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  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  מילר:שם משפחה

  
  דליה  :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :    איתו נולדתישם משפחה 

  שוורץ

  

 בלועזית
schwarz 

 

  :איתו נולדתישם פרטי 

  מרגה

  בלועזית
marga 

:                     מין

  נקבה

  :לידהשנת

1928  
 

  :  עיר לידה
  villingenווילינגין

  :ארץ לידה בלועזית
 גרמניה 

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  הוגו שוורץ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 אירמה אובנדרפר

  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  יןויליניג

  בלועזית
villingen 

  :ארץ המגורים

 גרמניה
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

 יסודי
  :המלחמהמקצוע לפני 

  תלמיד

  :או בתנועה חבר בארגון
  לא הייתי חבר בארגון

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 neuchat el -שוויצריהף נוישאטאל
  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 לא רלוונטי
  בלועזית

  

  :ציין את שמו, והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוזבמידה 

  . לא רלוונטי

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

Heiden 
  :  תאריך השחרור

 לא רלוונטי
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 לא רלוונטי
  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  לא רלוונטי



 

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 

  . לא רלוונטי

  :שנתעליה

  

1945 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 mataroa. מת הרוע 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

 
אבי . סבא וסבתא, אמא,אבא, תי בבית עם שני אחיםגדל. לפני המלחמה וילינגיןבעייריה בשם ,גדלתי במשפחה דתית 

 אני ואחיי הלכנו לבתי ספר :ילדות רגילהלי הייתה  . אימי הייתה עקרת בית.ארגוניים מקומייםהיה חבר בסוחר בהמות ועבדכ

הלכתי . )תאני הלכתי לבית ספר של נזירו,  י ואחיי הלכנו לבית ספר רגילמובן שלא היה בית ספר יהודי בעיירה הזו אז אנ(

לא היה  -בה הרבה יהודיםהיו  שזו הייתה עיירה קטנה ולא כיוון. בו הדברים השתנו,  1938- ליל הבדולח בספר  עד הלבית 

  .למען כל היהודים של וילינגין אצלנו בבית והתפילה התקיימהאבל היה חדר תפילה אצלנו בבית עם ארון קודש  .כנסתבית 

  

  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
  

  

תוך חיפוש בספרות מסוימת שאלו היו חברי , התברר לי אחר כך(, ואותו למחנה דאח לפני ליל הבדולח עצרו את אבי ושלחויום 

). התברר שאבי נלחם במלחמת העולם הראשונה וחזר כפצוע מלחמת עולם הראשונה, בנוסף. כיתה של אבי שבאו לעצור אותו

ואת כל דירת מגורים , ברעש גדול והרסו את חדר התפילה עם ספרי התורה,הגיעו הגרמניםלביתנו מאוחר בערב, בליל הבדולח

לאחר שגמרו . באותו הלילה אבי כבר לא היה ואימי הייתה חולה במחלת טיפטרייה, כאמור.ההרס היה מוחלט. .של הוריי

ז לא נתנו לי ללכת מא. הגרמנים היללו את המעשה. החפצים נזרקו דרך החלון החוצה לרחוב והודלקו באש, להרוס את הכל

בשל מחלתה של אימי והחשש . נאלצתי להישאר בבית. ניסיתי ללכת ונאמר לי לחכות כמה ימים עד יעבור זעם. לבית ספר

. 39, כל זה נמשך עד סוף ינואר. והיינו תלויים בטוב ליבם של השכנים, אימי חששה משליחת ילדיה להשיג אוכל, מהמאורעות

להוריי נודע על קיומו של . בתהליכי הגירה וניסיונות רבים להשגת כרטיסים רלוונטיים, כמשפחה, בסוף ינואר אבי שב והחלנו

Kinder transport ,שמטרתו להציל את הילדים .  

  

המכרים של הוריי התחילו ללחוץ עליהם שישלחו אותנו ואמרו להם . ההורים לא רצו לשלוח אותנו כי חיכו לנייר הגירה מסוים

אבי העלה אותנו . אני ואחיי,  לשוויצריההוריי לבסוף השתכנו וכך הגענו . נו בחזרה ברגע שזה יהיה אקטואלישהם יקבלו אות

ליו נרשם  השם ותאריך עעם פתק מסביב לצווארנו ש ) לא היו ילדים נוספים ברכבת הזאת(נו בודדים בו היינו שלושת לרכבת

כל אחד מאיתנו היה . חברי הארגון וחילקו אותנו למשפחות אומנות את אחייבשוויצריה קיבלו אותי ו.הלידה של כל אחד מאיתנו

צריה שבקושי ידעו יהיה קשה במיוחד כי הגיע למשפחה בחלק הצרפתי של שוו) 7אז בן (לאחי הצעיר ביותר . במשפחה אחרת

מה , ללכת לכנסייה אחרי כשנה הועבר למשפחה אחרת של נוצרים אדוקים שהכריחו אותו. והוא לא ידע צרפתית, גרמנית

. בשונה ממנו אחי הצעיר ואני הופנינו למשפחות אומנה יהודיות. שהיווה בעבורו קושי גדול כיוון שבא ממשפחה בעלת אופי דתי

נשארנו באזור זה לפני וגם . והמשפחה ידעה גרמנית, (newshattle)אני הייתי במשפחת אומנה מהחלק הצרפתי ניושאטל 

  . במשפחות אומנות שהוחלפו עם הזמן מתגוררים, בזמן המלחמה

  

בדיו באותו היום בו חל תאריך - פונו לאושוויץ, משם.בדרום צרפת (gurs), למחנה גורס י ודודתיסבת, נלקחו הורי,באותו הזמן

בית קיבלתי מהם גלויות ומכתבים ל. 1942עד קיץ , שם במחנה , הייתי בקשר איתם ).צעירי העאמצבר המצווה של אחי ה

מה  אט אט הפסיקו המכתבים ואנחנו כבר ידענו .במכתבים לא היה פירוט מדויק על המתרחש במחנה. שלי האומנהמשפחת 

בו התאחדתי עם אחי הצעיר , הועברתי לבית יתומים יהודי 14כשהייתי בת  .מחנות ריכוז כי שמענו על קיומם של, קורה

לא אושר לי (נותרה לי כחצי שנה עד לסיום לימודי , אותו הזמןב ).לבקשתו ולאחר הגשת בקשות מאנשי הארגון שהביאו אותנו(

 .נאלצתי ללמוד משק בית בבית היתומיםבגלל חוסר האפשרות של המשך לימודים סדירים ). המשך לימודים תיכוניים



 

שוויצריה ואני של כל  פדראליתהלימודים הללו כללו בחינה  .ניקיון ובישול, גיהוץ ארכו כשנתיים וכללוהלימודים למשק בית 

אולם פרשתי , נרשמתי ללימודים אלו .להמשיך וללמוד טיפול בילדיםרציתי מאוד , בגמר הלימודים . עשיתי את הבחינה הזו

  .חשתי מנוצלת. שים כיוון שלא למדתי ור עבדתימהם לאחר מספר חוד

  

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

  

  
כששיתפתי את אחיי . והחלטתי לעלות לארץ ישראל, החלטתי שאין לי מה לעשות בשוויצריה, "לימודים"לאחר שפרשתי מה

, לדרום צרפתבשוויצריה  שאורגנהבתור קבוצה של עליית נוער  הגענו . הם מיד הביעו את רצונם להצטרף אלי, בהחלטתי

המחנה שרץ בפשפשים והשתדלנו . בו היינו אמורים להמתין לאוניה שתיקח אותנו משוויצריה לארץ ישראל, ה ליד הנמללמחנ

שהיו ללא , עזרנו לכמה אנשים. שנשלחה על ידי הסוכנות היהודית, הגיעה אוניית מלחמה אנגלית, לשמחתנו. להתרחק ממנו

עלו לאוניה עשרות רבות של עולים , באופן זה-ודות שלנו לאחר שעלינוהעברנו להם את התע( תעודות חוקיות להתגנב לאוניה

ולא היה מספיק מקום , או מספיק לכולם האוכל לא היה טוב, צפיפות קשה: התנאים באונייה היו קשים מאוד). לגאליים-לא

  . הנסיעה לקחה חמישה או שבעה ימים .חלקנו ישן על ספסלים או שולחנות. לישון

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  
אני , הועברנומוצאי החג ב.או מים לא היה לנו אוכל. כאשר הגעתי לנמל בחיפה היה יום שני של ראש השנה והנמל היה ריק

שמה היינו שבוע ימים עד שהסוכנות חילקה אותנו לפי הגיל או לפי בעתלית  פליטים למחנהוכל קבוצה עליית הנוער  ואחיי

 - יםתלמיד: בתוך הקיבוצים השונים  לקבוצות פעילות שונות,חילקו אותנו במחנה, לגבי הגיל.לקיבוצים שונים  האידיולוגיה

הייתי . אני הייתי מבין אלה שרק עבדו. עבודה בלבד -יםועובד, לימודיםו לוחציעבודה מהזמן הוקדש לחצי  - נוער, לימודים בלבד

כל החברים שהיו איתי . נשארתי בקיבוץ כשנה. בו עבדתי בבית התינוקות, דעברתי לקיבוץ רמת דומשם . שם בערך שבוע

עד שמצאתי -תי שגרה בקיבוץ יגורלנתי אצל חבר. ללימודים כדי להרוויח כסף-וגם אני עברתי לחיפה, עזבו אט אט את הקיבוץ

  .עבודה במטפלת אצל משפחה עשירה עם ילדים

  

התחתנו בסיוע המשפחה אצלה עבדתי , התקרבנו אחד לשני  שם. ביחד באוניה ובקיבוץהיינו , את בעלי הכרתי בשוויצריה

בשל עבודתו בדואר של -חיפהובעלי נשאר ב לתינוקות  למדתי בירושלים טיפול. עזבתי את עבודתי, לאחר החתונה .כמטפלת

בעצמי אימא התחלתי לחשוב  נעשיתכאשר  .חמישה נכדים ונין, יש לי שני ילדים נשואים, כיום. הקמנו משפחה בארץ .הצבא

מה יהיה עתיד ילדיהם ואפילו לאן הם , מה זה היה בשביל הורי למסור את ילדיהם בלי לדעת  עם יראו את ילדיהם בשנית

  .חשוב מאד ללמוד: המסר שלי לדור הבא .בדיוק מגיעים בסוף הנסיעה הזו

  

  2014ינואר , חיפה, ילה שטרןיא: ראיון



סרגה בהסגר פריטים של אימה של דליה

 

פריטים של אימה של דליה



  

  דליה ואחיה הקטנים

 

דליה ואחיה הקטנים

  

  



  

  הוריה של דליה

 

הוריה של דליה

  



 

  

  הבית של דליה בילדותה


