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  קורותיך לפני המלחמה 

 
  

כיתות  5למדתי . הפסיקו את הלימודים. חיים נורמליים עד שפרצה המלחמה. אחיות ואני 2, אחים 3, משפחה: נולדתי בסלוניקי

טפלה  - אימי לא, אבי עבד. משפחה רגילה. אימא דתייה ששמרה שבתות וחגים. מסורת בבית, יהודית ענקיתקהילה , בלבד

הוא לימד אותי לסחור . והייתי עוזרת לו, גם היו לו עבודות צדדיות בערב. אבי עבד בבית חרושת לעורות. בילדים ובבית

עשיתי משלוחים גם אצל . כ לילדים"ומוכרת אותה אח, רההייתי הולכת ברגל לחנויות והייתי מביאה סחו. במכשירי כתיבה

  .והיו נותנים לי טיפים, תופרת

 
  קורותיך בזמן המלחמה 

 
 
דברים תמורת  םונותנים לה, היינו הולכים ברגל לכפרים. ואנשים מתו, היה רעב. הייתה מלחמה בין איטליה ליוון 1941- ב

יום אחד אני ואבא . רוהיו מחרימים שם את הסחורה כי חשבו שזה שוק שחו, היה גבול עם עמדת ביקורת. לחם, חיטה, קמח

יום אחד  13ילדה בת  -אותי תפסו ושמו במעצר. אבא עבר את הביקורת אך אני לא. ונתקלנו בעמדת ביקורת, הלכנו לכפר

אז שיחררו אותי , סיפרתי לשוטרים שיש לי אחים קטנים שאין להם מה לאכול. רשחוהחשבו שאני סוחרת בשוק . במעצר

כשהגרמנים כבשו את יוון הייתי הולכת עם אח שלי למחנות שלהם והיינו מוכרים להם . וחזרתי לבית עם הסחורה, למחרת

 .והיה רעב עוד יותר גדול, מקומות ור לנו להיכנס להרבהסכשהגרמנים באו היה א. סכיני גילוח ועטים כדי להרוויח כמה גרושים

  .תה הקצבה של אוכליוהי, היו הרבה מקומות שאסור היה ליהודים להיכנס אליהם

. היו שמועות שרוצים להעביר אותנו למקומות עבודה בפולין. והקימו שם גטו, )ברון הירש(יום אחד הם גידרו את השכונה שלנו 

הם . יוונים שתמכו בגרמנים םהיו המון מלשיני. פייה כמו בניית מסילות רכבתלפני הגירוש לפולין לקחו צעירים לעבודות כ

החזיקו אותם יום . יום אחד רכזו המון צעירים יהודים בכיכר המרכזית של העיר ועינו אותם. הסגירו אנשים וכתובות לגרמנים

כשהגרמנים רצו להעביר אותנו . הלחפור תעלות וכדומ, לתקן מסילות ברזל: שלם בשמש ומשם לקחו אותם לעבודות כפייה

כדי לעבוד עלינו . כדי לעבוד, טענו שזה כדי לסייע למאמץ המלחמתי, כדי להסתיר את המטרה האמיתית של הגירוש, לפולין

. שבאמצעותן אמרו שנקבל את הכל בחזרה כשנגיע לפולין, ונתנו לנו קבלות, הם בקשו מאתנו למסור את כל התכשיטים להם

  . חשבנו שיקרה מה שקרהלרגע אחד לא 

, הנסיעה ארכה שמונה ימים. לא היה מקום בכלל, ישבנו אחד על השני. צפוף ביותר, בקרון בהמות איש 70-80העמיסו אותנו 

באמצע הדרך  .צמא וחוסר אוויר, ומדי פעם היום פותחים את הקרון כדי לרוקן חבית לצרכים ואת האנשים שמתו כל פעם מרעב

אבא שלי לקח  .ושיש למסור אותם לגרמנים לאלתר, שיש לגרמנים מכונה שתגלה מי מסתיר תכשיטים וזהבעלה קצין שהכריז 

. הוא זרק את המטבעות בדרך כדי לא לתת אותם לגרמנים. והסתיר אותם בתוך תאנים, איתו מטבעות זהב של לירות סטרלינג

, נתנו מעט מאוד אוכל. ת בת שנה וחצי שהיתה מניקה אותהלאימי היתה תינוק. צפיפות נוראה. בלי מים ובלי אוכל, סיוט ההי

. לא אנשים, הם חשבו שאנחנו חיות. הקרון היה אטום לחלוטין חוץ מחלון קטן. מים בקושי, קצת פיתות יבשות וקצת תאנים

  . התייחסו לחיות יותר טוב מאשר לנו

לעמוד בשורות גברים בנפרד ונשים , כל מה שהבאנו אמרו לנו להשאיר את. הורידו אותנו בצעקות מהקרון, כשהגענו לפולין

, החזקתי את אחי ואחותי ביד .ומי שיכל ללכת הלך רגלית, נשים וילדים שלא יכולים ללכת עלו על משאיות: היה מיון. בנפרד

איך "חשבתי לעצמי . מושך אותי מהכתף ומעביר אותי לשורה אחרת SSכשלפתע הרגשתי קצין , ואימא החזיקה את התינוקת

. לשורהחזרה סטר לי והחזיר אותי , הוא הבחין בי. אז ברחתי בחזרה לשורה של אימא" ?אימא תסתדר עם שלושה ילדים



 ,ות שלההאחרונ אלו היו המילים". הם יחזיקו במעיל שלי ונתראה שם. אני כבר אסתדר, את רגילה ללכת, איבונה"אימא אמרה 

  .אחרונה שראיתי אותה או את האחים שליהפעם הו

אז הם היו , הם נסעו במשאיות הרי, שאלנו איפה השאר. כשהגענו לשם שרר שקט מוחלט. המרחק לרכבת מהמחנה היה קצר 

הסלקציה  זו היתה, את כל מי שנסע במשאיות שרפו. הכל מתוכנן מראש, הכל היה שקר אצלם! אמורים להגיע לפנינו

הכניסו אותנו לצריף גדול ולא , היה לילה. Auskommando -ב, הייתי בקנדה. בירקנאו שהיתי שנה וחצי - באושוויץ. הראשונה

אל :" נכנסה מתרגמת שאמרה לנו. הולכים כפופים כמו זקנים, קירחים, למחרת ראינו אנשים משונים. ידענו לאן הובילו אותנו

  ". אתם לא יודעים מה מצפה לכם, תדאגו לעצמכם. נםשאי,  תשאלו על המשפחה שלכם

, היה מזרק עם יוד. A 40 990המספר שלי . הטרנספורט שלנו היה הרביעי שיצא מיוון. ב"לנו לפי הא וקרא. התחילו הקעקועים

ירומות ע. כל בגד זרקתי למקום המתאים, התפשטתי .אחרי הקעקוע לקחו אותנו למקלחות. שהזריק את היוד של מתחת לעור

הכניסו . הם יושבים וצוחקים על העירום. הכניסו אותנו לחדר בו ישבו קצינים גרמנים וספריות שגילחו אותנו בכל מקום. לגמרי

היו שופכים , מי שלא היה נכנסת מתחת לדוש. מייד אחרי זה למקלחת קרה ביותר. מקום בו היו מים רותחים: אותנו אז לסאונה

, 21/14העבירו אותנו לבלוק . ולקטנה נתנו בגד גדול, לשמנה נתנו בגד קטן. חלקו לנו בגדים. ירחותכולנו ק. עליה מים עם קרח

בשלב יותר מאוחר . הגעיל אותנו, האוכל היה נורא. עם דליים לצרכים, שבועיים- היינו שם שבוע. שם שמו אותנו בבידוד

  . השלמנו עם זה והתחלנו לאכול

 .ושלושה חודשים 14הגעתי לאושוויץ בגיל . קליעת צמות של צלופן בשביל מטוסים - נה שליעבודה ראשו. חלקו אותנו לעבודות

 .בלי שום סיבה לשם הנאה בלבד, היו אחראיות עלינו בעבודה החטיפו מכות רצח לכלום: איומות ונוראות, הקאפו היו גויות

, ם אני יכולה לומר את המספר שלי בגרמניתכיו. כל יום ללכת מרחקים רבים: עבודות בחוץ: Auskommando-כ עברתי ל"אח

, בבוקר היינו יוצאים עם תזמורת. אין לכם מושג כמה פעמים החטיפו לי מכות רצח עד שלמדתי לומר את המספר בגרמנית

פעם אחת בחורה רצתה . את כל מי שברח תפסו והרגו. היו שומרים בכל מקום. חתכנו דשא כדי ליישר אותו. צעדנו לפיה

  . שיסו בה על זה כלבים שקרעו אותה לגזרים. לכן הלכה קצת הצידה, להשתין

היו עושים סלקציה . שלא אכלו ולא שתו, שלדים-בכל מקום היו מוזולמנים .כל בוקר ראיתי אנשים שרצו לגדר בלילה והתחשמלו

כל כמה זמן היו עושים סלקציה . לוקחים לתא גזים-ומי שלא, ובוחנים מי חזק לעבודה, מעמידים בשורה: ומנקים את המחנה

, לאורך כל הגוףהיו לי פצעים ענקיים . כי מי שהיה מתחמק מעבודה היו הורגים אותו, אני תמיד הייתי הולכת לעבודה. כזאת

פעם אחת היתה . אחרת היו שולחים אותי ישר למשרפות, עטפתי את הפצעים בניירות שלא יראו את זה. ולא היה טיפול לזה

לכן , האחראית של הבלוק ראתה שאף פעם לא התחמקתי מעבודה. והעבירו אותי למי שהיו מיועדים למשרפות, סלקציה

  .החזירה אותי לעבודה

והיו , היו עוקרים את כל האיברים לנשים:  היו עושים ניסויים 10בבלוק . והפצעים עברו, פק לנו משחותבחור במרפאה סי 

אחראית הבלוק ? איך הגעתי לשם, הגעתי גם לקנדה קומנדו. בית חרושת לנשק שבו עבדתי -Union. מחזירים אותן לעבודה

לאלו שרשמו (למחרת אמרו לנו לא לעבוד. ה את המספרעמדה אישה ורשמ, יצאתי החוצה עם כולן!". החוצה! החוצה"צעקה 

 היו מביאים לשם את המזוודות. זהו קנדה קומנדו. מצעים נקיים ומיטה נקייה, לקחו אותנו לבלוק אחר). את המספר שלהן

פה היתה תקו. היה ארגז ענק למסירת תכשיטים. היו בונים מחפציהם חבילות ושולחים אותם לברלין. והבדים של המומתים

היינו צריכים לרוץ אז כעונש , אם לא הצלחנו לעשות זאת. חבילות 20אבל תמיד היינו צריכים לספק , שלא היו סחורות חדשות

העונש כי לא עשינו מספיק זה היה . וחוזר חלילה, לשכב על הרצפה ואז שוב להתרומם ולקום, לרוץ סביב, מסביב האחראי

עונש נוסף לאלו שלא עמדו במכסה . ד פנים שסיפקנו יותר חבילות מומתים ממה שהיהלכן היינו מוצאים דרכים להעמי. חבילות

בערב היו עושים ביקורת לראות שלא לקחנו דברי . וכולנו היינו חייבים להסתכל, פעם עם שוט מעור 24היומית היה להצליף 

אוקראיניות  והעבירו אותי לעבוד עם, קומנדולכן הוציאו אותי מה. לקחתי כותונת לילה: תפסו אותי בביקורת. ערך אלינו לצריף



. הן היו גונבות לנו את כל האוכל. יותר מהנאצים אפילו הן היו אכזריות. הן החטיפו לי מכות רצח כל הזמן. בחפירת תעלות

 מתרגמת יווניה. לכן בקשנו שיעבירו אותנו לעבודה אחרת. הבנו שכך לא נחזיק מעמד ומהר מאוד ישלחו אותנו למשרפות

  .כמו בכל מקום, שם היו עונשים. union-סיפרה לאחראים והם העבירו אותנו לבית חרושת לנשק

. ביום היה קשה לקבל אוכל כי היו יותר אנשים בתור מאשר הזמן להפסקה. מטוסים/לבדוק ברגים לפצצות: עבדתי בביקורת 

בנות : במשמרת לילה היתה בעיה. יום ולא בלילהלא ב, לא ישנתי בשום זמן. שם היו פחות אנשים, לכן עבדתי במשמרת לילה

. לשבת על הברכיים במשך שעה שלמה :והענישו אותן, מצאו אותנו ישנות בשירותים. צו לישון והיו נרדמות בשירותיםר

  . אני לא מבינה איך שרדתי את כל זה ,ובחור פולני הביא לי קצת אוכל שקיבל, הפולנים קבלו חבילות מהבית

לרגע לא . גם את החיים של הסבל הטהור שם, אבל רציתי לחיות, לרגע לא חשבתי שאצא מזה בחיים. סחבתי גוויות של מתים

. ואחרי כן עברתי למחנה מלחוב, באושוויץ שהיתי כשנה וחצי. בכל מקום Arbeit Macht Freiהיו שלטים . חשבתי להתחשמל

  . לגולל אבנים גדולות כדי להסתיר את המטוסיםהייתי צריכה . שם הייתי בונה מקלטים למטוסים

, העמיסו אותנו על קרונות, אחרי ימים רבים, כשסיימנו ללכת. ירו בו-כי כל מי שלא יכל ללכת, בצעדת המוות השלג היה אדום

רונות ובבוקר לקחו אותנו בק, בלילה אכסנו אותנו במחסן. מי שפיגר בהליכה ירו בו. שבגרמניה Ravensbrueck-והגענו ל

משם הועברתי . מאות בחורות במקום צפוף ביותר, שם לא היה מקום לזוז. גם שם היו משרפות. Ravensbrueck-פתוחים ל

יום . וסחבתי את הגוויות למשאיות שאספו ושרפו אותן, הייתי שם אחות בלילה. עמדנו בשלג שעות, כינים לכלוך": רצוף" -ל

  .   ם התחילו לברוח כי הרוסים התקרבו מאודוהגרמני, אחד הצעידו אותנו מחוץ למחנה

איבדתי את . אף פעם לא ידענו מה הם יעוללו עוד רגע, כל יום לחיות בפחד. לכל דבר, באושוויץ תמיד ספרו אותנו בחמישיות

ברזיה היתה . לפעמים לא הספקתי ללכת לשירותים לפני המסדר, בשירותים היו המון אנשים. את כל הקרובים, נעוריי, ילדותי

הרשו לנו לעשות צרכים . היה מחסור עצום של אוכל .היינו שותים ומקבלים דזינטריה. צהובים -אבל מי חלודה, שבה היו מים

 union-ב. בחמש בבוקר היו מקימים אותנו בצעקות אימים: יום טיפוסי. רתוח בבוקר" תה"היינו שותים  . פעמיים ביום בלבד

הנאצים . ובחורים בזונדרקומנדו פיצצו שתי משרפות, לפני המרד החביאו חומר נפץ בחדר. הנאצים הכריחו אותנו לשיר להם

   .לכן תלו את הבחורות שעבדו בו, גילו שחומר הנפץ בא מאותו חומר

לפעמים התרחצנו , של יהודיםהיו נותנים לנו סבונים אפורים משומן ואפר . והיו נותנים חתיכת נקניק, ביום ראשון היה חופש

וזה היה אמור להספיק , בערב היו מחלקים כיכר לחם אחת לכל בלוק. שכבנו אחד על השני, היינו כמו סרדינים בדרגשים. בהם

היו . שרפו איברים והוציאו אותם מהן, בנות סיפרו לי שהקרינו אותן: 10בבלוק . לפעמים היו מביאים קצת חמאה. עד הבוקר

  . הרב גם מיוון, עבדתי יחד עם הבנות האלה. אשכים, שיניים, רחם: עקירות ועיקורים בלי הרדמה ,"ניתוחים"

ההפסקה היתה קצרה . שקראו להם מרק, בהן היו בעיקר מים, בצהריים היו מחלקים קערות אדומות. היו שומרים בכל מקום

  . ואז לעבודה, ו הסתדרנו בחמישיותמסדר ב, היינו קמים. לקבל אוכל בכלל לא הספיקו מאוד אז הרבה אנשים

הייתי שומעת את . עשו לנו עוצר והטביעו את המשלוחים בסיד. הטביעו אנשים בסיד רותח ושרפו אותם חיים, כשנגמר הגז

את ריח , כאילו זה היה היום, אני מריחה. למרות שעברו כל כך הרבה שנים מאז, עד עכשיו אני שומעת אותן בראש, הצרחות

לא השתחררתי , שנים מאז שחרורי 69למרות שחלפו . שעות ביממה 24, ן יוצא מהארובותרואה את העש, ךהבשר החרו

, הרבה פעמים היו נותנים לי לחטא את הבגדים של המומתים .ראיתי המון אנשים מחכים בתור ללכת לתא הגזים. מאושוויץ

הם עבדו על האנשים עד . ה את הבגדים ומחטאת אותןמטביע, הייתי מביאה חבית גדולה. לפני שישלחו את הבגדים לגרמניה

  . הם לא ידעו עד הרגע האחרון ממש שהם הולכים למות, הסוף

צבטתי את עצמי כדי . לא ידענו מה הם יעשו לנו מחר, היה פחד כל הזמן. כל כמה חודשים היו הורגים את הזונדרקומנדו

. את מעט הלחם שהוקצב חילקו בין אסירות הבלוק. לי את האוכלהאוקראיניות היו גונבות . להראות יפה לקראת הסלקציות

  . הבחורות היו הולכות לשירותים יחד כדי שלא תרדמנה. שאי אפשר היה לישון, בבלוק היה כזה רעש



עם . ומשאית היתה אוספת ושורפת, כל לילה היו עושים ערימות גופות מחוץ לצריף. עבדתי גם בבית חולים לחולים סופניים

. רקובים ומצחינים משתן ומצואה, המתים היו מסריחים. היו כינים בשפע. היו מדשנים את השדות שמסביב לאושוויץ האפר

הייתי שומעת את . וראיתי את העשן, נשמתי את ריח הבשר החרוך. שהיתה קרובה מאוד למשרפות, תקופה עבדתי במתפרה

  .היוםאני עוד שומעת אותם בלילות עד . הצרחות של הנחנקים מגז

בצעדת המוות היו לי נעליים . מלאת כינים, מסריחה, הייתי מורעבת. שהביאו לנו כריכים, במלחוב היו כמה אוסטרים טובים 

  .משך שעותבבמחנה רצוף עונש פופולרי היה לעמוד בשלג  .שאבא הביא וזה עזר לי בזמן ההליכה

פעם . האכלנו אותה בכוח והיא שרדה, חברה שנעשתה מוזולמן היתה. סוודרים 4תופרות מסוודר אחד , בנות 5בקנדה היינו  

היו  .ביום הייתי צריכה לסדר את המזרונים. ברחתי והסתתרתי מתחת למזרונים, לקחו אותי לתא הגזים: ברחתי מסלקציה

עושים את  היו. ובררו מי מסוגל עוד לעבוד ומי לא, בזמן הסלקציות היינו ערומות. כלבים שליוו אותנו בעבודות בבוקר

. לכן בחרו אותה להגיע למשרפות, חברה שלי היתה מוזולמן. ולפעמים בחצר כשהיינו עומדים בספריה, הסלקציות במקלחות

, לא הספיקו לרשום את המספר שלה לפני שהיא ברחה והסתתרה. וחיפשו אותה, היא הסתתרה מתחת למזרונים בצריף שלנו

   .לכן היא ניצלה

את התולעים הייתי מוכרת . לחם/ריבה/תולעים מלוחים: וכפרס יכולתי לבחור בקנטינה פרסים, עבודה הייתי מצטיינת Union-ב

ים בבירקנאו היה מול נמחנה הצוע. כך היה לי יותר לחם. והייתי מקבלת מהם בתמורה לחם, למוזולמנים שכבר לא יכלו לאכול

לקחו את  -והמחנה היה ריק, בוקר אחד קמנו .קינאנו בהם. מתרוצצים ומשחקים, היה מלא במשפחות וילדים. המחנה שלנו

  . כולם למשרפות בלילה

לכן הצליפו , חברה שלי לא הצליחה לספק את מכסת הסוודרים של המומתים :כשהייתי בקנדה הייתי מביאה לחברותיי בגדים

לא עברתי סלקציה  לכן, כל הגוףפעם היו לי פצעים על  .לא יכלה לשבת, לגמריהישבן שלה היה אדום . פעם כל פעם 25בה 

כוסלובקית שראתה שאני אף פעם לא מתחמקת 'ראש הבלוק שלנו היתה צ. ושלחו אותי לקבוצה שהיתה מיועדת למשרפות

והחזירה אותי , !"?למה את עומדת בקבוצה הלא נכונה: "וצעקה, לכן נתנה לי סטירה, ל כךהיא העריכה אותי ע. מעבודה

הזונדרקומנדו היו עוקרים שיני זהב מהפה של  .שם ריפאו לי את הפצעים, אותי לבית חוליםכ היא שלחה "אח. לעבודה

לנו הם . אני חולמת על זה עד היום -הם גם הפשיטו את המתים וסחבו את הגופות לשריפה. המומתים ומוסרים אותן לגרמנים

היה צפוף  Ravensbrueck-ב . חביות את הבגדיםהתפשטנו ערומות ושמנו ב, מביאים חביות של חומר חיטוי: היו עושים חיטוי

  . היינו מתרחצים בשלג. היו שם גדרות גבוהות ביותר. עמדו אחד על השני, ביותר

אף אחד לא יכול להבין את מה שהיה  .ולא מעביר אפילו שמץ ממה שהיה שם, חשוב לי שתבינו שכל מה שכתבתי זה כלום 

אבל את , אני יכולה לשכוח את מה שהיה אתמול .שנתיים שלמות, משך שנתיים ימיםזה היה ב. צריך להיות שם כדי להבין, שם

   . ולמרות זאת אני חולמת כל הזמן על מה שעברתי, אני ישנה רק עם כדורי שינה והרגעה .זה אני לא יכולה לשכוח

 

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
 
  

גם . ומרוב שלא אכלנו כל כך הרבה זמן המון חלו בטיפוס ומתו, הביאו לנו אוכל. על ידי הרוסים Bradenburg-השתחררתי ב

הרוסים אנסו נשים . שלד ממש, הייתי כולי עור ועצמות, הבראתי בבית חולים. והייתי הרבה זמן על סף מוות, אני חליתי בטיפוס

רק , שהיא תהיה איתם לילה שלם, תר מבוגרת מאיתנו אמרה להןלכן אישה קצת יו. ורצו לאנוס גם אותנו, על ימין ועל שמאל

  .וכך היה. שלא יגעו בנו

שהיה מול המחנה , בפולין הוא עבד בבית חרושת לנעליים .מכל המשפחה רק אבא שלי ניצל. אחרי שהתאוששתי חזרתי ליוון

 ביקשתי מהאחראית על הבלוק. עבדו גברים ונשים יחד Union-ב. אמרו לי שהוא חי ונמצא ממול Union-ב. שלי באושוויץ



הוא ניצל אבל נסע . בתקווה אולי הוא ניצל, לכן חזרתי ליוון .כך ראיתי אותו בהצצה חטופה. לראות את אבא מרחוק פעם אחת

  . בוגרנו בתל אבי, ושם נפגשנו, הלכתי לקיבוץ. נפגשנו בארץ. הוא עלה שנה אחרי מאיטליה. לא ליוון, לאיטליה

בתי . עם הרבה בעיות בריאותיות, יש לי בן שעבר השתלת לב. אחד נפטר מגידול במוח, ילדים 4היו לי , 1948- התחתנתי ב

  .נינים 4-נכדים ו 6יש לי . גם התאלמנה, בישראל הבת השנייה גרה. התאלמנה, בקנדה
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