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  :  תאריך השחרור

15/04/1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  פלדנפינק

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסין במידה והיית במחנות מעצר

  

  :עליה שנת

 
1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
  .גיטה וחיה, פסיה, )אני(מינה , דובה, ירחמיאל, שושנה: היו שישה בנות ובן, חנוך ורחל, להורי

. בבעלות המשפחה היתה חנות איטליז בה עבד אבי. יהודים 500-בכפר חיו כ, "ויסוקה מוזבייצק"גרנו בכפר לא גדול ששמו 

כילדה הייתי חברה בתנועת . אך ביתנו היה שומר מצוות ,אבי אומנם לא היה דתי .אחיה היה רב, הייתה מאוד דתייה אימי

  . ר"הנוער בית

שהייתי שקרה כ, רועיא אני זוכרת. שלב כלשהוואפילו התרחש אצלנו פוגרום ב ,הגויים בכפר התייחסו אלינו מאוד לא יפה

מי היה  ,יום למחרת הוא שאלב. הקנטנו אותוו, גוי שהיה ,היה שם מורה אחד .הלכנו לטייל ליד הנחלכש, 'או ב' בכיתה א

  . פעמים 25והצליף בי עם חגורה  ,כעונש הוא לקח אותי לחדר.ואני הצבעתי ,אתמול ליד הנחל

  .ועוד אחות אחת נפטרה לפני המלחמה, לארץ ישראל עוד לפני פרוץ המלחמה לותהספיקה לעשושנה הגדולה אחותי 

  

  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, או במסתור האנשים שהיו בסביבתך בגטו ,או בהתנגדות בריחהב
  
הוא  ,כשהחלו ההפצצותו ,אבי היה בעבר בצבא הרוסי. הפציצו אותו עד שעלה כולו באשו, הגיעו הגרמנים לכפר שלנו 1939- ב

היו הפצצות ברחנו לכיוון שבו לא ו, בשלב מסוים הסתכלנו על השמיים בכדי להחליט לאיזה כיוון לפנות. ביקש שנשכב על הארץ

  . ואני, אחיותיי 3, אחי, הוריי, שכבנו בתעלה כל הלילה. בשמיים
בדרך לקחנו איזה סיר שרוף . "סקולה"עיירה הלכנו ברגל ל ואחר כך ,הלכנו לעיר לראות מה נשאר ממנה, כשהגיע הבוקר

זלנו מצאנו מלח שרוף וכך עשינו למ, הבעיה הייתה שלא היה לנו מלח. בכדי שיהיה לנו מה לאכול ,שמצאנו ואיזה תפוח אדמה

כשהגענו ו, בדרך לסקולה עצרנו ללילה בקוליש. אכלנו גם פירות שרופים שמצאנו על העצים. ואכלנו את תפוח האדמה ,מדורה

  . ולקח אותנו אליו לביאליסטוק ,שהינו בסקולה עד שהגיע אחיו של אבי. לסקולה ישנו בבית הכנסת של העיירה

. אבי התחיל לעבוד בחלוקת מוצרי מזון לחנויות בעיר. והרוסים נכנסו אליה ,חר שהגרמנים יצאו מהעירהגענו לביאליסטוק לא

  . בשלב מסוים אבי חלה באסטמה ומאוד דאגנו לו. כל המשפחה בחדר אחדוהיינו , בתחילה גרנו אצל סבתי החורגת

אחי היה יוצא בחשאי מהגטו . ואנו נאלצנו לעבור לדירה של פולנים בשטח הגטו ,הקימו את הגטו בעירהגרמנים  1941שנת ב
בשלב מסוים החליטו להעביר את כל . ידי הגרמנים וחוזר בידיים ריקות-לפעמים הוא היה נתפס על, בכדי להביא לנו אוכל

  . הועברנו ביום השלישי G תשם משפחתנו התחיל באוומאחר ו ABC-פי סדר ה- ההעברה נעשתה על, ני'היהודים לגטו פרוז

כשאבי . אם יש לו זהבידי החיילים הגרמנים -נשאל עלוכל מי שנכנס  ,"בודקה"ני היה שער עם 'אני זוכרת שבכניסה לגטו פרוז
היום וכל הלילה שפכתי מים על אותו כל . מכות על הגב 40ובתגובה נתנו לו החיילים  ,נשאל אם יש לו זהב הוא ענה בשלילה

בשלב מסוים . שלקח אותנו לבית שלו ונתן לנו מקום לישון על הרצפה ,לאחי היה חבר בגטו. בכדי להקל על כאבו ,ביגבו של א

. היו לנו שני חדרים ושירותים בחוץ, הדירה שלנו בגטו הייתה יפה מאוד. שם גרנו עם אחיו של אבי ,בגטו אחרת עברנו לדירה

. הגרמנים רצו שהבן ינגן להם בכינור ,כשהם נכנסו לגטוו, שרההבת היתה כנר וה הבן הי, ובת מוסיקלייםבן  ולאחיו של אבי הי

  . דודי לא הסכים והם הרביצו לו

אבל הם נשלחו  ,אנחנו לא ידענו זאת. כשהגענו למחנה הפרידו אותנו מההורים ומאחותי הקטנה. נשלחנו לבירקנאו 42בחורף 
  . שתישאר בחייםאך אלו דחפו אותה אלי ואל אחותי דובה בכדי  ,רצתה ללכת עם הורי אחותי גיטה. הישר אל המשרפות

ששימשו  ,לנו סמרטוטיםנתנו לאחר המקלחת . שם לקחו את בגדינו וגזזו את שערותינוו ,שלחו אותנו למקלחת ,עם הגעתנו

וכולם  ,היינו מאוד מטושטשים, עקותהיו הרבה צ. יילא הצלחתי לזהות את אחיות, לאחר התהליך הזהשאני זוכרת . כבגדים
  . וכשסיימנו הועברנו לבלוק ,ת מספריםהטבעלאחר מכן נלקחנו ל .חיפשו את בני משפחתם

מי שהיה צמא ו, לחם וקפה שחור ליוםאחת של קיבלנו מנה . ולא נתנו לנו לצאת ,במשך שלושה שבועות סגרו אותנו בבלוק

ולכן  ,אנחנו הגענו למחנה כשהוא רק החל לפעול. שבועות הוציאו אותנו מהבלוקכעבור שלושה ו, לקח שלג וממנו שתה מים
  . אני הייתי עובדת גם עבור שתי אחיותיי שהיו קטנות וחלשות, עבדנו בבניית המדרכות ושאר התשתיות

יש מישהי שהיא הוא שאל אם  ,לספור אותנו SS-כשהגיע איש ה .באחד הימים עמדנו שלוש שעות והמתנו שיבואו לספור אותנו

  . למרות שלא היה לי שום קשר לתחום ,הרמתי את ידיואני , אחות במקצועה

לאחר . יחפה ורטובה בכפור הנוראי ששרר במחנה ,ושם עליי שמיכה רטובה וכך הסתובבתי ,לקח אותי לעשות מקלחת הגרמני

החלשים  הבמסגרת ,ה זמן הייתה סלקציהוכל כמ ,מרפאה היו הרבה חוליםב. ששימש כמרפאה 10קח אותי לבלוק הוא ל ,מכן

. היה ילד אחד מאוד חולה שאימו ביקשה שאציל אותו, באחת הסלקציות נשלחו כל הילדים למשרפות. נשלחו למשרפות

  . ציהוכך הוא ניצל מהסלק ,הסתרתי אותו מתחת לסדין

היא הצליחה להינצל מהמשלוח  .ולכן שהתה בבלוק המרפאה כארבעה חודשים ,יתה גם היא חולה מאודיאחותי גיטה ה



 

אותה חברה סיפרה לי . ושם טיפלה בה עד להחלמתה ,גוייםידי חברה שהצליחה להעביר אותה לבלוק של -על ,למשרפות

  . שגיטה הצליחה לשרוד

  . ולכן נכנעה ונשלחה למשרפות ,והחליטה שהיא לא רוצה להיות נטל עלי ועל גיטה ,אחותי דובה חלתה מאוד עוד קודם

. לא פחדתי מאף אחד, מיד החזרתי להו, יוסטרה לאני זוכרת שיום אחד נגשה אליי זונה . בבירקנאו 10תי זמן רב בבלוק שהי

תי לה בחזרה ועל כך אני סטר, ה ונתנה לי סטירהיתפסה אותי אחראית הבלוק היהוד ,כשהתגנבתי לבקר את גיטה ,פעם אחת

. ולכן לא קיבלתי עונש ,קבעה ששתינו לא היינו בסדר ,במשפטת ששימשה כשופט, האחראית הגרמניה. נשלחתי למשפט

. אך היה אסור לנו להסתכל לכיוונן ,לוק שלנו היה ליד המשרפותבה. הגיע מנגלה לביקור ,באחד הימים בהם עבדתי במרפאה

  . אך הוא לא אמר דבר, אמרתי לו שזה לא בסדר שהוא נתן לי סטירה. מנגלה ראה שאני מסתכלת לכיוון המשרפות וסטר לי
באושוויץ עבדתי במשך תקופה ארוכה  .הועברתי לאושוויץ ולכן ,בשלב מסוים החליטו שיהודים לא יוכלו לעבוד עוד במרפאה

  . היה מבנה תעשייתי קרוב לאושוויץ שבו ייצרו חומרי נפץש, "אונייון"במפעל 

שהיה במקום אמר שהוא לא  SS-קצין ה .והייתה בניהם בחורה אחת מאוד יפה ,אני זוכרת שהגיע משלוח של יהודים יוונים

  . והרג אותה ,כך יפה אין זכות לחיות-איך יכול להיות שלבחורה כל ,מבין

פנתה אל קצין גרמני וביקשה ממנו להעביר אותה למקום בו אני , שהייתה שליחה בבירקנאו, אחותי, כאשר הרוסים התקרבו

  . וכך התאחדנו ,אחרת היא לא תשרודכי  ,נמצאתהייתי 

יחד איתנו הלך חבר . קיבלנו לחם ובשר בקופסת שימורים וזה כל מה שהיה לנו לאכול, קצת לאחר מכן נלקחנו לצעדת המוות

ומתו  ,חלק מהצועדים נלקחו ברכבות. ואז הגיעה משאית שלקחה אותנו לברגן בלזן ,הלכנו במשך שלושה ימים. שלי מהמחנה

  . ים מתו בדרך והשאר ברחורב, שרדו 200,000איש אך רק  600,000לצעדת המוות יצאו . הפצצותכתוצאה מ
. כל אחת מאיתנו הייתה בבלוק אחר, אני המשכתי לשמש כאחות ואחותי גיטה המשיכה לשמש כשליחה ,כשהגענו לברגן בלזן

  . חרור מישהו הרעיל את המיםקרוב לש אבל, שתינו ממנה מים וזה היה טוב, מיםכשהגענו הייתה שם משאבת 

בכדי לחלק אותו לאנשים  ,היינו סוחבים את האוכל קילומטרים רבים, אני זוכרת שהייתי הולכת עם נשים אחרות לקחת אוכל
חברה שלה ביקשה שנקבור . בבלוק שלי היתה אישה מאוד אדוקה שעמדה למותאני זוכרת ש. החולים שלא יכלו ללכת בעצמם

   .וכך עשינו ,של הבלוק ונסמן את הקבריד החלון - אותה על

, היה לי חבר שבא לחפש אותי. והם היו יורים בכל יהודי שהיו רואים ,לפני השחרור האוקראינים ניהלו את המחנהבתקופה ש
  . ואז הם ראו אותו וירו בו ,יהוא כבר היה ממש קרוב אל

  .האנגלים ושחררו את המחנההגיעו כש ,1945 בשנת עד לשחרור ,שהינו בברגן בלזן כמה חודשים

  

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

ולכן  ,כנראה שחלקן היו מקולקלות. כשהאנגלים הגיעו למחנה הביאו לנו קופסאות של כל מיני דברים כדי שיהיה לנו מה לאכול

אכלו כמויות קטנות אחרי תקופה ארוכה שבה  ,אנשים רבים מתו גם כתוצאה מכך שהם אכלו הרבה. הרבה אנשים חלו ומתו
הוא ו, היה לי אינסטינקט חייתי. אני הייתי בריאה ,למזלי אבל, ורבים נלקחו לבית החולים ,מעט מאוד אנשים שרדו. במיוחד

  .שאפשר לי לשרוד

אליו כדי לראות הלכנו ו, אני זוכרת שהיה בקרבת המחנה ארמון של היטלר. SS-בבלוקים של אנשי הלאחר השחרור ישנו 

בכדי שאוכל לחזור  ,מישהו נתן לי משהו לעצור את הדימוםואז . ונפצעתי וירד לי הרבה דם ,רציתי לעשות קיצור דרך. סרט

במחנה פגשתי את מי שבעתיד . את המחנהוינט ניהלו 'גא וה"אונרהבאותה תקופה ו, נשארנו בברגן בלזן כמה חודשים. לבלוק

  . לאחר שהופרד מאשתו ובנו שנשלחו ישר למשרפות ,הוא הגיע לשם מבירקנאו .הפך לבעלי

אני זוכרת שהייתי בהצגה . שהיו שחקנים ,גרו שני בני דודים שלי שבה, פלדנפינקעיר נסענו יחד ל, 1945בסוף , כעבור זמן מה

הם מאוד התפלאו ו, וסיפרתי להם שאני הבת של חנוך ושאחותי גיטה גם היא בחיים ,פסקה עליתי לבמהבה .ושמעתי את שמם

  .גרנו אצלם במשך שישה שבועות, לאחר מכן. לשמוע

החולים בבית  ,אריה חנוך, בנינולד  27/02/1947  ובתאריך, שחיתנו אותנו היו אותם בני דודיםואלה , תיהתחתנ 1946שנת ב
אך באותה תקופה עבדנו בכדי , בזכות מקצוע זה הוא הצליח לשרוד את המלחמהו, בעלי היה במקצועו מסגר. "סנט אוטיליו"

  . ולכן הוא עסק במסחר ואני בתפירה, להתקיים

בפני האנשים שיצאו  ,והייתה מופיעה בכל מיני מקומות ,היא למדה שם בלט. בשלב מסוים אחותי הגיעה גם היא לפלדנפינק

באיטליה היא הבינה כי אין . ולכן נסעה לאיטליה ,לגאלית בלתיהיא החליטה לעלות לארץ בצורה  ,ור זמן מהכעב. מהמחנות

 שם הכירה את מי שהפך .ר"נה של ביתבמח ,היא נשארה באיטליהו, כי כולם נשלחים לקפריסין ,טעם לנסות לעלות ארצה

  . נולד בנה 1948ובינואר  ,1947בשנת היא התחתנה . בעלהלהיות מאוחר יותר 
   .הגיע לארץגם בעלי  ,מאוחר יותרכחודש . 05/01/1949בתאריך , בפלדנפינק עד שעליתי ארצה עם בניגרתי 

  
  



 

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

  ):לדורות הבאים
  

אחותי הגדולה שם גרה  ,סבא- משם נסענו לכפר. שם יומיים שהינוו, בבאר יעקב "בית עולים"השנתיים ל בני בןתי עם הגע

גרתי אצל . סבא-והתגוררה גם היא בכפר ,יכמה חודשים לפנילארץ  האחותי גיטה הגיע. שהגיעה לארץ עוד לפני המלחמה

  .עד ליום זה ,עברנו לבית בו אני גרה 1952 בשנת . שם גרתי כשנהו, בעיר כפר סבא דירה מעמידר  אחיותיי עד שקיבלתי

  . ירון, נולד בני השלישי 1957- בו, 1951בשנת  נולד ,עמירם, בני השני

 שהוא עבד כאי כךאחר . שנה 20במשך בה  ועבד, ובשלב מסוים הוא פתח חנות אופניים ,כשבעלי הגיע לארץ הוא עבד כמסגר

   .הייתי עקרת בית תמיד אני .שנפטרעד  ,כמסגר בבית החולים בילינסון עבד לאחר מכן ו, תחזוקה בכל מיני מוסדות

  .1984בשנת בעלי נפטר 
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