
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  הוכברג :שם משפחה
  

  חיה :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  שוורץ :איתו נולדתישם משפחה 
  

                                    Swarzh בלועזית
 

  רנה  :איתו נולדתישם פרטי 

  

 Renee בלועזית
                                          

:                     מין

 נקבה
   :לידהשנת 

7/7/1928 
  אד'נירצ:  עיר לידה

  

    Nyiraczad   בלועזית

                                           

  הונגריה :ארץ לידה

 
  ברטלן :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  רוזיה שוורץ - רחל :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 
                                                    אד'נירצ: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 Nyiraczad בלועזית
 

  הונגריה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 יסודי
 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  הונגריה, אד'נירצ :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
 Nyiradan בלועזית ניארדוין: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

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

   

  בלועזית
  

   :אדם חופשיהמקום בו נודע לך כי הנך 

        בנתיב של צעדת המוות
                                                             

  :  תאריך השחרור

02/1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  הונגריה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
 

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

  כנסת ישראל



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  )ומאכליםחגים , המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

אחי הבכור גדול ממני בשלוש . שישה ילדיםמבין אני הילדה השנייה . כפר קטן על גבול רומניה, "ד'ניראצ" עירנולדתי בהונגריה ב

 היינו משפחה דתית מסורתית כפי שהיה. שהיה שם משפחתה גם לפני הנישואים - בא קראו ברטלון ולאמא רוזה שוורץלא. שנים
אבא . במקומות הקטנים בהונגריה היהודים היו דתיים. פועלי אגודת ישראל -י"מקביל לפאהחיים אורח  ,מקובל באותה תקופה

  .אמא כיסתה ראשה במטפחת. הלך עם כובע ככיסוי ראש והיה לו זקן

, מלח, סיד: ומכרו שם הכל של המשפחההייתה חנות כלבו , בפינה הפונה לרחוב הראשי של הכפר, בחלק ממנו. גרנו בבית גדול
היה גדול עצמו הכפר . החנות הייתה גדולה במונחים של הכפר. חישוקים של עגלות אףכלי ברזל ו, דברי תפירה, תקיםממ, אורז

בית כנסת היה . גרנו במפוזר בכפר. משפחות מורחבותהיו  שרובן משפחות יהודיות 40מתוכם ו תושבים 4000- כבו היו , למדי
 .שבתבגם להישאר  וזמנוהם ישנו ואכלו אצל המשפחות בכפר וה. כפרים בסביבההמף אהגיעו בנים שאליה  ולצידו ישיבה

 מ מהכפר"ק 40תחנת הרכבת הייתה במרחק של . לעיר נסענו ברכבתו ,בלבד התחבורה בין הכפרים הייתה עגלות וסוסים

פעמיים בשנה כדי לקנות  ם אליהשהיינו נוסעי עיר יפה ,העיר הקרובה הייתה דרבצן. שעתיים נסיעה עם עגלה וסוס שארכו אז
גיע לרכבת של השעה סיעה יצאנו בחמש לפנות בוקר כדי שנביום הנ .לנו את הנעליים הכי טובות היו קונים. בגדים ונעליים

ליו עלו נוסעים קרון אחד לנוסעים וע רכבת משא אבל היה למעשהנסענו לתחנת הרכבת ושם עלינו על רכבת שהייתה . שמונה
, לא היה מקובל לאכול ברחוב ,בכלל. לא הכרנו מסעדות לקחנו איתנו אוכל כי. עתיים עד לעירברכבת נסענו ש. רךלאורך כל הד

רק אנחנו אכלנו  אבל, ערמונים ונקניקיות, ברחוב היו עגלות שמכרו תירס חם. אנק פוד'לא היה ג. לא היה מנומס ולא נחשב חינוכי
  .אוכל כשר

  . היה רופא בכפר באופן קבוע אבל פעם אחת נדבקנו בגרדת ונסענו לטיפולים בבית החולים בעיר. כאשר מישהו חלה כולם נדבקו

עוד , הייתה לאמא עוזרת קבועה. היו שם מיטות והיה קל להשגיח עליו. כל החיים התנהלו במטבח ומי שהיה חולה ישן במטבח
לא היה מקובל ו ,להחזיק עוזרות גויות חוק שאסר על יהודיםהחילת המלחמה ואז נחקק תה איתנו עד תיהיא הי. לפני שנולדתימ

  .שהעוזרת תהיה יהודייה גם אם היא ענייה מאוד
 ,בחצר שלנואו לפחות  ,בכל חצר. לא היה מקרר ולא ברז עם מים זורמים. יתה לה עבודה רבה בביתיה, אמא עזרה קצת בחנות

בבית הייתה . אני עזרתי קצת בבית ואהבתי במיוחד ללקק את התערובת לעוגות. מים לשתייה היה מאגר ובנוסף לההייתה באר 

  .פירות ירקות ומוצרי חלב: פעם בשבוע היה שוק בכפר ומכרו בו אוכל טרי. עליית גג והיה גם מרתף שבו אחסנו אוכל
את הלפתנים והחמוצים . עד מוצקות כמו פובידלבישלו בנוסף . בקערה גדולה מברזל ,ריבת שזיפים בלי סוכר יינו מכיניםבבית ה

את הכרוב החמיצו . צבעוני מאוד שנראהכולם עמדו במזווה . כרוב אדום ,פלפל ממולא, אפרסקים, אגסים: אחסנו בצנצנות גדולות

הכל . קמח קנינו בשקים. שמו כרוב חתוך מעורב עם ראשי כרוב שלם ואחר כך הכינו מזה כרוב ממולא ומרק כרוב. בחבית גדולה

גם תפוחי אדמה וגזר . עד עונת הקציר הבאה הספיקהכמות הטחנו בטחנת הקמח פעם בשנה ו את הקמח. קנינו בכמויות גדולות

הייתה שייכת שבכפר הייתה מאפייה  .בחול וכך הוא נשמר לאורך זמןהיו מכסים את הגזר . ת ואחסנו אותם במרתףיוכמוקנינו ב

שי הבאנו למאפייה ביום שילשבת את החמין . אנחנו הכנו את הלחם בבית ואפינו אותו במאפייה. פקה לחם לכל הכפריליהודים וס

פעם בשבוע  .כפר היה עירוב ויכולנו להוביל את החמין בשבת מהמאפייה לביתב. תהאותו הבי היינו לוקחיםובשבת בצהריים 

העניים ו ,השתמשו גם בשומן שלו לבישול והשתמשו גם קצת בשמן חמניות. לכל המשפחה בשביל הבשראחד גדול שחטו אווז 

  .בשמן חמניותבעיקר השתמשו 

ספר הבית אחרי שנות ללמוד  כמו האיסור ,כל ההגבלות הייתה לי ילדות נהדרת עד שהתחילו. יתה מאוד מלוכדתיהמשפחה ה

, היו לי חברות מבנות הכפר ונפגשנו אחרי הלימודים. 12עד  6למדתי מגיל . כללי וכולם למדו שםבכפר היה ספר הית ב .יסודיה

 3היינו . יבה בכפראחי הגדול המשיך אחרי היסודי ללמוד ביש. של המשפחהרק אבל בדרך כלל השבת הייתה , גם בשבתות

  .כשהתחילה המלחמהאחי הצעיר ביותר היה בן שלוש . רובם הפסיקו ללמוד באמצע היסודיו בנים 3- בנות ו

לקראת . בשבת היו תמיד אורחים מהישיבה. עם הקניות והבישולים, מיום רביעי ואפילו מיום שלישיכבר ההכנות לשבת התחילו 
 היינו מתרחצים וחופפים אתביום חמישי . לכך ואת המים הרתיחו בסיר מיוחדת הייתה גיגית. העשינו אמבטי –שבת התרחצנו 

הבית היה . לבנים וטהורים, לילות שבת היו חגיגיים .היינו מתרחצים כל יוםלא . טהלמימייד נכנסים מה ו'פיגובשים ל, ראשה
, הרוהייתה אווירה של ט .לים כמו של כנסיהגדו, לאמא היו פמוטים מכסף. לבושים יפה והאוכל מיוחדהיו כולם , מבריק ומצוחצח

חלה מקדש ומברך על המברך כל ילד ואחר כך , אבא היה חוזר מבית הכנסת. כל המשפחה ביחד. אור ושמחה ונחת, של קודש
. קלועה אבל לא מתוקה, בחגים הייתה חלה גדולה מאוד. בשבת בבוקר היה מאפה שמרים מתוק עם צימוקים ועם קקאו .האוכלו

. גם הילדים ,בראש השנה וביום הכיפורים היינו כמעט כל היום בבית הכנסת .נו גם לפתן של חבושים שזיפים ותפוחי עץהכי

  . בין האמהות הייתה תחרות סמוייה על הלבוש שלהן ושל הילדים. נכנסו פנימה ויצאנו החוצה ושיחקנו
המאכלים , הלובן, היופי, האווירה שהייתה בבית. ם כאןאי אפשר להשוות את החגים בבית לחגי. שנים בבית קמה 65אני חיה 
יש הופעות ויש ועדות אבל תמיד חסרה לי , מתוכננים, מאורגנים; החגים בקיבוץ מאוד יפים. אלו דברים שכבר אינם, והאהבה

  .המשפחתיות לא כמו שהייתה בביתבקיבוץ הכל יפה אבל . החמימות והאינטימיות של הבית ,הרגשת הבית

  



 

  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
  

שני קצינים גרמניים  .יהודי הונגריה הושמדו תוך חודשיים. לקראת סוף המלחמהכבר , 18/3/1944- הגרמנים נכנסו להונגריה ב

באפריל אספו את כל יהודי הכפר למקום ריכוז . פינו להם את חדר הילדים והם היו נחמדים אלינו בתוך הבית. גרו אצלנו בבית
וכל ששת  42-ו 43י שהיו בני יהור - המשפחה באושוויץהיינו כל עוד בתחילת מאי . גיטו נייראודיון ,עיר הסמוכהלאותנו והעבירו 

, מיד עשו סלקציה בהגיענו. נסענו במשך שלושה ימים לאושוויץ. מאשר לפרותלנו נסענו ברכבות בהמות והיה צפוף יותר . הילדים

כל האחרים לי אמרו ימינה ול ,עמדנו בשורה :רגעזה עניין של . אני היחידה שנשארתי מהמשפחה. שירדנו מהרכבת ברגע
  . מה המשמעות של ימינה או שמאלהאו  ולא ידעתי מה קורה  ,שמאלה

  .האדמה נשמטה מתחת לרגלי, ם הכל אבדופתא
גם למחנה פרשוב שהיה , אחר כך העבירו אותנו לקרקוב. עבדתי בתיקוני מדים של הגרמנים. הייתי באושוויץ שלושה חודשים

וסחבתי ילו ק 33שקלתי שם . דה הייתה בליווי נגינה של יצירות קלאסיותהעבו. שם עבדתי במחצבת אבניםו השמדהמחנה 

נשים והמטרה  אלףהיינו . ו אותנו לאושוויץחיסלו את המחנה והחזיר ,בתקופת החגים, בסתיו. כבדות יותר ממנישהיו אבנים 
בלי , ככה עמדנו יום ולילה .י הגזיםבתאלא היה מקום  אבל, כבר היינו ערומות ועמדנו להיכנס, באושוויץ. הייתה להשמיד אותנו

  .ו הרגשה נוראהז ,הורואים אות העירומה וכל הגרמנים סביב שעומדתההרגשה של נערה צעירה . אוכל ובלי מים
מי שנפלה  ,שהייתה צריכה לצרכים עשתה בעמידהמי . כמו סרדינים פותעמדנו צפו. הכניסו אותנוהתפנה מקום בתאי הגזים כש

 24אחרי  אבל, שהכל יגמר, ת וחיכינו שיגיע הסוףשעו 24 למשך ינו בתאיה. לאן לזוזאף סנטימטר לא היה . פשוט נדרסה ומתה
עד ? צבא בנות הברית התקדמו? הייתה תקלה טכנית? הם פחדו; לא פתחו את הגז ואני לא יודעת למה. שעות שחררו אותנו

  .העבירו אותנו ללייפציג בגרמניה ושם עבדנו במפעל נשק עד לצעדת המוות, יםקיבלנו בגדי פס. לא יודעיםהיום 

, שפוייה גםלא יודעת איך בכלל נשארתי בחיים ואני . לא משתחררת ממנה ואני הטראומה של תא הגזים מונחת בראשי כל הזמן
אני . שרוד וגם כל הזמן להמשיך הלאהוחצי וגם ל 15מהיכן היו הכוחות הפיזיים וכוחות הנפש גם להיות נערה מתבגרת בת או 

  .בעצמי לא מבינה איך עשיתי זאת
פשוט ישבנו וחיכינו , לא הלכנו ותבליל. היו נעליים גם לא ,לא היה מספיק ביגוד חםוכבר היה קר . התחלנו את צעדת המוות

 ,מייד נורהידי החיילים הגרמנים מי שנתפס על . לפתות מוציאים משםו ,באדמה הקפואה, בשדות הקרובים היינו חופרים. לבוקר

  . נורהגם מי שהתעכב או נחלש . כי זה היה אסור
. לא ידענו מה קרה, בבוקר לא ראינו אף חייל .ברחו בלילה, בוקר אחד פתאום הגרמנים נעלמו. תככה זה נמשך שלושה שבועו

; טיותאהייתה רק אפ ,היינו מעבר לפחד ,פחד לא היה. בגרמניה היינו, לא זוכרת איפה זה היהאני . רק אנחנו, לא היה אף אחד
כשגילינו שהחיילים לא . שזה יגמררציתי רק , לא חשוב מה יקרה כבר, לא מרגישה ולא חושבתאני . כבר לא אכפת משום דבר

  .כמה שעות הגיעו חיילים רוסים וכעבור, לא היה כוח כי ים שמחנו אבל לא הלכנו לשום מקוםחוזר

חיבקו ועודדו , הרוסים חייכו. כשהגיעו הרוסים הבנו שהגיע סוף המלחמה. קרב רק לא ידענו אם נזכה לוידענו שסוף המלחמה 
שם נתנו לנו אוכל , העבירו אותנו למחנה מסודר. הינו שלדים מהלכים, הם ידעו את מי הם פוגשים. הרגשנו שהם אנושיים. אותנו

  . י אכלו ללא בקרההיו אנשים שמתו כ. בגדים לא נתנו כי לא היה. ושתייה
 יותר שאין כזה דבר אלוהים ואני לא רוצההרגשתי  ,כל מה שעברתי במלחמהאחרי . חכם מאמין ומסור, אבא שלי היה אדם ישר

 .לשמור על אורח חיים דתי
   

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

יותר משבוע בדרכים בכל  יטלטלתיהאני ו, מסודרים כלללא אמצעי תנועה ואף  רכבותבאותה עת לא היו בגלל נזקי המלחמה 
. כיוון את הניצוליםארגון הלא ידעתי לאן ללכת אבל . וינט'הגארגון הגעתי לבודפשט ושם קיבלתי בגדים של . צורות התנועה שהיו

קרובים שהיו מצאו אותי לפי רשימות של חיפוש ש מאוד רחוקים משפחה פגשתי קרובי .ע הביתהידעתי שאני צריכה להגירק 

והם לא  הייתי אצלם קצת מאוד כי לא היו להם תנאים אבל, אוכלקצת הקרובים נתנו לי  קרובי המשפחה .וינט'במשרדים של הג
   .בסיר של ילדיםהיינו עושים את צרכינו  ,רותיםישהיו אוכל ולא היה מספיק לא : יכלו להחזיק אותי

הדלתות והחלונות . ממשפחתי שלם אבל ריק. נשאר היחיד השלם בכל הכפרש שלנו ומצאתי את הביתהולדתי הגעתי לכפר 
ראויים למגורים אחרים י וכיוון שלא היו בתים יבית מצאתי אנשים שהגיעו לפנתוך הב. ארו כי כל הזמן גרו שם אנשי הצבאנש

אלו היו . את היין שמכרו הם החזיקו במרתף הבית. הם היו שלושה או ארבעה ועסקו במכירת יין. הם נכנסו לבית שליבכפר 
לקחו אותי לתופרת שתפרה  הם קיבלו אותי יפה ואפילו. הכרתי אותם, יהודים קרובי משפחה שגרו בכפר לפני המלחמהאנשים 
  .לי בגד

היו פעולה עם הגרמנים ואפילו  ששיתפולא יכולתי להישאר יותר כי הרגשתי שנאה נוראית להונגרים אבל , בבית נשארתי חודש



 

גבול עם אותי בלהבריח  יםצריכ וזה לא היה פשוט כי הי. דוד שלי מרומניה הזמין אותי אליו ועברתי אליהם .S.S-גרועים מה
זירו אותי והח, מגבת וקצת לבנים ,לקחו לי את המעט שהיה ליו םאבל תפסו אותי שומרי גבול רומניבריח אותי יהיה מי ש. רומניה

הוא ו היה לי בית. גר בעיר לוגושש. יהצלחתי לעבור והגעתי לדודוהפעם  עם מבריחהגעתי לגבול שוב  בפעם השנייה. להונגריה
היא לא אהבה אותי כלל . פוריםכמו בסי ,אם חורגת לבנותיו, אשתו הייתה אישה שנייה .אדם טוב וגם בנותיוהוא היה . היה נפלא

שהיתי שם פרק זמן . אותו היא אהבהשרק לדוד  ,היא לא הייתה טובה לאף אחד. והתברר שהייתה מאוד קשה גם עם הבנות
  .לא רציתי לחזור להונגריה אבל הרגשתי לא נוח בבית של הדודאמנם . חוקיתוחזרתי להונגריה שוב בדרך לא 

הצטרפתי להכשרה של השומר הצעיר והשתכנעתי . אף אחד ואין לי ביתשם החלטתי שאני לא נשארת בהונגריה כי אין לי 
לית גאבדרך לא ל, אותנו לארץות להעביר היינו חודש בלבד בבודפשט עד שהקבוצה התארגנה ומצאו אפשר .בקלות לעלות לארץ

מצאו אנייה שהובילה  לבסוף .ו אותנוקחיישוקברניט נייה ועד שימצאו א, יההעבירו אותנו לזאגרב שהייתה אז ביוגוסלב. כמובן

בגדים היה לכל ו ,דאגו לנו לאוכל, היה קיץ. ו במתבן פתוח על מצע קשבזאגרב חיינ ".כנסת ישראל"פעם פחם ונתנו לה את השם 
  .הו כדי לא להתגלותאסור היה להתקרב לנמל כלש. כשלושה שבועות הפלגנו בים .מהבית אחד מה שהביא איתו

. זה היה הנשק שלנו, זרקנו עליהם את קופסאות השימורים שהיו לנו. שם חיכו לנו הבריטים ולא נתנו לנו לרדתו פההגענו לחי
  .לקפריסין -ומיד העבירו לאנייה אחרתמהאונייה הורידו אותנו 

היה אי אפשר  -מחנהב הייתה כמואבל ההרגשה  ,יותר מסודראמנם היה . שהינו בו שמונה חודשים. מחנההיינו ב קפריסין שובב
סרגנו סוודרים ומבדי : ואת השמיכות פרמנו לחוטי צמר, מהדפנות, בקפריסין גזרנו חתיכות מיריעות האוהלים. לצאת ולהיכנס

, ם זאתע. הבד היה נוראי ופצע אותי אך, החזייה הראשונה שלילמעשה חברה תפרה לי חזייה וזו הייתה . האוהל תפרנו בגדים

. אותנו גולדה מאיר אפילו הגיעה לבקרפעם אחת ועברית  מלמדים אותנוו מהארץ היו מגיעים שליחים. בקפריסין היו חיי חברה
  .בסך הכל לא היה כל כך נורא

  

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

  

. טי.די.די- ריססו אותנו ב. שם היינו בהסגר חודש ימיםו הגענו ארצה למחנה עתלית, ונה חודשים בקפריסיןאחרי שמ, 1947בשנת 

גם שם לא כולם התייחסו ו להכשרה בקיבוץ שריד נועבר, לא נפרדנושכל הזמן הזה כל הקבוצה , משם .ועברנו בדיקות רפואיות

בגלל שהיינו עולים . בעיקר יוצאי פולין, חלקם היו עולים ותיקים יותר ,ים שלא אהבו את נוכחותנו בקיבוץהיו אנש. יפהאלינו 

  .אמרו עלינו שהלכנו כצאן לטבחים חדש

לדו עוד כשהקבוצה שניים מהילדים נוו ,משפחותאף בהכשרה היו גם זוגות ו. אבל חוץ מהם הכל היה בנוי, בשריד גרנו באוהלים

כי בקפריסין לא היו תנאים ללידה או לגידול , לקראת הלידה העבירו את האמהות לארץ והם ילדו בארץ -הייתה בקפריסין

  .בשריד הם קיבלו צריף והילדים הלכו לבית התינוקות. תינוקות

התכוונתי , ת עגלאני אמרתי שאני רוצה להיו ושאלו כל אחד מה הוא רוצה להיות. עבריתשלימד אותנו היה לנו מדריך נהדר 

במלחמת העצמאות היינו בשריד וגייסו  .עבד דוקטורבכלל היה פרופסור ובזבל  שםוהעגלון  ,רציתי להיות כמו הגברים. לעגלון

אחרי  .הם לא ידעו עברית אבל ידעו מה זו מלחמה. נתנו להם נשק ושלחו אותם להילחם. גם אלו שלא ידעו עברית ,גבריםאת ה

  .ורק אחר כך הגענו לבית קמה ,יום זו הוד השרוןכ, להכשרה בהדר שריד עברנוההכשרה ב

. צבעונים ועוד הרבה, כלניות, סיפנים: אבל היו פרחי בר גבוהים בגובה של ילד ,זבובים גדולים ושחוריםמ חוץ דבר כאן לא היה
ישובים היו בנגב כבר . קמהץ בית ההכשרה שלנו הקימה את קיבו .הייתה שמש ומוט שציין את הנקודהו. היה צבעוני מאוד
בשנת . אנשי רוחמה גם עזרו לנו מאוד בהמשך. שובל ורוחמה והשכנים שלנו היו הקיבוצים ,הנקודות בנגב 11שהוקמו במסגרת 

לבית קמה לקח  מהדרוהמעבר , הייתה שנה גשומה מאודזו ". ספיח" עוד נקראהאז ש עלינו לבית קמה, בחודש אפריל, 1949
רוחמה עם טרקטור קיבוץ באו מ ואז, ונתקענו בדרך היה מוצף ובוץ צומת פלוגות -ה'בפאלוג. ר היה לעבוראי אפשו יום שלם

  .וחילצנו אותנו ואת המשאית שלנו

יבלנו מיטות ברזל ק. אנחנו גרנו באוהליםו היה חדר האוכלמהם אחד  ,נו שני צריפים כדי להכריז נוכחותביום ההקמה הקמ
בטנקר והיה מים רוחמה היו מביאים מקיבוץ . לא היה מקרר ומה שלא נאכל התקלקל ונזרק .מדי יוםמזון וגם , ושמיכות מהצבא

האמהות והילדים נשארו בהדר . הייתה מקלחת פח משותפת. את הרצפה מי הרחצהלרחצה היה דלי ואחר כך שטפנו עם . ברז
בשלב הראשון סללנו כביש גישה . עצם ההקמה של הישובעסקנו ב כלכלית כי לא הייתה תעסוקה. אחרי שנהרק והצטרפו אלינו 

וקיבלנו  ,איש 35, היינו מעט אנשים .ה'אחר כך סללנו את הכביש לפאלוגו ך להקים גדררוהיה צ. ושיפרנו את תנאי החיים בנקודה

  . יוצאי פוליןשל אנשים מהתנועה  - לכוח אדם השלמה
זמן הנסיעה היה עשר דקות . הייתה קצרה יותר מדרך הכביש של היוםוהדרך על טרקטור דרך השדות  היינו נוסעיםלרוחמה 

קרוב לתוואי , הכביש היה צר מאוד. את הקטע מכאן צפונה, אני סללתי כביש. ברוחמה כיבסנו את הכביסה. בטרקטור של פעם
שישה  למשך ת רופין במכלל התחלתי ללמוד תפירהכשהתעייפתי . אחר כך עברתי למטבח והייתי המבשלת בקיבוץ. הכביש כיום

אחר כך למדתי חודש בשנקר ותפרתי . שמלות לכל הבנותותפרנו בגדי עבודה . התחלתי לעבוד בתפירה בקיבוץאז שבועות ו
  . חליפות ושמלות כלה



 

אני עדיין תופרת בגדי ילדות במסגרת  אבל כיום כבר אין מתפרות בקיבוצים. םכשהפסקתי לתפור לכלות עברתי לתפור בגדי ילדי

  .מפגשי הבוקר שלנו במשמר הנגב

עם . הוא היה גדול ממני בשמונה שנים. על הקרקעאנחנו השלמה חצי שנה אחרי שעלינו האת בעלי מאיר הכרתי כשהגיע גרעין 
סע מטעם אינטל לבוסטון הוא נ .טק-עובד בהיו מהנדס חשמל ואלקטרוניקה שכיום, יגאלהבכור : נולדו לנו שלושה ילדיםהשנים 

למד  ,ביניהם הצעיר, גונן .למדה בפקולטה לחקלאות וגרה כיום בקיבוץ יגורוהיא  בשלוש שניםיגאל צעירה מ גילה .גר שםוכיום 

מגונן יש את . אורי ואיתי, מגילה יש את עדי. ענת ודני, מיגאל יש את לימור: מכל ילד יש לי שלושה נכדים. חינוך מיוחד באורנים

  .בן שנה וחצי שהוא נכד של גילה, עומר, ין אחדיש לי גם נ .ענהאל ומעיין, נועה

  

  .הקיבוץ נוחים ונעימים יחיו יש לי משפחה יפה ,היום אני שמחה ומאושרת .זהו סיפור חיי

  .הוא הניצחון שלנו על הגרמנים, הקיבוץ והמשפחה; מה שהקמנו ובנינו במו ידינו, בעיניי
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