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  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

אך  אונייה איטלקיתב יזוכרת שהיית

  אני לא זוכרת את שמה

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  

והכי הייתי נהנית  בכל רחבי גרמניה ופיקניקים טיולים והיינו נוהגים לעשות אוטולנו היה , ה לנו דירה יפהיתהיאני זוכרת ש

לא הכרתי את הבית של אבא יותר מדי  .א שליבחתונה עם אמרק אבא שלי לא היה יהודי והתגייר . ללכת לקטוף פירות עם אבי

את זה שהוא התחתן עם  האהבכל כך המשפחה שלו לא . פעמים רבות היא הייתה מגיעה אלינו, אבל הכרתי אחות אחת שלו

. של יאקים היו כללים מאוד ברורים, תובעניתו מי הייתה אישה נוקשהא. על קשר יותר מדי שמרה איתנולא היא ולכן  יהודיה

היינו משתדלים להדליק נרות בשישי אבל , ה שמירה על כשרותתיילא ה :אצלנו בבית זה לא היה כךמבית דתי אבל  הגיעה היא

 אבא היהכאשר  ,וטיפלה בנו בעיקר מא הייתה עקרת ביתא. היהודיים היינו חוגגים את החגים ה ארוחת קידוש ולרוביתלא הי

. חוץ מאחת הדודים מצד אבא לא הכרתיאת מא לא היו גרים לידינו והדודים מצד א .כריותו שותף במפעל של שמיכותו עובד

ואהבנו לשחק  היינו כל הזמן יחד. שנים 6-ב ממני שנים ומרגלית הייתה צעירה 4-הגדולה ממני ב ,אסתר –היו לי שתי אחיות 

 ית הספר אני זוכרתבב .התחילה המלחמה 'כיתה ועד שב לא יהודי ולמדתי עם גויים הייתי בבית ספר .אחת עם השנייה

אני זוכרת סיפור . מקצועות שוניםועוד , חשבון שם היינו לומדים. טובות היו לי הרבה חברותו תלמידה טובה כ"בסה הייתיש

 דאחכאשר כל יום , ה לפניגילוי האנטישמיות הראשון שנגלאחד מבית הספר שהיה לי מאוד קשה איתו וזה היה פחות או יותר 

תמיד היה תופס אותי ורוצה  י בבוקר בכניסה לבית הספר ולא משנה מאיזה שער הייתי נכנסת הואמחפש אותהמורים היה 

בבית הספר הילדים לא היו מציקים לי  מעבר לזה. ורק אם הייתי אומרת את זה הייתי רשאית להיכנס" הייל היטלר"גיד אש

  .בכלל לא הייתי מרגישה אנטישמיות כמעט, בגלל שאני יהודייה וכך גם ברחובות

  

  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
  

  
, ששרפו אצלנו את בית הכנסת, )ליל הבדולח( 1938אני זוכרת בנובמבר . עברנו להולצהיים 42- ורק ב פינגןתחילה גרנו בגו

ואני אמרתי להם " ?מה אמא החזירה היהודייה אומרת על זה"ומשהו ואמרו לי  20באו אליי שני בחורים בני , הסתכלתי מרחוק

, פתאום ראינו בחנויות שאסורה כניסה ליהודים, ול השתנהמאותו יום הכ". ע כלפי אלוהים מקבל עונששתדעו שמי שעושה ר"
בשלב הזה עוד . אנשים שדיברו איתי אתמול ופתאום היום לא דיברו איתי בכללהיו , הגויים התרחקו מהיהודים כמעט לגמרי

קטנה אני  בתור ילדה. להנאצים באו לבית שלנו ולקחו הכו 1940בשנת .. הלכתי לבית הספר אבל בשלב כלשהו כבר הפסקתי
הנאצים היו מחלקים לנו כל מיני תפקידים ויום אחד הם אמרו לי ללכת להביא זוג . בכיתי המון, זוכרת שזה היה רגע נוראי

. האישה הזאת לא רצתה לקחת שום דבר מהבית חוץ מהבקבוק החם שלה, הכרתי את הזוג המבוגר. זקנים לתחנת הרכבת

כאשר כל הדרך בכיתי , הגענו לתחנת הרכבת שהייתה הומה אדם. לא ייקח אותו היא החזיקה אותו קרוב אליה כך שאף אחד
אני מייד התחלתי לבכות שוב והחייל . אחד החיילים הנאצים במקום לקח לה את הבקבוק ושבר לה אותו על הראש. בכי מר

 ,שקמתיכ. מעולפתכבר תי היי גם כאשרלמיטב ידיעתי הוא המשיך להרביץ לי . הנאצי פשוט בעט בי עד שנפלתי והתעלפתי
 ההתעמלותאולם ב שהייתה עבודה נוספת שנתנו ליאני זוכרת  .אני זוכרת שהזוג הזקן כבר לא היה שם ,בתחנת הרכבת

אך אני זוכרת שהיו שם בחורות רבות שעמדו בשורה ארוכה ובצד ישב חייל , לצערי אני לא זוכרת איך הגעתי לשם, פינגןבגו
אני זוכרת . התפקיד שלי היה לעבור אישה אישה ולקחת מהן את התכשיטים. כשלידו יש שולחן ומונח ארגז גדול פתוח -SSמה

כשיצאתי משם ראיתי משאית גדולה שככל . החייל אמר שחסר להן שלא יתנו הכול כי הוא בא לבדוק אחר כך. שהן כולן בכו

, כשהתחלתי ללכת. מאוד ואסור לנו ללכת בשעות כאלה בחוץהיה כבר מאוחר . הנראה לקחה את הנשים למקום כלשהו



 

אני לא יודעת מי הוא היה , שפשוט החליט להסיע אותי הביתה בגלל הסיכון הגדול, פתאום עצרה לידי מכונית עם בחור כלשהו
ת הילדים מכל הייתי נוסעת כל יום מגופפינגן לשטוטגרט שם היו אוספים א 41-42בשנים  .אבל הוא ללא ספק עזר לי מאוד

הייתה מסגרת עם הוראה . ליד הכנסייה, היה ברחוב הוספיטל שטראסהאני זוכרת שהוא . האזור לבית ספר אחד שבו למדנו
הייתי בבית . הם באו במפתיע לבדוק אותנו –הייתה ביקורת של הנאצים על כל דבר. יהודית למרות שבית הספר לא היה יהודי

היה מחכה לי שם בחור , כשהייתי מגיעה לרכבת בדרך לבית הספר בשטוטגרט, ארוכהבמשך תקופה . הספר הזה שנה אחת
אך בפועל , לכן הייתי צריכה כל פעם לעשות כאילו אני הולכת הביתה, שהחליט לא לתת לי לעלות במדרגות לתחנת הרכבת

הוא , הייתי מפוחדת נורא. נעלםהוא פשוט , וככה זה נמשך כל התקופה עד שיום אחד מסיבה לא ברורה, הייתי הולכת מסביב
ביום שהייתי צריכה לקבל את תעודת  1941לספטמבר  30- ב. היה יכול לעשות לי מה שהוא רוצה ולאף אחד זה לא היה אכפת

, הקיפו אותי, בחורים 5חיכו לי , הגעתי לתחנת המשטרה כדי לאסוף את התעודה וביציאה מהתחנה, הזהות הראשונה שלי

למזלי הם . אנשים עברו מסביבי ופשוט לא עשו כלום. אני עמדתי כמו פסל ופשוט לא הצלחתי לזוז. ל אותיוהתחילו לגדף ולקל
 . לא פגעו בי פיזית אך עדיין זה היה לי קשה מאוד

  
אבל , לפי דעתי זה היה מתוך פחד. הוא פשוט לא רצה להיות איתנו יותר, אבא שלי החליט לעזוב, בשלב כלשהו בשנים הללו

אני הייתי . עד שבאחד הימים הוא פשוט נעלם לגמרי, בהתחלה הוא היה נעלם לכמה ימים וחוזר. באמת יודעת למהאני לא 
מצד אחד אהבתי את אבא שלי אבל מצד שני היה , היה לי מאוד קשה. בת שלוש עשרה שראיתי את אבא שלי בפעם האחרונה

ילדים ואני  3-4כלשהו נשארנו בבית הספר רק בשלב . חוזרפשוט לא הבנתי למה אבא שלי לא , קשה לי להסביר, כעס גדול

הייתי . החליטו לסגור את בית הספר, את כל שאר הילדים שלחו למחנות ובגלל שנשארו כל כך מעט ילדים. הייתי אחת מהם
שם , ןפינגותנו להולצהיים שהיה פרבר ליד גוראש העיר לקח א 1943בשנת . נשארת כל היום בבית והיה לי מאוד משעמם

אני . אני עבדתי בחקלאות ואסתר עבדה במתפרה עם אימי ותפרה בגדים לחיילים הנאצים. עבדנו קשה מאוד במחנה עבודה

חלק מהמנהלים הגויים היו מתייחסים אליי , איפה שהיו צריכים אותי בחקלאות הייתי מגיעה. עבדתי עם שבויים פולנים כל היום
אחד , באחד הימים. אחד עם כלב שחור גדול שהיה שומר עלינו SSהיה איש , םאני זוכרת שכשעבדתי ש. טוב וחלק רע

הוא שיחרר את הכלב לעבר אותו אדם שהתנפל עליו , בדיוק הגיע עם כלבו SSכאשר אותו חייל , העובדים יצא בשעה שאסור
 6בבוקר עד  6-ל מזג אוויר מבכ, הייתי עובדת כל יום. כל הזמן היינו חיים בפחד. באכזריות ולצערי אותו אדם נפצע קשה

אני זוכרת , היינו גרות בצריף ישן וקטן מאוד. היינו מקבלים תלושי מזון והייתה רק חנות אחת שיכלנו לקנות בה אוכל. בערב

לי זוג אחר  קטנות עליי ולא היהפעם אחת בגלל שהנעליים שלי היו יותר מדי . בגדים לא קיבלנו, שהיה לנו מאוד קר בחורף
, קים אותםהיו בודהמנהלים היו מפחדים לתת לי אוכל הביתה בגלל שהנאצים . חור יציאה לאצבעות כדי שלא יכאב ליעשיתי 

שהצצתי בתוך אחד החדרים , פעם אחת אני זוכרת. לרוב בנפרד משאר העובדים, קצת אבל בעבודה הם היו נותנים לי לאכול
לקחתי שרשרת אחת והחבאתי אותה , פשוט נכנסתי לחדר. ותוראיתי שרשראות של נקניקי, כשהדלת הייתה קצת פתוחה

 . זה היה כל כך טעים, אני זוכרת שזה היה שווה את הכול. הלב שלי דפק בחוזקה, עד שהגעתי הביתה. בתוך החולצה
  

התיידדנו עם המשפחה שלהם  .ואחותה של אמה הייתה קלרה אמה קראומא שלה ילא, לאחותי הקטנה הייתה חברה טובה

הבעל של אמה לא בדיוק אהב את . בעיקר במתן אוכל, הם עזרו לנו כל כך הרבה, הם לא היו יהודים ולמרות זאת. מאוד
והיא הייתה , בעלה היה איש צבא, אמה הייתה אישה פשוטה. אבל לא עשה מזה עניין גדול, המשפחה שלי ואת הקשר בינינו

מסיבה לא , וש פעמים רצו לשלוח אותנו למחנות וכל פעםשל, במהלך המלחמה. שומרת על שלושת ילדיה הקטנים בבית
אף פעם לא הבנתי למה ראש העיר הציל . ראש העיר הצליח להוציא אותנו בטענה שצריך אותנו לעבודה בהולצהיים, ברורה

בודה והוא ברונו אדלר וחיכינו לו שיגיע מהע -אח של אמא , יום אחד הלכנו לבית של דוד שלי. אותנו אבל זה היה פשוט ככה

בטענה שהוא , הודיעו לאשתו שהוא חולה ולאחר כמה ימים נוספים הגיע האפר שלו בכד, כמה ימים אחר כך. פשוט לא הגיע
הולך לא ידענו מה . אבל נפשית היה לי מאוד קשה, כל תקופת המלחמה לא סבלתי פיזית כל כך הרבה. מת מדלקת ראות

לא היה יכול לצאת מהבית בלילה ומי שרצה לנסוע לעיר היה צריך " תג"י שקיבל כל מ. לקרות בלילה או מה הולך לקרות מחר
למה לי יש , אני מרגישה תחושה מאוד קשה, עד היום מאוד קשה להבין למה אני נשארתי בחיים ואחרים לא. לקבל אישור

  .בית ואחרים נהרגו, משפחה, חיים

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  
. יום ההולדת של אדולף היטלר, באפריל 20- אני זוכרת שזה היה כמה ימים לפני ה, נכנסו האמריקאים לגרמניה 1945באפריל 

בתור מתנה , משהו בדמות פוגרום או פגיעות אחרות, ליהודים" מפתיע"ם משהו היו עושי, לרוב בתקופה שלפני יום הולדתו
דבר ראשון שעשינו היה להוריד את התג מעלינו והתחלנו לחפש את , ברחובות דיברו רק על ההגעה של האמריקאים. להיטלר

היה חייל אמריקאי . מה שהיהכאילו הם שכחו את כל , פתאום כולם היו טובים אלינו. המשפחה שלנו ואנשים אחרים שהכרנו

סיפרנו לו . אני הכרתי את ההורים שלו. פינגןלאמריקה ובתור חייל הוא חזר לגו פינגןהוא והוריו היגרו מגושכשהיה קטן , אחד



 

סיפרנו לו על הוילה שהייתה של הוריו ושבזמן . היה לנו מאוד קשה לפתוח את זה. את כל הסיפור למרות שלא רצינו לספר הכל
חייל אחר מהצבא . אותו חייל ממש רצה להרוג את אותם אנשים שלקחו לו את בית ילדותו. ה נאצים השתלטו על הביתהמלחמ

יפ שלו בהמון אוכל ואני 'הוא מילא את הג. ששמע שיש בהולצהיים אמא עם שלוש ילדות קטנות, היה רב רפורמי, האמריקאי
. נכנסנו לחיים נורמאליים, לאט לאט. שהוא מצא הוא הביא לנוכל מה ). שומן של חזיר(זוכרת שהיה שם פח מלא בשפק 

מצאתי עוד ילד שהיה איתי בבית ספר בשטוטגרט , בנוסף. מצאנו את אחות של אמא שלי שהייתה באושוויץ, קיבלנו בגדים
ולים אחרי המלחמה אמא קיבלה התקף לב והייתה בבית ח. אחרי שנה הוא נפטר משחפת, לצערי. שיצא ממחנה טרזנשטט

אני זוכרת שהייתה . סידרו לנו דירה כמו שצריך עם רהיטים ובאמת ניסינו לחזור למסלול של חיים רגילים, באותו הזמן. זמן רב
 47-48בשנת . הם דאגו להוציא את הנאצים מהווילות וגרו במקומם. האמריקאים היו זמן רב ברחובות. חלוקה של מזון בעירייה

אז , הם שמעו ממנה עליי ועל כמה שאני אוהבת לטפל בילדים. לבית ילדים יהודיים, לשוויץ, תמרגלי, שלחו את אחותי הקטנה

כאלה שנשארו , היו שם הרבה ילדים שבאו מהמחנות. לא חשבתי יותר מדי ונסעתי לשוויץ. הם הזמינו אותי לבוא ולעזור להם
הם ראו איך אני . אוד לעזור להם כמה שאפשררציתי מ. זה היה קשה מאוד לטפל בהם בגלל הטראומה שהם עברו. יתומים

היה לי . אמא שלי לא הסכימה ואני מאוד התאכזבתי. מתייחסת לכל העניין הזה והציעו לי להישאר לעבוד שם תקופה ארוכה
באותו זמן . הייתי שם במשך שלושה חודשים וחזרתי הביתה. ופשוט רציתי להישאר שם עוד, היה הרבה אוכל, מאוד כיף שם

יצרנו איתם קשר . קרל וארנסט אדלר שגרו ביגור, נו קשר עם שני אחים של אמא שלי שהיו בארץ עוד מלפני המלחמהיצר
כדי להגיע לארץ אתה צריך לעבור . בכל הזמן הזה טיפלתי באחותי הקטנה ובאמי החולה . במכתבים והם אמרו לנו לבוא לארץ

כלומר כל האחיות , כולנו, ת היה לחתום שכאשר אנחנו מגיעות לארץהרבה בירוקרטיה ואחד הדברים שהיינו מחויבות לעשו

דוד שלי שלח מכתב לאנשים שהיו אחראיים על העליות והבטיח שאנחנו נלך לצבא והוא בזמן . שלי ואני חייבות להתגייס לצבא
משם לליון ,  דרום גרמניהנסענו כשבועיים ברכבת מהולצהיים למינכן שב, 1949באמצע או סוף ינואר . הזה ידאג לאמי החולה

, היינו חבורה של ילדים. באונייה עצמה מאוד נהניתי. חיכתה לנו אונייה איטלקית , כאשר בנמל מרסיי, ומשם למרסיי, שבצרפת

היה כל כך לא נוח , על הסיפון עצמו היה כיף מאוד אבל בתוך הספינה היה אולם שכולם ישנו בו. היינו שובבים ושיחקנו כל היום
  . ים ללכת לישון על הסיפוןאז החלטנו הילד. היה נורא צפוף וישנו במיטות קומתיים, שם

  

  

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

  ):לדורות הבאים
  

עוד לפני שהגענו לחופי חיפה כבר ראיתי את אורות הכרמל ואמרתי . זה קרה בלילה של ערב פורים, הגענו לארץ 1949במרץ 

. לא ידענו שום דבר, לא ידענו לאן נוסעים, אוטובוס אסף אותנו, כשירדנו מהאונייה. לעצמי שהגעתי לשטוטגרט בגלל הדמיון

מחיפה נסענו לבאר . זה היה כל כך טעים, ים ואשכוליות והתחיל לחלק לכולםהביא שק של תפוז, אחד מאלה שאספו אותנו

, בבוקר. פשוט לא ידענו כלום על מה הולך לקרות. מאוד מבולבלים, היינו שמחים אך עם זאת. שם שמו אותנו בצריפים, יעקב

בשרנו שבסופו של דבר לא נצטרך הת, בנוסף. הודענו לאחים של אמא שלי שהגענו לארץ ויום למחרת הם הגיעו לראות אותנו

מקום טוב , להתרשם מהחיים שם והאם זה בכלל, אסתר ואימא שלי נסעו ליגור. להתגייס לצבא וכמובן ששמחנו מאוד

קיבלנו . אני מאוד לא אהבתי את יגור. אמרו לי ולמרגלית שהתרשמו לטובה והחליטו שנעבור כולנו לשם, כשחזרו. להתמקם בו

כעולים "כי התייחסו אלינו , היה מאוד קשה. י עובדת במה שהיה צריך ובעיקר הייתי עובדת בחדר אוכלאני היית. שם צריף

הוא הגיע . דרך קבוצה של חברים שהיינו ביגור, הכרתי את בעלי משה מאירוביץ. היה סוג של סטיגמה כלפינו, "חדשים

תקופה ארוכה הוא היה נהג . 1949ו בספטמבר הכרנו חצי שנה והתחתנ. והגיע ליגור עם משפחתו 1947מפולניה בשנת 

, שם עבד בחוות. הוא החליט ישר לברוח לרוסיה, כאשר שמע שהגרמנים נכנסים לוורשה, בתחילת המלחמה בפולין. בתנובה

בסוף . משה עבר ממקום למקום ממש כמו נווד וככל הנראה זה מה שהציל אותו. טיפל במכוניות ובעוד עבודות מזדמנות

אז החליט לנסוע לגרמניה שהייתה דרך מעבר לאיטליה , זר משה לפולין וראה שלא נשארה לו שם משפחה בכללהמלחמה ח

שם הנוסעים , הבריטים תפסו את הספינה והחזירו אותה לקפריסין, בדרכה לארץ. ומשם  עלה על ספינה שלקחה אותו לארץ

עלה על אחת הספינות שהגיעו ארצה , בצורה כלשהימשה הצליח לחמוק מהמחנה , חודשים 9לאחר . הוחזקו במחנה מעצר

 9בגדוד  12הוא היה בחטיבה . הוא קיבל ישר נשק והלך לקרבות של מלחמת העצמאות, כמו לא מעט עולים. לנמל חיפה

אמרנו אני ומשה , 1950במאי , כאשר נולד הילד הראשון שלנו יוסי. באר שבע וכל שאר הדרום, שהיה חלק מכיבוש אילת

גם אני , בסופו של דבר. אחותי הגדולה לאחר חתונתה הגיעה לכפר מונש והביאה איתה את אימי. רוצים לצאת מיגור שאנחנו

: בעלי היה נהג וכל האמאות כולל אני עבדנו בעבודות שונות . 1951החלטתי ללכת בעקבותיהם ועברנו לכפר מונש בשנת 

מונש הפכה ממושב שיתופי לאגודה שיתופית ופשוט , הראשונותלאחר השנתיים . לולים וכדומה, רפתות, פרדסים, ירקות

, שמעון הילד השני שלי. 'כל אחד קיבל פרה וכו, למשל כל אחד קיבל שטח לבית משלו, החליטו לחלק את כל הדברים בין כולם



 

לחמה י בזמן המעל דברים שעברת הרנט קיבלתיגרמניה מ. 1954ביולי  17והוא נולד ב) אבא של אמא(נקרא על שם סבא שלי 

ונולדו לו שלושה ילדים שהם הנכדים שלי וגם להם כבר  72הבן שלי יוסי התחתן ב. ועד היום אני מקבלת את הרנטה בכל חודש

אני חיה עם משפחה יחסית קטנה אך מאוד . נינים 2נכדים ו 6כלומר אני סבתא ל. ילדים 3לשמעון יש גם כן ). 2(יש ילדים 

  . אנחנו מבלים המון ביחד ודואגים להתראות כל יום. רה במונש ואנחנו אפילו שכניםכל המשפחה שלי ג. מלוכדת

   .הוא שתמיד יהיו מרוצים ממה שיש להם, מסר לדורות הבאים שמאוד חשוב לי להעביר הלאה

  

  2013דצמבר , כפר מנש, מוטי גלץ: ראיון

  :תעודת הזהות הגרמנית של חנה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  :חנה ביחד עם נכדתה 

    

  

  

  

  


