המגורים של בעלי כדי לראות מישהו מהמשפחה שלו, חזרתי חזרה לסלובקיה
רק לפעמים היו רואים אותי חיילים ולוקחים אותי כברת דרך כי ראו שאני הייתי כבר . הכל ברגל, מ" ק1000 –ני 'חזרתי לטופולצ
אבל , ני עוד לא ידעתי שהמשפחה שלי בחיים ושאח שלי הגדול קיבל כדור ברגל'כשהגעתי לטופולצ. דש השישיבחו, אישה בהיריון

 -ב. אז הלכתי ללדת, חולים- ושם כבר היה בית, כשכבר מצאתי את ההורים הייתי בחודש שמיני להיריון. חבר שלו הציל אותו
  . סוניה,  נולדה התינוקת שלי2.9.1945

אז כולם הלכו . בגלל שלא רצו להחזיר ליהודים את הבתים שלהם, ני'פתאום היה פוגרום בטופולצ, בועייםכשהיא הייתה בת ש
פתאום . אז נשארתי בבית, רק אני אמרתי שאין לי סיכוי להתחבא יחד עם התינוקת שלי. כולל ההורים שלי והאחים שלי, להתחבא

הוא לא רצה להתחבא כי . 'יש פוגרום, אתה חייב להתחבא, יצחק': ואז אני אומרת ל. שהיה גם כן פרטיזן, בא לחופשה אח שלי
מחפשים , תעשה לי טובה תתחבא, אתה לא יכול להתגבר על מאה אנשים לבד': אבל אני אמרתי לו, אמר שהוא לא מפחד מהם

הם הכיר אותי ואמר להם אחד מ. פתאום נכנסו לבית מאה איש, ברגע שהוא עלה. אז הוא הסכים לעלות לבוידעם. 'לא אותנו, אותך
והוא בא אליי ואומר לי שאבא שלי היה היהודי הכי , ככה אני יושבת עם התינוקת שלי! 'לא להרביץ, זה שיינפלד, 'לא לפגוע בנו

לא , לא היה, אין פה שום חייל': אמרתי. הם ראו שהוא נכנס לבית, אבל הם בכל זאת רוצים את החייל. לכן לא ירביצו לי, טוב
עד היום אח שלי יודע שאני . אז הם ראו שאין שום דבר והלכו, לקחתי אותם בביטחון מחדר לחדר. 'אני פה לבד עם תינוקת, נכנס

  . שהוא חי בזכותי', הצלתי אותו מלינץ
אז היא קיבלה דלקת . היה נורא קר ולא היה לנו במה להתחמם, כשהתינוקת שלי הייתה כבר בת חמישה חודשים, אחרי הפוגרום

אבל כשהיא . לא כלום, לא לאכול, לא הלכתי לישון,  שעות24ככה על הידיים החזקתי את הילדה . ות ולא היה פניצילין אצלנוריא
אז באו חברת קדישא ורצו לקחת את . היא הזמינה רופא שאישר שהילדה מתה. מתה אז לקחה אותה אמא שלי מעליי וכיסתה אותה

לא רציתי לתת , עשיתי מלחמה איתם. ?'למה אתם לוקחים! היא רק ישנה?  הילדה שלילמה אתם לוקחים את': אמרתי להם, הילדה
היא קבורה . אז לקחו את הילדה לקבורה. נרדמתי, השכיבו אותי, נתן לי זריקה, אז רופא בא, הם ראו שזה לא הולך. להם

בגלל שהייתי , י הפוגרום ואחרי שהיא מתהאחר. שם תלו אותו, הבעל שלי קבור בלובייטובה. התינוקת הראשונה שלי, ני'בטופולצ
נתנו לי שלוש שנים למפרע . ופנסיה גדולה כי בעלי מת, קיבלתי בחבל הסודטים דירת שלושה חדרים בלי כסף, גיבורת מלחמה

ביל הכל הם נתנו לי בש... מה לא, לימודים באוניברסיטה לילדים בלי כסף, אפילו שני כרטיסים לאופרה כל חודש, "בומבה כסף"
 עזבתי את –שהחלטתי לעלות לישראל , ציוניסטית, אבל אני הייתי משוגעת כזאת. שאחתום שאין לי יותר דרישות מהם

שם חיכינו שלושה שבועות עד שבאה אונייה . מפראג הגענו לאיטליה. 1949ונגל בישראל באפריל 'האינטליגנציה שם ובאתי לג
 שבועות השלוש. כולל הרופא והאחות, כולם קיבלו מחלת ים, ם כמו סרדיניםהיינו ש. 30 איש במקום 300בה נכנסנו , קטנה

  .סוף הגענו-כל- עד שסוף, כמעט טבענו, באונייה
  

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

, היום אני אלמנה פעם שנייה. '46כוסלובקיה בשנת 'את בעלי השני הכרתי בקייטנה ליהודים עוד בצ. לונג'לג, כאן באנו ישר לאוהל
, הבת שלי לא ידעה מה זה לקנות שמלה. מזנון וחנות מרכולת, בארץ אני עבדתי בקיוסק. ונכדים ונינים, אבל יש לי ממנו שני ילדים



ושמתי לב שכל יום , הייתי שוקלת אותה.  לארץ הבת הזאת שלי חלתהאבל רק כשבאנו. עשיתי זהב מזבל, אני תפרתי לה הכל
זה אני ? עוד אחת תמות, בת אחת מתה, מספיק בעל אחד מת. 'אם היא נשארת ככה היא תמות'אמרתי לעצמי .  גרם20הייתה יורדת 

הוא לא הסכים כי אין מקום אבל , ביקשתי מהרופא לרשום לי פתק כדי שאוכל לקחת אותה לבית החולים. לא יכולה לשאת יותר
כשבאתי לשם אז הרופא שאל . אביב-בתל" הדסה"לקחתי את הילדה בעצמי לבית חולים , אז אני בלי שפה בלי כלום. ואין רופאים

הראה לי שאין יותר מקום בחדר , הוא אמר לי שהוא באמת צודק שלא נתן. אמרתי לו שהרופא לא נתן לי. אותי אם יש לי הפנייה
לא מספיק ילדה מתה לי , כיה'עזבתי את כל הטוב שהיה לי בצ, י"אני באתי ציוניסטית לא': התחלתי לבכות. פא יחידי כאןושהוא רו

התחלתי . '!היא גוססת, היא תמות בדרך, אם אני לוקחת אותה מפה? עוד ילדה אתה רוצה שתמות לי, בעל שלי תלו אותו, כיה'בצ
 עטפתי –אני לא יודעת כמה אנשים היו מסוגלים לעשות מה שאני עשיתי ?  מה לעשות.שום דבר לא עזר, התחלתי לצעוק, לבכות

אני . ידעתי שכשהרופא יצא החוצה הוא יראה את התינוקת על הרצפה והוא בטח ירים אותה. יד הדלת-אותה ושמתי אותה על
אותה ושם אותה באותו החדר על מרים , רואה תינוקת על הרצפה, התחבאתי מאחורי הגדר וראיתי איך הוא פותח את הדלת

, רק כשראיתי שמצילים אותה. אז הכניסו אותה לתוכה, פתאום מצאו מיטה. על השולחן ישר הכניס לה אינפוזיות עם דם. השולחן
היא לא נתנה לי אפילו . אצל אישה יהודייה מגרמניה, חולים-מצאתי עבודה ככובסת ליד הבית. אבל אני לא הלכתי הביתה, נרגעתי

. אחרי היום עבודה באתי לראות מה שלום הילדה שלי בלי שידעו מי אני. עשתה לי טובה שנתנה לי כמה גרושים. ס מים לשתותכו
הוא ראה . לשמוע מה הוא אומר, ח כדי להיכנס לרופא"הילדה שלי כבר הרגישה יותר טוב ואני הלכתי לבי, שלושה- אחרי יומיים
משלוש קומות בלי מעלית . '!עוד לא ראיתי דבר כזה? איזה אישה? יד הדלת-  התינוקת עלזה את ששמת את? זה את': אותי ואמר לי

אומרות , לנשק אותי, כולם התחילו לחבק אותי! אישה לא מהעולם הזה, באו כל האחיות לראות איך נראית אישה שעושה דבר כזה
, לקחתי את הילדה. 'אני לא מבקשת כלום יותר, ילדההצלתם לי את ה, תודה רבה לכם': אמרתי להם' !איזה אישה! איזה אישה': לי

, היום יש לה שלושה ילדים והיא כבר סבתא! בסוף הצלתי אותה. קצת- קניתי בשוק השחור קצת עוף וכל יום בישלתי לה קצת
  .                                     ובזכותה יש לי גם נינים
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