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 רם של גוטסמן דב, חנה ויונה זכרונם לברכהופיס

 )בנם של דב וחנה, אחיו של יונה( משה גונן: שם הכותב

 

אמר בנאום מרגש:  "במקום הזה בו אני עומד לפניכם,  1961גדעון האוזנר בפתיחת משפט אייכמן באפריל 

אין אני עומד יחידי; עימדי ניצבים כאן, בשעה זו, שישה  – שופטי ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן

מליון קטגורים. אך הם אינם יכולים לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק 

כלפי היושב שם: אני מאשים! מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין 

פני אירופה לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. אהיה אני על כן להם  וקבריהם פזורים על

 לפה ואגיד בשמם את דבר האישום הנורא" . 

לאותו אדולף אייכמן, שהציג את עצמו במשפט כ"רק פקיד" שפשעו היחיד היה שמילא פקודות ושהיה 

' ץמשפחתי, שכולה באה מאזור מונק"בורג קטן במערכת", לאותו אייכמן היה קשר חזק מאוד לסיפור 

הוא זה שנתן את ההנחיות להוצאת כל היהודים משתי הגטאות שבמונקץ' לאושוויץ  –שבקרפטים הרוסיים 

ה"רק פקיד" הזה הגיע אישית לביקור בגיטו ולאחר יומיים החלו הטרנספורטים שבמסגרתם הגיעו  –

 שם אפילו יום אחד.מרבית בני משפחתי למחנה ההשמדה וחלקם הגדול לא שרד 

. 'ץהעיר מונקא בעיירות קטנות בפרברי, רותניה(-)אז, קרפטו גם אבי וגם אמי נולדו בקרפטים הרוסיים

 – 1919רו הונגרית, מ טהוא היה חלק מהקיסרות האוס 1918אזור זה עבר מספר ידיים לפני המלחמה: עד 

נכבש ע"י הגרמנים ולאחר  1944יה, במרץ היה חלק מהונגר 1944 – 1939היה חלק מצ'כוסלובקיה, מ  1939

 תום המלחמה הפך לחלק מבריה"מ. היום הוא חלק מאוקראינה.

ילדים  4ז"ל נולדה בעיירה פסיקה הסמוכה למונקאץ' להורים סימה וברל )דב(. להוריה היו  שטרן אמי חנה

ששם מכרו מוצרים  תיתה להם חנות קטנה בביי, דורקה, זאב ורבקה. אביה היה סוחר והאמי )הבכורה( –

הייתה עקרת ביתה שעזרה  בסיסיים. אמי ואחותה  למדו לשחות בגיל מוקדם בנהר שעבר ליד הבית. סימה

השפה המדוברת העיקרית בבית בעבודה בחנות, בעיקר כשהאבא היה יוצא מחוץ לעיר להביא סחורות. 

מצד אביה יוכבד  וסבתא  שטרן וםאברסבא הייתה אידיש, אך בגלל הסביבה דברו גם הונגרית וגם צ'כית. 

נה ושם נפגשו ינה. בחופשות הקיץ אמי נסעה עם אחותה לשהות אצל סבא וסבתא בפולייהיו מהעיירה פולי

היה מהעיירה פסיקה. סבתא מצד אמי,   מצד אמא חיים איזדורפרעם  בני הדודים ונהנו לבלות שם. סבא 

שהייתה בעלת  אמידהה באה ממשפח מלכה. זורת באאחר עיירההייתה מ ,איזדורפר לבית קופלביץמלכה 

ה רה לגיל תיכון עברה ללמוד בעייעאמי למדה בבית ספר יסודי בפסיקה וכשהגיקרקעות באזור פסיקה. 

לשם היא נסעה כל יום ברכבת ולעתים בעגלה עם סוס. אמי הצטיינה סמוכה שבה היה בית ספר תיכון. 

מוך לכניסת ההונגרים לאיזור כשאלו אסרו על הילדים היהודיים פרק זה של הלימודים הסתיים סבלמודיה. 

הוריה של אמי היו דתיים רק ברמה של  ללמוד בבתי הספר כחלק מגזירות קשות שהטילו על היהודים. 

ם זורמים, וחלק מהאוכל הגיע מחקלאות שבוע. בעיירה לא היה חשמל ולא מית הכנסת בסופי יהליכה לב

הבינוני של אותו זמן. מידי פעם נסעו לעיר  מדעם זאת המשפחה הייתה מהמעמקומית של בני המשפחה. 

תה בקתה של שומר יליד הבית של אמי היהבית של אמי היה ליד הגשר שמעל הנהר. הגדולה, מונקאץ'. 

הברון היה הבעלים של חלק . טירת ציד בעיירהנברום שהייתה לו גם שפון  גרףהיער ששמר על הרכוש של ה

היו  ,משפחת אמיחלק מלגם ש ייתכןליהודים באזור, ו ,ככל שהצלחתי לבררמות בסביבה. גדול מהאד

פון והם הגיעו לאזור יחד עם הגרף  ,הונגרית-בזמן הקיסרות האוסטרו 18 -מאוסטריה מהמאה ה שורשים



 ה , הם חיו בהמשך בדרום אוסטרית מגירוש ספרדוקורכנראה מכ"יהודי החצר" שלו. ליהודים אלו נברום ש

 .הם נראו שונים מהיהודים שמקורותיהם באזור זה – ומה שייחד אותם זה צבע העור הכהה

ביתה של אמי   סבא של אמי מצד אביה היה כהה עור וכולם כינו אותו "אברום השחור" בשל צבע עורו.

י חלק מהות -בסך הכל אמי גדלה בבית חם ואוהב ובאווירה משפחתית .קיים עד עצם היום הזהבפסיקה 

ממנה ומאחותה על  הרבהשמעתי  –ה בנהר, העזרה לאמא בבית ימחיי הילדים נסב סביב משחקים, שחי

בכפר של אמי היו נהוגים מנהגים  ולנט של שבת שהתנור שלו שימש גם לחימום הבית בימים הקרים.'הצ

גיזי  –גיזי וחיה  ותיה של אמידדו –שואין. כדוגמא ילמשל נושא השידוכים והנ –אופייניים ליהודים בגולה 

 1932-1942שידוכים בשנים  עשרותהייתה הבוגרת ולכן היא הייתה חייבת להינשא ראשונה. הביאו לה  ז"ל

שנים עד  10רבה לכולם. באותה תקופה אחותה הצעירה יותר חיה  הכירה חבר שהמתין לה יוהיא ס

י הדודות בהמשך ממוות את שתשאחותה תינשא.  אותו חבר מת ממחלה בזמן המלחמה.  עובדה זו הצילה 

 . (בהמשך ואחותה דורקה קרוב לודאי שעובדה זו הצילה גם את אמיבאושוויץ )אקדים ואומר ש

)אבי  להוריו יונה ושרה למונקאץ'  מאוד רה קליצ'נוב הסמוכהינולד בעי ז"ל פלדשטיין  -גוטסמןאבי דב 

ו מפקד אוכלוסין, בגלל בעיות רישומיות נולד תחת שם המשפחה פלדשטיין, אולם כשההונגרים נכנסו ועש

ילדים,  13. נולדו להם המשפחה שנתה את שם המשפחה לשם המשפחה של הסבתא של אבי, גוטסמן(

 2-בנים ו 7: ילדים 9, כך שבתחילת המלחמה היו להם 3שלושה מהם מתו בלידה ואחד מת ממחלה בגיל 

ש, אך בגלל הסביבה דברו גם הונגרית וגם צ'כית. גם כאן השפה המדוברת העיקרית בבית הייתה אידי בנות.

 רה בגיל צעיר יחסית. טסבתו מצד אביו, פייגה נפ גר עם הוריו בביתם. מצד אביו, צבי )הרש( סבא של אבי

בעבודתו, שכללה נסיעות תכופות לעיר מונקאץ'  ויונה, אביו, היה סוחר בקר והילדים הגדולים יותר עזרו ל

אמו זקנו למשל היה קצר. עם זאת כמו כל הסביבה הלכו לבית כנסת.  –מודרני  אביו היה דתיהסמוכה. 

 כולל אבי,  ,כל הילדיםרו לפני המלחמה. טהוריה, שלום ומלכה אקרמן נפממשפחה יותר דתית.  הייתהשרה 

מסיום בית הספר . אבי סיים בית ספר יסודי. כירו את חוקי הכשרות ושמרו עליהם, ה"חיידר"הלכו ל

התחיל לעזור לאביו בעבודתו יחד עם שני אחיו הגדולים. בעבודה זו למד איך להסתדר וזה סייע לו י היסוד

עד המלחמה לא הייתה למשפחה  ,מאוד לשרוד את השואה ואת התקופה שבאה לאחריה. למיטב ידיעתי

שרים מאוד. להם חיים טובים לפני המלחמה. הם היו מאו היו אבי, אחות ,ז"ל לדברי מלכה זיקה לציונות.

היו מגיעים לשם ברגל בעיקר בסופי  –הם נחשבו מעמד הביניים. הם הגיעו לעתים קרובות מאוד למונקץ' 

 שבוע להיפגש עם חברים.

. 1939 -על הקרפטים הרוסיים ב ההונגריםהתקופה הקשה עבור הורי ומשפחתם החלה עם השתלטות 

בגרמניה ובמדינות שנכבשו ע"י הגרמנים ולעתים  ההונגרים עקבו באדיקות אחרי הגזירות שהטילו הנאצים

אף הרחיקו לכת. חלק ממשפחת אמי, אלו שלא הצליחו להמציא ניירות מסודרים במהלך שערכו ההונגרים 

פודולסק, שם נערך טבח נוראי בחלק מהיהודים שגורשו. חלק שרדו את הטבח  אזור קמיניץבאיזור, גורשו ל

גיזי, חיה ואמן  שתי דודותיה של אמילרבות ממחלות ורעב, וחלק,  אך נשארו באזור וחלקם מתו בהמשך

וראיים במשך כשנתיים. למונקאץ' ושם הסתתרו בתנאים נ בליל הטבח חזרו ,(מלכה )סבתא של אמי

 על יהודים ללמוד בבתי ספר ובעקבות זאת אמי הפסיקה ללמוד.  הונגריםאסרו ה תחילת שנות הארבעיםב

בא ההונגרי לצכפיה ומנדל נלקחו, גויסו ב, דב ז"ל, ושני אחיו הגדולים משה אבי 1941לאוקטובר  15-ב

לא גויס מאחר ונפצע במלחמת העולם הראשון  יונה אביו ברחבי אירופה.ונשלחות למחנות עבודות כפיה 

דודי, מנחם, הצליח  בנית מסילות רכבת. ובחפירות  במחנות כפיהעבדו ונעזר במקל להליכה. שלושת האחים 

 לב מסוים לברוח ולחצות את הקווים לצד הרוסי, שם נלחם בגרמנים והתקדם לקצונה.בש

ההונגרים כפו על היהודים ללכת עם טלאי צהוב. היהודים נאלצו להתחבא. מידי פעם  1942 שנתהחל מ

. הם תמיד פחדו. לעתים גם המקומיים הצטרפו להונגרים ופאות קניםזההונגרים תפסו יהודים וגזזו להם 

 תעללות ליהודים.בה



נשלח לפולין ומשם  1943מחנות עבודה רבים שבהם עבד בעבודות פיזיות קשות מאוד. בשנת עבר  אבי

 לגרמניה. בדרך הצליח לברוח עם חבר לעיר הולדתו. הוא נתפס על גשר מונקאץ' עם חברו והם ונשלחו לכלא

בקר אותו ולהביא לו מעט אוכל דרך חלון אמו ואחותו הורשו מידי פעם ל. בתליה . הוא נדון למוותבמונקאץ'

אחותו ואמו נפרדו  –עלו אותו לרכבת להונגריה ה 1943בסוף לילה אחד . 1944נשאר בכלא עד סוף  קטן. אבי

זור, סמוך לסוף המלחמה באמעונש המוות.  חנן אותו ,הורטימיקלוש  ,הונגריההעוצר של  בהמשך,  .ממנו

עבר בעיירה רקושין,  סמוך לעיירת הולדתו. בשלב  הוא ולין,רך לפמוות. בדההוא נשלח לפולין למחנות 

הוא ידע  – ושם התחבא מסוים עשה את עצמו קושר את שרוכי נעליו וקפץ לתעלה לפני שהעלו אותו לרכבת

שר רקושין שנהג לסחור עם משפחתו בבעיירה שהרוסים קרובים ולכן החליט לקחת סיכון. הוא הכיר גוי ב

ב עד טפל בו היימספר שבועות וט והחביא אותו באסם לוה  ובקש את עזרתו. האיש נענה לפני המלחמ בקר

 שהגיעו הרוסים. 

יצאה פקודה מהז'נדרמריה  2/4/1944 -. ב19/3/1944 -הגרמנים כבשו את הונגריה, כולל הקרפטים ב

נדרש לסיים את אונגוואר וברגסאס. בפקודה  ,רותניה למונקאץ'-ההונגרית  לפנות את כל יהודי קרפטו

. המבצע החל בפועל ביום הראשון 28/4/1944 -. הצווים הרשמיים לגטואיזציה פורסמו ב6/4/1945הפינוי עד 

בשיתוף פעולה מלא בין ההונגרים לגרמנים. היהודים מסביבת מונקאץ' הועברו  16/4/1944של הפסח ב 

במאי היה  15. ה )שויוביץ וקלוש( בניםבהתראה מיידית לשני גטאות בעיר מונקץ' שהוקמו בשני מפעלים לל

ובהמשך  נתן את ההנחיות לביצוע אדולף אייכמן .אושוויץ -י המועד של תחילת גירוש היהודים ליעדם הסופ

, הוא בקר בגטו של מונקץ' )עדות הניצול זאב ספיר( על פי העדויות במשפט אייכמן .פיקח אישית על הביצוע

  . כדי לפקח אישית על המהלךיומיים לפני תחילת הטרנספורטים 

במחנות כפייה( וכל משפחתה המורחבת של כאמור משפחתו המורחבת של אבי )למעט אבי ושני אחיו שהיו 

וכעבור כחודש הועברו בקרונות במונקץ' לגיטאות הטראומטי, ללא התראה מוקדמת, אמי חוו את המעבר 

, מסע שהתארך בגלל העדיפות שנתנו הגרמנים בקר בצפיפות נוראית ללא מזון ומים במסע ארוך לאושוויץ

ולם את המחזה לרכבות עם חיילים שנסעו לתגבר את החזית המתמוטטת. עם הגעתם לאושוויץ עברו כ

בני משפחתם הולכים למוות )והבינו זאת תוך ימים  ספורים( והם   השורדים ראו את המזוויע של הסלקציה.

 לבישת בגדי המחנהונשים וגברים, התפשטות פומבית, חיטוי,  עצמם עברו תהליך משפיל של גזיזת השיער,

ובהמשך עברו חיים קשים מנשוא באושוויץ ובמחנות עבודה וריכוז אחרים שהועברו אליהם. לכולם אמרו 

סמוך להגעתם שהעשן והריח הנוראיים העולים מהמשרפות הם של בני משפחתם שנשרפו. חלקם הגדול עבר 

 ודאות שמשמעותן חיים או מוות.החלטות גורליות תחת אי 

ברכבת הבקר האיומה  בצפיפות, רעב וצמא יחד עם כל משפחתה, רק  אושוויץחנה ז"ל הגיעה ל-אמי חיה

חודש אחרי שנלקחו מביתם בעיירה פסיקה ורוכזו יחד עם כל היהודים במחנה ריכוז מאולתר בבית חרושת 

מכולם שמעתי על חמין היה עדיין בתנור. הבוקר כשהן נלקחו מביתן בשבת ב'. ץללבנים בעיר המחוז מונק

הריח הנורא והצמא הנורא בנסיעה הארוכה ברכבת הזאת ואיני מסוגל להבין זאת באמת. אמי הגיעה 

דורקה  ואחיותיהזאב עם סבתא מלכה, הוריה ברל וסימה, אחיה ( 21/5/1944בכ"ח באייר תש"ד )לאושוויץ 

לקח סיכון אישי  )מקומנדו קנדה( מישהו מהותיקים במחנה. בט שלהם, דודותיה ודוד שלה וכל בני השושרה

שהייתה  היא ואחותה דורקה. וכך הן נהגו ,כשישאלו אותן ,ולחש להן שכדאי לבנות להעלות את הגיל שלהן

שכדאי שהאמהות גם לחש  גיבורונשלחו לעבודה. אותו  בזכות העובדה ששקרו לגבי גילן ניצלו 16אז בת 

רבא שלי מלכה שהבינה שבנותיה האמהות הולכות עם ילדיהן -סבתא  בנפרד מילדיהן. ות ילכוהצעיר

 -הקטנים למוות התחננה בפני בנותיה עם הילדים הקטנים שהיא תתחזה לאמן של הילדים כדי שהן יינצלו

גיזי  לעומת זאת הגורל שחק לידיהן של דודותיה  .עוד באותו יום למוות הן לא הסכימו ובכך גם גורלן נגזר

 - ( ות  )ובזכות זה גם אמי  ואחותה שרדו בזכות הסיוע שהן נתנו להן במחנה בהמשךווחיה והציל אותן ממ



נצלו הן העובדה שלא היו נשואות כי גיזי הבכורה סרבה לכל השידוכים גרמה לכך שלא היו להן ילדים ולכן 

 .ונשלחו לעבודה

אחותה מכל משמר ודאגו לבריאותן ולאוכל ו על אמי דודותיה חיה וגיזי שמרו ,בחודשי השהות באושוויץ

דה עם אחותה אמי עבכך גם היה כשהועברו למחנה שטוטהוף ובהמשך למחנה ברומברג. שחסכו מפיהן.  

כינה ומלאה חומרי נפץ בפצצות וברימוני יד עבור מכונת המלחמה שבו ה בבית החרושת הגרמני דינמיט נובל

. אמי בשלה שם את חומרי הנפץ ודודתי צבעה את הפצצות. אמי בחודשיה האחרונים אזהנאצית שנמצאה 

  .1984בשנת  ,בגיל צעיר ,ספגה שם גזים רעילים שבסופו של דבר הביאו כנראה למותה ממחלת ראות קשה

שהתקרבו ות לעצירת הטנקים הרוסיים קעבדו בעבודות קשות של חפירת שוחות עמו ,אמי ואחותה ,בנוסף

  ר.זולא

 עברה גם היא את אותו מסלול בדיוק, אך הגיעה לאושוויץ מספר ימים לפני אמי ,בת דודתה של אמי, הניה

מיינה את הרכוש שנגזל מהיהודים בבירקנאו, לקחה  הניה. עם משפחתהאושוויץ לכשזו הגיעה  אותהופגשה 

לת שמלתה כדורי לומינל סיכונים אדירים כשהגניבה לבני משפחתה בגדים ואוכל והצליחה להסתיר במכפ

מהם היא  חמישהקח ילה שאם ת הרוקחת יהודיה אמר. שמצאה באחת המזוודות עבורה ועבור חברותיה

. לא אשכח את והראתה לי אותם כשראיינתי אותה יום מותהעד אלה כדורים תה יא שמרההיא  תישן לנצח.

כמו "ם" ושמרה על הכדורים אמרה לחברותיה: "אותנו כבר לא יקחו לקרמטוריוספרה לי שש המשפט

האם זאת גבורה או יאוש? האם זה נקרא ללכת "כצאן . במשך שנים )ציטוט מדבריה( "שחייל שומר על נשק

כדוגמא אביא  –בדו צלם אנוש במצב האיום הזה יהאם הייתה להן ברירה? איך זה שקרובינו לא א ?"לטבח

מספר עברה מתור אחד לתור שני, תוך סיכון שכשבאו לקעקע על ידה את ה :את סיפורה של דודתי הניה

 . אישי, כי בתור השני ראתה שמקעקעים מספרים יותר קטנים!!!

הם החלו להצעיד את  ,כשהגרמנים הבינו שהרוסים קרובים מאוד 1945בסוף המלחמה, לקראת ינואר 

שהשומרים האסירים, לרבות אמי, אחותה ודודותיה ב"צעדת המוות". בוקר אחד הן התעוררו וגילו 

 הגרמנים ברחו וכך מבחינתן הגיעה רגע השחרור. 

שהיו רוב המלחמה במחנות כפיה ברחבי אירופה מאחר וגויסו, כל שאר בני משפחתו  ,לעומת אבי ושני אחיו

להצעת  הסכיםלא  , הואוכשאספו את משפחתו של סבי  יונה, אבא של אבי, בדרך לגט לאושוויץ.  והגיע

מאחר ולא הסכים שהמשפחה תיפרד ובכך חרץ את גורלם  ,ים מהילדים הקטניםשכנו להחביא אצלו שני

משפחת אבי נלקחה מביתם לגטו המשפחה עברה תהליך זהה לזה שעברה משפחת אמי. מבלי לדעת זאת. 

ק אליו רוכזו חל ,' שהוסב לגטוונקץר מישויוביץ יום אחרי פסח. גטו שויוביץ היה בית חרושת ללבנים בע

הבנים  3למעט  אחיו ואחיותיו וכל יתר המשפחה, 6-והסביבה. כל המשפחה, הורי אבי ו ץ'מיהודי מונק

נלקחו ברכבת , 1945שבועות, במאי  מספרנלקחו לגטו  ומשם לאחר   ,שגויסו לצבא ההונגרי ,הגדולים

ים שנים כשהגיעה לאושוויץ. בגיל זה שלחו את הילד 15היתה בת  ,אחות אבי ,מלכה הנוראית לאושוויץ.

למוות.  הן שמעו מיהודי שעל הצעירות להגיד שהן מבוגרות יותר וכן שלאמהות צעירות כדאי לתת את 

יש שפקד על הסלקציה, שהיא כי אז יינצלו. לפני הסלקציה היא אמרה למנגלה, שהיה הא ,הילדים לסבתות

ר אייזיק הולכים והאח הצעי שרה האמאביה יונה,  צבי, הראתה את סבמלכה דודתי   וכך נצלה. 18בת 

. אחרי יומיים ידעה לאן הלכו:  כשסרבה לאכול אמרה לה אסירה ותיקה במרירות אחרי הסלקציה בנפרד

דודתי ספרה לי שזה קרה לכל ה הוא מההורים שלה.  ואשהיא חייבת לאכול כדי לשרוד כי העשן שהיא ר

 אלו ששרדו במחנה: כך ידעו. הריח והעשן היו נוראיים.

שרדו את ממשפחת אבי  בינה מהריח הנוראי במחנה שכולם מתו. מכל מי שהגיע לאושוויץאחרי כשבוע ה

ראתה  ,המלחמה רק מלכה ורחל.  מלכה עברה מספר מחנות ריכוז ובסוף המלחמה, כשבועיים לפני השחרור

את  . מלכה הצילהומאז נעלמו עקבותיהם )אחיו של אבי( , בנימין ושלוםמעוןש בברגן בלזן את שלושת אחיה

 מספר פעמים במחנות.  ,שהייתה מאוד חולנית ,אחותה הגדולה



בדפי עד מצאתי , רובם במחנה הארור אושוויץ בירקנאו. חות אמי ואבי נספו בשואההחלק הארי של בני משפ

 נספים מבני משפחתי הקרובה, ביניהם ילדים קטנים רבים. 43עוד חלקי של ית

  אחיו,  דודים, דודות, בני דודים ובני משפחה רבים אחרים.הוריו, ארבעה מאת סבו,  בשואהבד יאבי א

, בנימין ושלום, שנצפו לאחרונה ע"י אחותו שבועיים לפני מעוןעקבותיהם של שלושת אחיו של אבא שלי, ש

 היא שהגרמנים הרגו אותם בימים האחרונים לפני השחרור. השערהסוף המלחמה אבדו וה

אחותה הקטנים, דודים, דודות, בני דודים ובני משפחה רבים בדה בשואה את אמה, את אחיה ויאמי א

 אחרים.

לחזור לקליצ'נוב. רק בהמשך חזר  , חששבועות האחרונים לקרבות באזור מגוריוהסתתר בשכאמור שאבי, 

בשלב זה נסיונו במסחר עזר לו מאוד ץ'. אלשם ומאחר ולא מצא שם אף אחד מבני משפחתו הוא עבר למונק

דול משה ז"ל פתחו חנות בדים במונקץ' ואבי גם סחר בסיגריות וסחורות שונות. בהמשך, הוא ואחיו הג –

 בחייםמלכה ורחל  אחיותיו מנשים שחזרו ממחנות המוות ששתי  אבי שמעלאחר סיום המלחמה,  

', אך לא היה לו מידע מדויק מתי.   הוא חיכה לרכבת במונקץ' כל יום ץומתכוונות כנראה לחזור למונק

במיוחד אחותו  ,שלושה שבועות עד שהגיעו אחיותיו עם רכבת חולים של הצלב האדום, מאחר ושתיהן במשך

ספרה לי שהופתעה מאוד לראות אותו כשחזרה בתחנת הרכבת. מלכה הגדולה רחל, היו חולות מאוד. אחותו 

ת התופת של שם היא התגוררה זמן קצר עם אחותה לאחר ששרדו א –במונקץ' הכיר אבי את אמי לראשונה 

אחיותיו רחל ומלכה( החליטו  2-אבי והם )תיו שהרוסים סוגרים את הגבולות, אושוויץ.  כשנודע לאבי ואחיו

לנסוע ברכבת לפראג. האח משה נשאר במונקץ' לטפל בסגירת החנות שפתח שם ובהמשך יצא גם הוא 

שם הוא נפגש שוב עם אמי  מת ובהמשך בליברץ.ט ושם שהו תקופה מסוילצ'כוסלובקיה.  הם הגיעו למוס

 מחנה העקורים בלייפהיים. לוהם הגיעו בהמשך 

אמי חזרה לאחר השחרור מאושוויץ וצעדת המוות, יחד עם אחותה, לעיירת הולדתן פסיקה. בדרך הן נכנסו 

לבתים נטושים ומצאו שם אוכל שהיו זקוקות לו מאוד. כשהגיעו לפסיקה גילו שהבית שלהן נתפס ע"י 

המשפחה הנוצרית התבקשה לעזוב את הבית. בסופו של דבר אמי  ,בהוראת ראש העיירה ,בלהנוצרים, א

'. גם הן עברו בשלב מסויים, לפני סגירת הגבולות ץואחותה לא מצאו את מקומן שם ועברו לגור בעיר מונק

 .למוסט, לליברץ ומשם לליפהיים

מקרובי חלק גדול  , ב' באייר התש"ו.2/5/1946ב אבי ואמי התחתנו במחנה העקורים בלייפהיים  בגרמניה 

משני הצדדים התקבצו ממקום מושבם לאחר המלחמה. במחנה העקורים, למרות התנאים  ההמשפח

אמי נכנסה להריון במחנה  פעילות חברתית ושמחות.  הקשים התפתחו חיי חברה טובים, הרבה מאוד

יונה, הורי עלו לאוניה אקסודוס, "יציאת להר שביעי, כשאמי בחודש ה1947 יולי. ב1947העקורים בתחילת 

בזכות היותה של אמי בהריון הם קבלו תנאים שטו לארץ. שם בתנאים לא תנאים ואירופה תש"ז", 

. לאחר שהבריטים השתלטו על הספינה בקרב שגרם לנפגעים בנפש, הורי הועלו על אחת בספינה משופרים

ם סרבו לרדת מהספינות ולאחר מו"מ ארוך הם משלושת ספינות הגירוש בדרך חזרה לצרפת. בצרפת ה

פפנדורף  העקורים הלמחנ עברוומשם הו, כשאמי בחודש התשיעי להריון,  7/9/1947 -הוחזרו לנמל המבורג ב

ז"ל, נולד בליבק בדיוק שבועיים לאחר החזרה  גונן )גוטסמן( . אחי, יונהשבו שוכנו מגורשי האקסודוס

-ורי ואחי עלו לארץ באוניה קדמה בהורי ואחי הועברו למחנה אמדן. בהמשך ה. 21/9/1947 -לגרמניה, ב

 לאחר הקמת המדינה. אבי גויס מיידית לצה"ל והשתתף כלוחם במלחמת השחרור. מייד , 1948

 רוב השורדים מבני משפחתי עלו לארץ ישראל דרך מחנות העקורים. חלק מבני משפחתי הגרו לארה"ב. 



 

 משפחתו של אבי ז"ל

בניו  1953מלחמה והיה חולה במחלת לב נפטר מסיבוך דלקת ראות  ביוני הנחום ז"ל ששרד את -הדודי מש

. הוא נישא לפני כשנולדתי מספר חודשים לאחר מכן ג'רסי, לשם הגיע לאחר המלחמה,  ואני נקראתי על שמו

 המלחמה ויש לו בת אחת.

בת ונכדים. הבן עלה לארץ  ,ם. השאירה בןיורק לפני כעשר שני-דודתי רחל ז"ל הקימה משפחה ונפטרה בניו

 וחי היום בארץ.

גר בבית שאן ואחר כך הוא הגיע לארץ לאחר המלחמה ו הקים משפחה מייד אחרי המלחמה. דודי מנחם ז"ל

  .2008הוא נפטר בסוף גן.-היום ברמת עבר

ניה. הם עברו , נישאה בגרמניה למוטי ז"ל. בנם הבכור נולד במחנות העקורים בגרמז"ל דודתי מלכה

מלכה היא להתגורר בארה"ב והייתה להם שם חנות. בשנות השישים מוטי נורה ונהרג ע"י שודד בחנותו. 

 ספרההיא רואיינה במסגרת הפרויקט של שפילברג, ו -היחידה מבני המשפחה שתיעדה את קורותיה בשואה

היא נפטרה לפני  בארה"ב.את סיפורה האישי וספור משפחתה בשנים האחרונות בבתי ספר ובבתי כנסת 

 .כשנתייםפחות 

 משברון לב על מותו בטרם עת של אחי יונה ז"ל. 2008אבי, דב ז"ל, נפטר במאי 

 משפחתה של אמי ז"ל

הוא נישא  והקים מחדש  .בעיירה דרטרטובה ר הולדתו, נשאר מאחורי מסך הברזל סבי, דב ז"ל, חזר לאזו

נסיונות רבים. נולדו לו שתי בנות, מירוש ורותי.  מרותרץ ללא קבל אשור עלייהמשפחה. הוא לא הצליח ל

אמי ואחותה  וקברו נמצא בבית הקברות באירשווה.  1977 -סבי נפטר מהתקף לב באירשווה שבאוקראינה ב

אשתו השניה ובנותיו לא ראו אותו מרגע פרידתם באושוויץ עד יום מותו אך שמרו אתו על קשר מכתבים.  

 רה בארץ. עלו לארץ. אשתו נפט

הן המשיכו את המסורת  –שאו, הקימו משפחות מייד לאחר המלחמה ינ ז"ל דודותיה של אמי, גיזי ז"ל וחיה

זור הולדתן, דקות לפני הצעירה. גם הן חזרו לאשאו בטקס משותף, כאשר הבכורה גיזי נישאה מספר יוהן נ

שנים  10-השבעים. גיזי נפטרה לפני כץ' ונותרו מאחורי מסך הברזל. הן עלו לארץ בסוף שנות אלעיר מונק

 . 95 נפטרה בגילבארץ.  חיה 

בקיבוץ יגור  , ניצול שואה מפולין,שאה לבעלה בנימין ז"ליעלתה לארץ, נ )אחותה של אמי( ז"ל דודתי דורקה

  בהמשך עברו לחיפה ובעלה התפרנס מחברת משאיות שהקים.והקימה משפחה חזקה ומלוכדת. 

גם ודתה של אמי, נשאה לבן דודה משה ז"ל והקימה משפחה לתפארת בקיבוץ גניגר. , בת דז"ל דודתי הניה

 היא נפטרה לפני כחודשיים. שלי. המרואיינותהיא אחת 

מצד אמי הקימו משפחות לאחר השואה ועברו להתגורר בארה"ב. הם ז"ל וולווי )זאב( ז"ל ודוד דודי משה 

 .נפטרו לפני שנים רבות. משפחותיהם חיות בארה"ב

שלפי אבחנת הרופאים נגרמה קרוב לודאי  ,ממחלת ראות קשה 59בגיל  1984אמי, חנה ז"ל נפטרה בשנת 

 .דינמיט נובלכתוצאה מהגזים הרעילים ששאפה בעבודתה במפעל להכנת חומרי הנפץ 

ממחלת  2008הוא נפטר במאי  .שבגרמניה ליבקפפנדורף ליד במחנה העקורים כאמור נולד ז"ל אחי יונה 

 .60בגיל  קשה

 

-הורי ואחי חיו תקופה קצרה במחנה אוהלים ואח"כ הועברו לבית ערבי נטוש בבלאדלאחר העלייה לארץ, 

חנן שבה הורי -עברנו לדירת שיכון בתל 1957 שנתחנן של היום. שם אני נולדתי וגדלתי. ב-שייך, היא תל-א

פרייזר בתל חנן -בת המכוניות קייזרסנאי במפעל הרכחיו עד לפטירתם. אבי עבד עד יציאתו לגימלאות כמח



)בהמשך המפעל שינה בעלים ושמות מספר פעמים(. אמי הייתה עקרת בית שהקדישה את כל מרצה וזמנה 

 לילדים.

 

 בשנים האחרונות הובלתי שתי משלחות ממקומות עבודתי למסעות קשים ומרגשים לפולין.

 

הן ברמת  בשנים האחרונותאת כל מה שלמדתי  י, לבני משפחתי, לרבות לנכדהעביר המשיך ולאני מתכוון ל 

המידע והן ברמת הערכים, הדילמות, ההיכרות היותר מעמיקה עם המשפחה כפי שהייתה וכפי שהיא היום, 

כשהמטרה המרכזית שלי היא שהשרשרת לא תינתק, ומעבר להפקת הלקחים הקולקטיבית, שזיכרון 

 ת הדורות הבאים גם בהיבט הקשר האישי למשפחה.השואה, הפרטי שלנו והכללי, ימשיך ללוות גם א

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלבום תמונות המשפחה
 

 

 

 בהמשך



 

 
 אבי, דב גוטסמן ז"ל )שני מימין( לפני המלחמה בקליצ'נוב, קרפטרוס 

 

 
 1935אבי דב גוטסמן ז"ל במונקץ', קרפטרוס ב 

  

 
 (1935אמי, חנה גוטסמן לבית שטרן ז"ל כילדה בפסיקה, קרפטרוס )כנראה בסביבות 

  

 
 ( 1941תלמידת בת ספר )אמי )ראשונה מימין( כ



 
  1941אמי )ראשונה מימין בשורת הבנות(, סיום שנת למודים ב 

 

 
  1944בירקנאו במאי -נספה בתאי הגזים באושוויץ –סבי )מצד אבי( יונה גוטסמן פלדשטיין ז"ל 

 
 ( עם אמי, חנה1944בירקנאו במאי -סבתי )מצד אמי( סימה שטרן ז"ל )נספתה בתאי הגזים באושוויץ

 ז"ל )משמאל( ואחותה דורקה 
 



 
 אבי דב גוטסמן ז"ל כעובד כפיה בצבא ההונגרי 

 

 
 אבי דב גוטסמן ז"ל כעובד כפיה בצבא ההונגרי 

 
 

 
 בצ'כוסלובקיה סמוך לסיום המלחמה  1945אבי ואמי ז"ל, בתמונה של אושר, סמוך להיכרותם ב 

 



 
  2/5/1946מניה ב הכתובה של הורי שנשאו במחנה העקורים בלייפהיים גר

 

 
  2/5/1946שואי הורי במחנה העקורים בלייפהיים גרמניה ב ינ



 
הורי היו עליה כשאמי בחודש התשיעי להריונה עם אחי יונה ז"ל  –אקסודוס, יציאת אירופה תש"ז 

 לגרמניה שנולד במחנה עקורים בגרמניה אחרי גרוש האקסודוס חזרה
  

 
 31/12/1947נה  אמדן אמי חנה ז"ל ואחי יונה ז"ל במח



 
(15) 1948 -האניה "קדמה" שהביאה את הורי ואחי ארצה ב  

 
 


