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

  .פרצה המלחמההייתי בת שנתיים כאשר 
 – ושם התחתנה עם אבי רשהלורצו לחתן אותה עם אברך והיא ברחה . יתה אישה מאוד יפה ה)י ומסורתימקום דת(אימי ילידת גור 

  . יוסף
  . סטית במכוןהמניקוריהיה להם יחד מכון יופי ואימי עבדה כגזברית והתיידדה עם 

  . דעו שיש במכון יהודים ולקחו את אבי לטרבלינקה למחנה והוא מיד נהרג שםי
   . שהולך להיות רע ומסרה אותי למניקוריסטית כי חששה לגבי מה שהולך להיותחשה, אימי

  

  

  

  

  

  

  

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

ריסטית נפטרה מסרטן והם לא יכלו להיפטר וקיהמנ.  להסתיר אותידאגה ות נוצריתה שהיהמניקוריסטיתחייתי אצל המשפחה של 
. הוא רצה להיפטר ממני אך לאט לאט התאהב בי, ה זיגמונד היה אנטישמי גדולס בעלה של מרי.ה לקחה אותיסממני ואחותה מרי

 –שינה לגסטאפו ת הל אחת השכנו,מגדלים תינוקת וסיפרו לשאר השכניםשמריסה וזיגמונד משפחת ורסבצקי ראו , השכנים
  .שכנראה יש תינוקת יהודיה שם

הגסטאפו , 4אני הייתי כבר בערך בת . ך לבואהוא הרגיש שמישהו הול,  לא לוותר ואמר לי להתחבא מתחת לספהמונד החליטגזי
  .הגיע לבדוק וזיגמונד שיחד אותו בכסף

  .ה הבינו שביקורי הגסטאפו רבים וצריך להעביר אותיס זיגמונד ומרי,עם הזמן
המשאית . העלה אותי למשאית ואמר לי להתחבא מאחורי הבשר, רביקש ממני להתלבש ועצר משאית עם בשזיגמונד , יום אחד

אני מלאה בריח של בשר והם מכניסים אותי וזיגמונד ,  והוא הכניס אותי לשם בית יתומים–נסעה ונסעה עד שהגענו לבית נזירות 
   . נפרד לשלום

 צלבים על הצוואר 3תלו לי , נוצרייהני  לי ששמי מהיום ברברה ואםבבית היתומים אני נמצאת בין ילדים ללא הורים ואומרי
,  ללבושהתווספו כל הזמן ילדים למנזר ולא היה לנו מה. לא היה לחם ואכלנו מרק דלוח, התפללנו לישו: ונכנסתי לחיי המנזר

 ילדה נו בתור ובכל פעםיחיכ,  שלגבימי.  לכמה שיותר בנות במידהיה שתתאיםישכמממנו שהכינו  וילון מקטיפה ירוקה  היהבמנזר
  . השכמייהאחת יצאה בתורה לשחק בחוץ עם 

  .  אותם מכרו אחר כך,על מנת להרוויח כסף למנזר הילדים ואני ליפפנו סיגריות
  
  

  

  



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

 הירוקה ואז ראינו השכמייהעמדתי ליד החלון יחד עם חברות וצפינו באחת הבנות שיצאה לטיול עם , הייתי בערך בת שש ,יום אחד
". הלאמא שלי היה מעיל בדיוק כז: "אני אומרת לחברה שלי.  מנומר הולכת בשביל המוביל למנזראישה יפה עם מעיל פרווה

  . נעצרת, כשמגיעה אליי. לד ומסתכלתי, עוברת ילד, האישה נכנסת למנזר
אימי רוצה לוודא שאני אכן הבת שלה . " זו אמא שלי: "ואני מיד עונה" ?מי האישה הזויודעת את : "אם המנזר שואלת אותי 
היא מזהה אותי לפי נקודת החן ויום אחד לוקחת אותי מהמנזר למקום . וכל יום היא יוצאת איתי לטייל, ונשארת להתנדב במנזר

ובאותו . וזורקת אותם  הצלבים שעל צווארי3בדרך לשם היא מספרה לי שאני יהודייה ותולשת את . בורשההודים ריכוזי של י
אמא שלי חיפשה .  שליאימאשהיא בעצם ,  באותו רגע אני שונאת את האישה הזו. מכריחה אותי להסתפר כי היו לי כיניםהיום

  .הבית בו היא מסרה אותי היה הרוס ואימי לא הצליחה למצוא אותי. היא הלכה ממקום למקום ,אותי שנה שלמה
 .אנחנו מתחילות את התנועה ארצה

  
  

  

  

  

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

אתה אזרח : "אמי שאלה אותו. עותשכנים שהצילו אותו בזמן הפרבקר את הלבחור לארץ  מגיע, הימיםכשהגענו ארצה באחד 
את מריסה ורשה בהוא מצא אותם , ה שנורא יקרה להה שלחהמשפשענה לחיוב ביקשה ממנו ללכת ולמצוא את כ "?אמריקאי

  . שהוא מצא אותם ושלח לה לארץ את הכתובותדיווח לה והאיש קנה להם בשם אימי מקרר והם היו בתוך הקרב , זיגמונדו
 אימי יצרה קשר וסיפרה להם שהיא מצאה אותי ,בעולםמדינות ל  מישראל ליצור קשרנו שיהיה מותרימפני שחיכ, לאחר זמן רב
  . ה להם תפוזים ומתנות מהעבודה כי עזר ליהודים ואימי שלחוזיגמונד סיפר שפיטרו אות, באותה שיחה. והצילה אותי

אימי התקשרה , המצוקה בפולין הייתה גדולה.  הייתה הוראה בארץ לא להיות בקשר עם המשפחה ואימי שמרה את הכתובתשוב
הם היו , אחת הנקודות המרגשות עבורה הייתה כאשר נפגשה עם הזוג הזה.  נסעה1989וגילתה שכבר אפשר לנסוע לפולין ובשנת 

אני . יסדר את חייהם מעטהמפגש היה מרגש והיא השאירה להם כסף רב ש. ותעשרה ימים בביתם בפולין ורק דיברו והחליפו חווי
  . אימי חזרה מלאת רגשות ושמחה. כי עברתי תאונת דרכים קשהיחד עם אימי לא יכולתי לנסוע 

  . מעגל סגירת -ום לחולי ריאות ליד המנזר בו חייתייאימי חלתה וקיבלה מכתב ממריסה שזיגמונד נפטר ומת בסינטר, אחרי זמן מה
  . אמא קיבלה את המכתב אבל כבר לא יכלה לענות

למרות שלא ממש ידעתי ורשמתי שאני , רשמתי בפולנית. ה ואז כבר החלטתי לענות בשמהסנשלחו עוד שני מכתבים ממרי
  .ר קשר את הטלפון שלי שיוכלו ליצורשמתי  במידה והמכתב לא ברור והתנצלתימצטערת שאימי אינה יכולה לענות ובסוף המכתב 

 .יכו לי למטה ופתאום מצלצל הטלפוןזה היה יום שישי בערב וחברים ח,  חודשים לא קיבלתי מענה והחלטתי לרשום שנית3אחרי 
 הוא ענה לי שהוא הבן של זיגמונד ומריסה "?האם אתה מדבר פולנית": באנגלית ושאלתי אותו דיבר אחד בשם מיכאל, בצד השני 

 כשנכנסו לביתה ראו את המכתב .להוציא את המלט ומצאנו אותה מתה בשביל, יסה יצאה לעבוד בגןאימו מר, י זמן קצרנוכי לפ
.  מאוד נרגשת וביקשתי לטלפן למחרתהייתי. הוא נולד אחרי המלחמה, לא הכרנו אחד את השנייה, הייתה התרגשות עצומה. שלי

אמרתי למיכאל שהוא . בת בניו זילנד ושני הבנים בורשהכיום אני בקשר עם ה. זכיתי לפיצוי אדיר שנוצר קשר של הדור השני
הם היו פה שבועיים והוא , הם הגיעו ארצה ונסענו לשדה לקחת אותם עם שלט. חייב לבוא לישראל ונשלים ביחד את כל התמונה

 אליהם לפולין ושוב נסענו. היינו בקשר פנטסטי. סיפר לנו כמה אביו סבל מכך שגילו שהוא עוזר ליהודים וכמה אמו גם סבלה מכך
.  התחלתי לדבר על מה שעבר1995 שנתורק אז ב. הוא לקח שבועיים חופש מהעבודה והוביל אותנו לאותם מקומות, הייתה חוויה

הוא מביא אותי בטיול  .גלית בעצמו ועבד במקום של מחשביםעניים למרות שהוא למד אנ,  מטר40יכאל ואישתו גרו בדירה של מ
, והחדרון מתחת לספה ששם הסתירו אותי, אני מזהה איפה היה הפסנתר כנף,  היכן שהסתירו אותי-יולבית הור, דבר ראשון

משם אנחנו נוסעים לבית קברות . וראיתי את החלון שמשם השכנים ראו אותי והלשינו, יצאתי החוצה. המדדים נשארו אותו דבר
 שם של מישהי שנפטרה לפני שנתיים ומצאנ. לת המלחמהאבי נהרג בתחי. חיפשתי את שם אבי אבל הוא לא הופיע שם, רשהבו

לא הצלחנו למצוא את , הייתי צעירה מאוד והמקום לא תועד, לחפש את המנזר' ך הלכנו לאיצוביץאחר כ. שלוש וזו כנראה אחותו
אנחנו מגיעים , םאנחנו מחפשים ולא מוצאי, יזה מקום ואני זוכרת שיש בו מרתף עץואז אני אומרת שיש א. רצינו ללכתהמקום ו

הם מפנים אותי לגויה שבאותה תקופה הייתה ילדה שם ואז אני רואה . למרפאה של שסועי פה ואני מספרת שאני מחפשת את המנזר



יה ושבעת הגמדים ואני ותמיד עשינו את ההצגה של שלג,האחראית במנזר ניהלה הצגות בעבר כדי להשיג כסף למנזר. גמד בחדר
אני , ישר ידעתי שזה המקום, ורא גמדיםוהן עונות לי שאם המנזר אהבה נ? מה זה הגמד, לת את הבנותאני שוא. שיחקתי גמד

הן עונות לי שכן והביאו לי תמונה ? מסתכלת על הגמד ורואה שביל אותנטי ואני שואלת האם השביל הזה היה גם כשהיה פה מנזר
אין שום זכר למרות שהייתה שם קהילה של יהודים , דתה של אימילעיר הול, לאחר מכן נסענו לגור. של המבנה הקודם עם השביל

אני מסתובבת , הוא פתח לנו את השער, פרט לאחד שאחראי על בית הקברות יהודי שנשוי לגויה, לא ראינו אף אחד.  חרדים גדולה
 לי שניקח עפר מטרבלינקה האיש בבית הקברות מציע.  פולנסקי ואני לא מוצאת–בין הקברים ומחפשת את שם משפחתה של אימי 

זה היה סיור . אנחנו מחליטים שלא לעשות זאת כי לא יהיה מי שישמור על המקום ומעדיפים לתרום בדרך אחרת, ונקים מצבה
סיפר  מכאל .הילדים שלי הכירו אותם בטיול בארץ, ילנו במשך שבועייםיהם היו פה שוב באוקטובר השנה וט. בחזרה לילדות שלי

  . יעוד של כל מה שעבר במלחמה ולאחריהלי שלאבא שלו היה ת
  

החליפו את שמי בארץ . הוא עבד בחברת חשמל. אימי באונייה התחתנה עם בחור בשם מרק שדאג לי ובנה עבורי את היסודות
הוא , י עבוריוצהנשואים של אימי למרק היו פי. הוא גם כבר סבא.  שנה בארץ נולד לי אח ואנחנו מאוד קשורים12אחרי לחיה ו

טרה כמה ימים לפני אימי נפ , 94 ואימי ב 80 מרק נפטר בשנת .לא הייתה לו משפחה והוא נתן לי הכל, שבילי ממש כמו אבאב
  . ורכהולדת נכדי הב

. הישראלים לא קיבלו תדריך של איך להתנהג עם העולים החדשים ולא היה סל קליטה. הייתה קשה מאוד, הקליטה שלי בארץ
ס כי "פעמים רבות לא רציתי ללכת לביה. רציתי להיות כמו כולם ולהשתלב בחברה, לא דיברתי, פהכשבאתי לארץ סגרתי את ה

הייתה . א והרגשנו ממש לא שייכים"גרנו בצפון ת. היו לנו שירותים משותפים, גרנו בחדר אחד יחד עם משפחה דתית. צחקו עליי
ראיתי שלירדנה קשה והיא סובלת חברתית . חד שיעוריםמידה שתדאג לי ונעשה יתל, לי מחנכת טובה שחיברה אותי לירדנה

 מקובלת  בחברה יבד טוב ואני נהייתזה ע, כדי שיהיו לי חברים, לי רעיון והזמנתי חברים לביתיויום אחד צץ . מלהנחות אותי
עם  'צעיר בכיתה חהתחלתי רומן . המצב הכלכלי לא טוב והייתה לי בת דודה שהלבישה אותי ממש יפה.  לאחראית בריאותיונבחרת

,  בגרות וגם הוראה והפכתי למורה-  שנים6חפה אותי ללמוד ולמדתי בסמינר דאמא שלי . ובלתחבר יליד הארץ ונהייתי ממש מק
  Google פרופסור ב1, התחתנתי ויש לי ילדים מוצלחים מאוד, אחר כך. לימדתי כיתות יסוד, הייתי מורה טובה והתמסרתי מאוד

  .  ילדים3חי בארץ עם , ל זאפ" והשני מנכנים ב2ב עם " בארהשחי
כי העריכו אותי ויש לי ,  שנים וזה עזר לי מאוד4 -עבדתי עוד כ.  נסעתי לברזיל ובעלי נהרג בתאונת דרכים ואני נפצעתי 87בשנת 

לוב והיא איכיבהיא מנהלת מחלקה , אחת מהן היא אותה ירדנה שעזרה לי כשחזרתי לארץ מהתאונה. חוג חברים אדיר שעוזר לי
  .רק אחי וילדיו, המשפחה שלי קטנה. הצילה אותי כשחזרתי

  .לא יכולנו להיות אחת בלעדיי השנייה גם ששנינו כבר התחתנו, מאוד קשורות אחת לשנייההיינו אני ואימי 
בילדים ואני הלכתי אמא שלי טיפלה לי . חיבור מדהים, כולם ידעו שאני בלי אמא שלי לא יכולה לזוז, קוראים לי על שם סבתי

היא לא זכתה לראות את , בלעדיההייתי מבוגרת ועדיין היה לי מאוד קשה , כשהיא נפטרה. הם היו מאוד קשורים אליה, לעבוד
  .הנכדים שלי

  
  . הם הגאווה שלי,  ילדים בישראל וכולם מוצלחים ושירתו בצבא600אני חינכתי כמעט 
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