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שם משפחה ושם פרטי כיום
שם פרטי :וואלריה

שם משפחה :סלזקובה

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך ,אין צורך לענות עליה
בלועזית

שם משפחה איתו נולדתי :פלדמן

Feldman
בלועזית

שם פרטי איתו נולדתי :וואלריה

מין:
נקבה

Valerie
בלועזית

עיר לידה :מוקצ'בו

שנת לידה1922 :

ארץ לידה :צ'כוסלובקיה

Moktz'bo

שם פרטי ושם משפחה של האב :אברהם פלדמן

שם פרטי ושם נעורים של האם :חיה גוסטמן

מקום מגורים קבוע לפני המלחמה :מוקצ'בו

בלועזית

Moktz'bo

ארץ המגורים :צ'כוסלובקיה

השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:

מקצוע לפני המלחמה:

חבר בארגון או בתנועה:

)יסודי ,תיכון ,אוניברסיטה ,ישיבה(

)תלמיד ,סנדלר ,מורה(
תלמיד

)בית"ר ,השומר הצעיר ,בני עקיבא(
"השומר הצעיר"

השכלה יסודית ותיכונית
מקומות מגורים בתקופת המלחמה :מוקצ'בו
)שם העיר או האזור ושם הארץ(

במידה והיית בגטו ,ציין את שמו :גטו מוקצ'בו

בלועזית

במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו:
אושוויץ

בלועזית

Ghetto Moktz'bo

Auschwitz concentration camp

המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי :בצעדת המוות באושוויץ
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

תאריך השחרור2/5/1945 :
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור

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

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי

שנת עליה:
1963

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה:
אוניית "מולדת"

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(
נא לכתוב בגוף ראשון
אני נולדתי בצ'כיה ב 1922למדתי בבית הספר הצ'כי שנוסד ב 1929הייתי מאוד מאושרת שם ,צ'כית לא ידעתי כי בבית דיברו
בהונגרית אז לאט לאט עם הזמן למדתי בבית הספר את השפה .בבית דיברו הונגרית כי גרתי באזור שהיה שייך לאוסטרו -
הונגריה ואחרי מלחמת העולם הראשונה זה הפך לצ'כוסלובקיה .כשהייתי בת  11אבא שלי חלה בשפעת וכעבור שבוע הוא נפטר
ביום ההולדת שלי ,אבא שלי היה אדם חזק מאוד אבל המחלה גמרה אותו  ,אימא שלי נשארה עם שבעה ילדים.
באזור שגרתי היו בערך  15,000יהודים ,היה לנו רב אורתודוכסי הרב שפירא שהוא היה נגד הציונות ,היהודים אצלנו היו אנשים
מאוד דתיים ,המשפחה שלי גם הייתה דתית ,שמרו על כשרות ,נרות שבת ,חלות של שבת ,ולא הדליקו אור בשבת .טלוויזיה
ורדיו לא היה ,אני נורא אהבתי ספורט ולרוץ ,היינו כולם יוצאים לחצר והיינו פוגשים הרבה ילדים ומשחקים איתם ,אחרי המלחמה
לא נשאר מהם הרבה .הצ'כים היו דמוקרטים הם התייחסו ליהודים בצורה יפה גם להורים שלי היו הרבה חברים לא יהודים.
להורים שלי היו שתי חנויות נעליים ,וכשאבא נפטר נתנו חנות אחת לאח שלי שהיה בן  16וחנות אחת סגרנו.
את הבית חיממנו עם עץ ואימא הייתה קמה מוקדם בבוקר והכינה את החומר ללחם ,ארבע כיכרות לחם אימא הייתה מכינה כל
שבוע .ולבית הספר הייתי מכינה פיתה עם גבינה והיה לזה ריח ממש טוב .הבית שלנו היה בית מאוד מסודר ומאורגן ,כל בוקר
כל אחד מהאחים היה מסדר את המיטה שלו בצורה מאורגנת ,לפני שהייתי הולכת לבית הספר הייתי צריכה לסדר את המיטה
ואימא הייתה חותכת את הלחם לשבע פרוסות והייתה מורחת חמאה על כל פרוסה לכל אחד מהאחים שלי ,להכין תה בבוקר זה
לא היה פשוט כי לחמם את המים היה לוקח הרבה זמן.
אני זוכרת את חג הפסח איזה עבודה הייתה לנו ,דוד שלי אני זוכרת היה מביא מהכפר כל פסח  30קילו מצות ותמיד הוא היה
מביא יותר כי היינו נותנים גם לגווים ,פסח היה ג מאוד יפה היו צובעים את הבית ומנקים אותו ווילונות דשים היו שמים הבית היה
מאוד יפה ,אני זוכרת לפני הפסח היה צריך לגהץ בגדים לשמונה אנשים ואני תמיד הייתי מקבלת הרעלה מהגז של המגהץ .אני
זוכרת מהחג מאכל שהוא כרוב ממולא ,גולש הונגרי או פפריקש או כדוריות גבינה .היינו משפחה מאוד גדולה מצד האימא היו
תשע ילדים ומצד האבא שמונה ילדים הרבה דודים ודודות .אני זוכרת בג הפורים לסבתא מצד האימא היה בית מאוד גדול עם
סלון מאוד גדול ושולחן מאוד גדול והכול היה מסודר וערוך יפה אם הרבה מאוד מאכלים על השולחן שרציתי לאכול מהכול.
הייתי ילדה מאוד מאושרת ,היו לי הרבה חברות ,עשיתי הרבה ספורט ,שחיתי הרבה והייתי גם תלמידה מאוד טובה

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות
בבריחה או בהתנגדות ,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:
ב 1939באו ההונגרים לצ'כוסלובקיה והשתלטו עליה בחסות הגרמנים.
מ 1939-1944חיינו בבית בתנאים קשים לא יצאנו מהבית כי היו הגבלות אסור לעבוד אין כניסה לחנויות ואי אפשר היה ללכת
לבית הספר.במהלך השנים שהיינו בבית היינו כל הזמן תחת שליטה כל הזמן היו באים ובודקים אותנו אם יש לנו קמח או אוכל או
כסף כי הם לא רצו שיהיה לנו ואם הם היו מגלים שיש לנו אז הם היו רוצים לדעת מאיפה יש לנו או מי נתן לנו כדי לשים אותו
בבית סוהר.
ב 1940לקו את כל הגברים מהבית לשרת בצבא ההונגרי ,ובשלב מסוים לקחו אותם למחנות ההשמדה.
ב 1944הוציאו אותנו מהבית לגטו שישה אחים ואימא זה היה ממש נורא מאוד צפוף  15000יהודים בגטו ,לא היינו הרבה זמן
שם אוליי חודשיים ,אחרי חודשיים לקחו אותנו לבית חרושת ללבנים שהיה נטוש והחזיקו אותנו שם בערך חמישה ימים ,היה
מסילת רכבת שבנו במיוחד ליד בית החרושת והכינו את הקרונות אני זוכרת זה היה במאי .1944
ואז יום אחד לפני הצהריים אני זוכרת העלו אותנו לקרונות והיה מאוד צפוף והיינו צריכים לעמוד ,הכול היה סגור הרמטי עם
קרשים שאי אפשר היה להסתכל החוצה ,במהלך הנסיעה אנשים מתו ברכבת מרעב ,היה חם מאוד אנשים היו חולים שמתו

בדרך ומרוב שהיה צפוף אנשים שמתו מתו בעמידה ,שירותים גם לא היה  ,היה דלי ולא היה מה לעשות הוא היה מתמלא ונשפך
החוצה כי לא היה איפה לעשות ולא היה ברירה .מידי פעם הגרמנים היו עוצרים את הרכבת וזורקים את המתים החוצה .השלב
של הרכבת זה היה השלב שבו ההונגרים העבירו את האחריות לגרמנים .נסענו ברכת ארבעה ימים עד לבירקנאו ,כשהגענו
פתחו את הקרונות רציתי לעזור לאימא ולאחרים לצאת ולא נתנו לי ,מנגלה עמד שם עם כלבים ועשה סלקציה ,אחותי החזיקה
ילד בידיים חשבו שהיא אימא אז שלחו אותה לגזים כל אימא וכל אישה שהייתה בהריון שלחו לגזים ,לקחו לי את אימא ואת
האחיות שלי לגז ואני נשארתי עם אחות אחת ולקחו אותנו לבלוק  13שזה מבנה צריף היו שם שלושה כאלו היו שם  1200אישה
שינו במיטות של עץ קומתיים ,הצפיפות בבלוק הייתה נוראית וכל יום היו עושים סלקציה היו מחפשים מי שזקן או מי שחולה או
נשים בהריון ולוקחים אותם לגז .היינו הולכים כל יום לעבודה בליווי איש אס אס היינו הולכים הרבה ברגל בבוץ והיה קשה היינו
הולכים ליער והיינו צריכים להרים אבנים כבדות ומי שהרים אבן קטנה אנשי האס אס היו מרביצים לו עם שוט ,הרבה אנשים מתו
בעבודה והיינו צריכים לסחוב אותם לבלוק .הגרמנים רצו לסלול להם דרך במים ולכן רצו שנרים לשם את האבנים .בבלוק שלנו
היו גם צוענים .היו איתנו יהודים דתיים שעד היום אני זוכרת את הצעקות שלהם "שמע ישראל" כאשר לקחו אותם לקרמטוריום.
הפולנים שעבדו איתנו במחנות היינו מחליפים איתם לחם תמורת נעליים אנחנו היינו מקבלים  100גרם לחם ליום ,יום אחד
החבאתי לחם בבלוק והלכתי לעבוד כשחזרתי רציתי לקחת את הלחם ולהחליף אותו תמורת נעליים גנבו לי את הלחם ,אני
ואחותי הרגשנו כל כך ייאוש שהחלטנו לקפוץ על הגדר להתחשמל ולמות אבל מה שמנע מאיתנו זה איש אס אס שעמד שם.
בדצמבר של  1944אני לא הרגשתי טוב את אחותי לקחו לעבודה ואותי רצו לקחת לקרמטוריום ובגלל שלא היה שם מקום
השאירו אותי בבלוק המוות ,לא פחדנו מהמוות הייתי מקנא באנשים שהם כבר מתים והם אחרי זה .הצבא הרוסי התקרב
לאוושויץ ולא ידענו מה קורה ואז הגרמנים הוציאו אותנו מהמבנים וסידרו אותנו בחמישיות וזה היה בינואר  1945ולקחו אותנו
לצעדת המוות ,היה כל כך קר בלי אוכל לא היינו לבושים טוב הנעליים שלנו היו מעץ ,הרבה אנשים התיישבו בשלג וקפאו למוות
הלכנו בערך  30ק"מ ליום היה קור נורא ואיום ,בהתחלה הפולנים הגווים זרקו לנו לחם והגרמנים היו יורים באוויר להפחיד אותם
כל הדרך הייתה אדומה מדם.אחרי שהלכנו את כל הימים הללו מפולין הגענו למקום בגרמניה שקראו לו פרנסאו ומשם לקחו
אותנו בקרונות רכבת של פחם לרוונסבורג ששם היו גרמנים שהתנגדו לשלטון היה שם מחנה ריכוז מאוד גדול ולא היה שם מקום
נשארנו לישון בחוץ על השלג ,הרבה אנשים מתו שם.
צעדת המוות הייתה חמישה ימים מאושוויץ עד רוונסבורג נשארנו מהטרנספורט שהגיע למחנה שליש .מרוונסבורג המשכנו ללכת
לנוישטט גרבן ששם היה מאוד עמוס הכניסו אותנו לאורווה שהייתה מלאה באנשים ולא היה מקום הביאו שולם והעלו אותנו
לקומה השנייה ולקחו לנו את הסולם את הצרכים שלנו עשינו בצלחת שהיינו אוכלים .אני אפילו זוכרת בשני למאי  1945זה היה
יום שישי לפני שהגרמנים ברחו הם עוד הרגו בחורה שחיפשה אוכל בפח.
אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה(:
ב 2למאי  1945ראיתי פתאום שתי חיילם רוסים עומדים מחוץ לאורווה והבנו שהרוסים באו לשחרר אותנו .היה במקום שם
מחסנים מלאים באוכל של הגרמנים ואנשים אכלו כל כך הרבה שהקיבה לא יכלה להכיל כמות כזאת והרבה אנשים מתו,
השתחררנו ולא יכולנו לשמוח לא ידענו מי חי ומי מת לא ידענו מה קורה היינו כל כך חלשים ,ומרוב התרגשות לא יכולתי לדבר
הרבה זמן .היינו מאוד עייפים ומאוד חלשים וחולים לא היה כול לאכול היה סוג כזה של סיסמא בהומור "לאכול ולמות" כי אנשים
היו אוכלים ומתים מאכילת יתר .יצאנו מהאורוות ונשארנו בינתיים באזור הזה שנקרא נוישטט גרבן ונכנסנו למבנים של גרמנים
שגרו שם ,שם שהינו כשישה שבועות לערך.אחר כך הלכנו באוטובוסים וחלק מהדרך ברגל למקום שאמרו לנו שמשם ייקחו אותנו
חזרה הביתה לצ'כוסלובקיה המקום היה באזור ברלין אני לא זוכרת את השם .שם לא הייתי הרבה זמן אני זוכרת שהכול היה
שם מאורגן ומסודר ,לקחו אותנו באוטובוסים לפראג היה נורא צפוף באוטובוס ,כאשר הגענו לפראג שמו אותי במעון לעולים
חדשים נתנו לנו בגדים ונתנו לנו גם חיסונים ,ניו אנשים צעירים שהיו חולים אז לקחו אותם לשוודיה לבתי חולים ,מפראג הלכתי
בקבוצה לברטיסלאבה לחפש את אח שלי ושם מישהו סיפר לי שראה אותו על רכבת לבודפשט ושם הוא נמצא בבית חולים עם
דלקת קרום המוח ,אח שלי שירת "בהגנה" .אני נסעתי לבודפשט לראות אותו והוא לא זיהה אותי הוא היה בלי הכרה .לאחר מכן
חזרתי לעיר הולדתי מונצאק לקבל את מסמכי הלידה שלי והלימודים המקום היה כבר בשליטת האוקראינים והם סרבו לתת את
המסמכים ,לא יכולתי להישאר במקום הזה אז אחרי יומיים עזבתי את המקום בלי מסמכים .בגלל שאחרי המלחמה אנחנו

נחשבנו לאסירים ששוחררנו קיבלנו מהממשלה הצ'כית מעין כרטיס מיוחד שהקנה לנו זכויות רבות כמו לנסוע ברכבות
ואוטובוסים בחינם ממשלת צ'כוסלובקיה התנהגו אלינו ממש יפה .נרשמתי לאוניברסיטת "מסריק" ללימודי כימיה וביולוגיה וזה
היה במקום שנקרא "ברנו" שם למדתי על חשבון המדינה .את הלימודים התחלתי בגיל  .23היה מגיע לי לגור במעונות של
האוניברסיטה כשעמדתי בתור לקבל חדר תור ארוך מאוד ניגש אלי אדם מבוגר נראה בערך בן  70לבוש יפה וסיפר לי שהוא
מנהל בנק ושיש לו דירה בכפר במקום הכי יפה בברנו והוא מוכן לתת לי את הדירה לגור שם ,הוא נתן לי את הכתובת והתנאי
היחיד שלו היה שאני לא יביא לשם אף אחד .האיש הזה היה מאוד טוב אלי הוא דאג לי להכול אני הגעתי לדירה אפילו סבון
ומגבת להתרחץ לא היה לי,הוא היה כל חודש אחרי קבלת משכורות היה בא ומביא לי קצת אוכל ועוגיות.
בזמן הלימודים בגיל  24התחתנתי עם סטודנט יהודי לרפואה.גרנו בברנו ובשנת  1947בעלי סיים את לימודי הרפואה והתחיל
לעבוד אני עדיין למדתי .בשנת  1948כשהוקמה המדינה אחי ואחותי ששרדו והין בהגנה עלו לארץ ,אני ובעלי שהיינו ציונים
הצ'כים לא נתנו לנו לעזוב מהסיבה שהם השקיעו בנו לימודים .אנחנו מאוד רצינו לעלות אבל היה מאוד קשה אפילו שלחנו את
הדברים שלנו אז לארץ ובסוף האחים שלי לקחו את הדברים ואנחנו נשארנו .ב 1963ניסינו עוד פעם לבקש לעזוב אז הייתה
אנטישמיות גדולה וזרקו אותנו מהעבודה וממש בקושי הצ'כים בסוף שיחררו אותנו ועלינו לארץ באוניה שנקראת פגאסוס והגענו
לארץ ולקחו אותנו למקום שנקרא פרדס כץ ליד בני ברק.
נא ספר/י על חייך בארץ
)תחושותיך בעת עלייתך ארצה ,פעילותך הציבורית או התרבותית ,המשפחה שהקמת ,המסר שברצונך להעביר לדורות
הבאים(:
כשבאנו לארץ היו לי שתי בנות גדולות בנות  12והם היו נורא אומללות שמו אותם בבית הספר החקלאי בגדרה ושם התייחסו
אליהם מאוד גרוע ,ככה היה נהוג אז אמרו לנו שלילדים הכי טוב אם הם יהיו בפנימייה הם ילמדו את השפה יותר טוב .אני ישבתי
באולפן חצי שנה ללמוד את השפה העברית ובעלי הרבה פחות הוא תפס יותר מהר את השפה והוא קיבל עבודה ברמת גן
בקופת חולים בתור רופא משפחה .יותר מאוחר אני קיבלתי עבודת מחקר בבית דגן על וירוס הכלבת .אחרי שנה בערך קיבלנו
דירה מהסוכנות היהודית בחולון וגרנו שם כמה שנים בודדות ואחר כך שמעתי שיש ים בבת-ים ואני מאוד אוהבת את הים אז
עברנו לגור בבת-ים .במלחמת יום הכיפורים בעיר נתיבות נשארו בלי רופאים כי כולם הלכו למלחמה בעלי התנדב ללכת
לשבועיים לנתיבות התאהב המקום ונשאר שם  15שנה עד לפנסיה ובסופי שבוע הוא היה בא הביתה ולפעמים אני הייתי נוסעת
אליו .כיום יש לי שתי בנות חמישה נכדים ושתי נינות .המסר שאני הייתי רוצה להעביר לדורות הבאים שאנחנו היהודים נחיה
בשלום בינינו שלא יהיה גזענות כי מספיק אנחנו היהודים נרדפנו מגזענות אז בינינו לפחות צריך שיהיה שלום ,אנחנו צריכים
להיות מאוחדים נגד האויבים שלנו.

ראיון :יוסי טורק ,בת – ים ,
אוגוסט 2013

