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 יוכבד אדלר. –סיפורה של סבתי 

ברומניה.  ,בעיר ניגרשט (15.12.1924יח' כסלו תרפ"ה )-סבתא נולדה למשפחה דתית ב

 .תה השלישית מבין הילדיםי, סבתא היבנים 5-בנות ו 2ילדים , 7-הורים ו המשפחה מנתה

 בזמן פלישת הגרמנים בניגרשט גרו גם סבא וסבתא מצד אמא, וכן כמה דודים ובני משפחתם.

 הונגריה )טרנסילווניה(. חלק זה של רומניה היה בשליטת

יתה בביתם. היא ואחיה הלכו ילפני המלחמה משפחתה התפרנסה בכבוד ממאפיה אזורית שה

 . ל"חדר" )בי"ס של היהודים(לבי"ס רומני ובשעות אחר הצהרים 

יד )יהודי( לפלסטינה(.  ז' – אמרוהורגשה בכל מקום )שהאנטישמיות התחילה  1943-ב

כעסו על היהודים שהם מעסיקים גויים  .ביתםהיהודים הוכו לעתים קרובות ולכן חששו לצאת מ

הם קיבלו הוראה לא ובבתיהם ובעסקיהם, משפחתה העסיקה כמה גויים בבית ובמאפיה, 

 להעסיק אותם יותר.

זה אפילו , ום אחראותם למקולוקחים יהודים מבתיהם מוציאים ש התחילו להגיע שמועות

 הם לא ידעו על גודל האסון שמתרחש. למרות השמועות, הם.ליפורסם בעיתונות שהגיעה א

שהם היו  כיוון בינתיים חצר בית הכנסת. את משפחתה לא לקחול ולקחו את היהודים אספו 

שבועות לקחו גם אותם לחצר בית  3הם האמינו שלא יפגעו בהם. לאחר  ,בעלי המאפיה

 , בו רוכזו היהודים מכל הסביבה.כך ברכבת לגטו סאטמר-שם נלקחו במשאית ואחרומ ,הכנסת

 שבועות.  6הם היו בגטו במשך 

את הצרות.  כבר שם הרגישו  קטנים.הילדים העם  ובגטו, במיוחד לאל הם עזרו מאוד אחד לשני

פצים לקחת איתם ח להם לא אפשרו שלקחו אותם מביתם היה בחלוקה )אוכל וכו'(, לפני הכל

 כלשהם.

 ,דג מלוח""כמו  והכניסו אותם לרכבות מגטו סאטמר חיילי ס.ס גרמנים אספו אותם יום אחד

ן וכיומ ברכבת כמה זמן נסעו להעריך סבתא לא יודעת , ברכבות נפטרו אנשים.בצפיפות רבה

 שלא ידעו מתי יום ומתי לילה.

 .שכולם יהיו ביחד ם אמרוהוריאך ה ,רצה להסתתר בהריםו לא רצה לנסוע איתם ,מתס ,אחיה 

 ,ימים 5בערך  ונסע. נשאר בסוףו ה קיבל את בקשתו של האבאחי ,פחד שיעזוב את הדת האבי

מה שלקחו מים ומזון, מלבד  ואת הדעת. עשו את הצרכים בקרון, לא קיבלאיבדו לגמרי  אנשים

 ריחמו עליהם.ון שומכי אותם לסובבים ונתנההרבה אוכל  משפחתה לקחה. מגטו סאטמר איתם

הוריה וכל , ומשפחתם דודים 2סבא וסבתא,  שכללה את משפחתה כל הרכבות הביאו את

  . מלבד האח הבכור יוסף ששירת בצבא ההונגרי וניצל ,לאושוויץ אחיה

. את המבוגרים לקחו לצד של ערכו להם סלקציה ,לשטח פתוח ,כשהורדו מהרכבות באושוויץ

, ישל סבת , והביאו אותו לאמה. הפרידו תינוק אחד מאמוהמוות ואת הצעירים לקחו לעבודה

 ,אך ללא הצלחהכדי לעזור לאמה,  לקחת את התינוקניסתה ו יצאה מהטור של העבודה סבתא

 אותה בכח לטור של העבודה. ס.ס החזירכי חייל 



אחרי  למקלחת.דבר ראשון שעשו להם באושוויץ היה גילוח הראש, ואחרי הגילוח לקחו אותם 

 נשארו ביחד. , ושתיהןאחותה רק בזכות הקול שלהזיהתה את  חת סבתאהמקל

עשו להם מסדר כשהם ערומים בבוקר  4בשעה שם כל יום  שבועות. 6 -כ הם היו יץובאושו

מסדר לוקחים למוות, מהשאת מי שמוציאים  ידעווציאו משם אנשים אל מותם, רוב האנשים וה

ביום הם  שזה מה שקורה.ובמקביל לא האמינו  אבל היה קשה להם לתפוס את זה, הם האמינו

לכל אחד נתנו בגד אחד, בגד  ה,יבמיטה אחת, המיטות היו אחת על השני 4עבדו ובלילה ישנו 

מרק וקצת לחם שחור,  –ואכלו מה שנתנו  מדי פעם נתנו להם להתקלח, .אפור מעין שמלה

והחביאו  ת לחם אחתפרוס סבתא ואחותה תמיד השאירו מעט מרגרינה.נתנו גם לפעמים 

 ןה שלא יחלקו אוכל, ואז יום אחד המה לאכול במקר עד לחלוקה הבאה, כדי שיהיה להן אותה

ילו שאין פרוסה שגכאת הפרוסה, דמעות ירדו להן  ןאת המחבוא וגנב לה מצאגילו שמשהו 

 המחזור החודשי. "ברון" להפסקת שנקרא . לנשים נתנו באוכל חומרלא החביאוהן ויותר 

ולא ידעו אם זה  הן נלקחו במשאיות את סבתא ואחותה מהטור,הוציאו ם אחד במסדר הבוקר יו

 ן". שם היה קצת שינויכקי-לזןגלמחנה עבודה " אותן לקחואבל להפתעתן  לחיים או למוות,

. שם הם בנו מחדש גרו באוהלים גדולים , הןהיו שם רק בנותו, כי הם היו פחות אנשים, לטובה

-ב ,שהו כמה חודשים ןכקי-לזןגב .ונהרס בחלקוהפציצו האמריקאים זין שלבנבית חרושת 

יום שני זה היה  .שהם בנו מחדש בית החרושתמ בנזיןיצא המשלוח הראשון של  11.9.1944

לפנות ערב באותו יום בשש  של אמירת סליחות, וסבתא לא יודעת איך היא זוכרת את התאריך.

, סבתא ואחותה היו באותה שעה בתוך המחנה התחילו מטוסים אמריקאיים להפציץ את

סבתא ואחותה  בחיים, רלהישאהאוהל, סבתא הציעה שירוצו לשדות שם יש סיכוי גדול יותר 

, כי הירייה שמותקנות במטוסיםמהאוהל לשדה, ואז התחילו יריות ממכונות  ,ברחו החוצה

, ותה נפצעו מהיריותואחסבתא  הטייסים האמריקאיים חשבו שהם חיילים גרמניים שבורחים.

אחרי הפציעה אחותה אמרה לה "אמרתי לך לא לצאת" וסבתא ענתה לה "מגורל כנראה אי 

וכן נכנס לה כדור בבטן שיצא  אר שם עד היוםשלסבתא נכנס רסיס לגב שנ ,אפשר לברוח"

 –. את סבתא לקחו לבית חולים גרמני ות ונפטרה מפציעתההאחות נפצעה אנוש .מהמותן

א חשבה שאחותה עוד בחיים. היה זה בית חולים של חיילים גרמניים שנפצעו והי "בורג"

. יום אחד אים היו אנושייםוהאחיות והרופ ותבמלחמה. נתנו להם לרדת למקלט בזמן ההפצצ

יתה צריכה בכל הפצצה למצוא ייותר למקלט, והיא ה התקבלה פקודה לא לתת ליהודים לרדת

לעבוד במטבח כי נאמר לה שתפסיק  יום אחד ח, אךסבתא עזרה במטבבבית החולים  .מחסה

את החולים היהודים  וגם הפרידאז וחשבו שהיא פליטה מארץ אחרת.  הםעד אז  ,היא יהודיה

ים ממנה לאחר שאנשים כה . סבתא שאלה את עצמה מה עוד רוצמשאר החולים בשעת האוכל

 רבים מתו.

ת החולים, יאותה מב וס.ס והוציאחיילי  ואז באוחודשים.  4 -כ, 1.1.1945ה שם עד יתסבתא הי

היהודיות סו אותה לבית הסוהר ביחד עם , שם הכניעיר אסןל לקחו אותהכי היא הבריאה ו

ה כלום. בבית לא ידע על אחותה ואף אחת ןה אותשאלסבתא  חולים באזור.השהבריאו מבתי 

 . תנאים הקשיםילו בכלא היא חזרה אחורה לוא ,מיטה ואוכל החולים הייתה



תה בה ישיחזיר אותה לקבוצה שהי היה שם. היא רק ביקשה מאלוקיםש מיהיא לא הכירה את 

למחנה לקחו אותה  מבית הכלא כי שם הכירה אנשים וידעה שהיו כאלה שלא נפצעו. ,קודם

ת ן ושם היא הכירה אכקי-לזןגשלשם עברו אותם אנשים שלא נפצעו ב ,הזומרדעבודה ה

 ןושה סיפרו לה שהיא נפטרה ן, האלה מה קרה לרבקה אחותהשוב שושם  .חברותיה מהבית

את אחותה.  גם וביניהם ,ושרפו אותם של מי שנהרג מההפצצה האמריקאית אספו את הגוויות

 מאודקשה  תהיוהמחשבה על כך הי ,את אחותה ,לה לא יהיהמה שהיה לה כבר היא ידעה ש

ה בבית עבדשם היא סית טובים. היו תנאים יח ה. בזומרד)בנק' זו סבתא בוכה ומתרגשת(

החברות אמרו לה לנסות להיות חרוצה ואז פחות יבדקו אותה. נתנו לה מכונה  חרושת לנשק,

ועם הזמן סמכו עליה. ולא עשתה בעיות יה. היא עבדה יקטנה שצריך לעשות בה כדורים ליר

, אנשים גורלה מיועד לשדה הקרב החליטו שזו בכל זאת מלחמה והנשק החברותאבל 

הכניסו את ולא  החליטו לעשות מעשההן  וסיסמתן הייתה "אם לא נמות היום נמות מחר" אז

 הודיעו שהכדורים לא בסדר. הם עבדו במשמרת יום הגרמני צבאהמ. לכדורים אבק השריפה

באותו זמן כח עבודה  לגרמנים היה חסר היא. לא ובמשמרת לילה וכל משמרת אמרה שזאת

הפסיק עם נאלצו ל םבדיקת הגרמנים מה קרה לכדורים ה בעקבות הם לא עשו להם דבר.לכן ו

בין הגרמנים  . כאשר המלחמהיםטוב ים, והמשיכו להיות ילדםזה כדי לא לשחק עם חייה

 ,וימים ולילות עד שהגיעו לעיר גלאכהתקרבה אליהם, לקחו אותם משם ברגל  לאמריקאיים

לחן והיה ש בחצר ,בית . הם התפזרו והיא הגיעה לחצרתרה. שם ראו שכל העיר בועגרמניב

וראתה בית  לראות מאיפה היריות שהיא שומעת . היא הרימה את הראשהסתתרה תחתיווהיא 

החברות כיבו  ,נדלקו והם בגדיהב , אחד הכדורים פגעעליה שיוריםגרמנים  חיילים גדול ובחלון

לבוש. כאשר התבהר והפסיקו הקרבות ו להנתנו לה מש ןה והיא נשארה ללא בגדים, האות

, ואת רוסים חיילים גם ראו ובהמשך אותם לים אמריקאיים שבאו לשחרריהגדולים, הם ראו חי

ראו שהם יהודים  החיילים האמריקאיים .חיילי הס.ס. מרימים סמרטוטים לבנים לאות כניעה

שהם רן והם סיפרו . היהודיות סיפרו את סיפומש להם כמחסהישש והכניסו אותם לבית גרמני

 להם מהמטוסים נראוהם לא  ,גרמנים םחשבו שה כי הם ,ןכלזן קיגמצטערים על מה שקרה ב

 זה כבר נגמרה המלחמה. היו נשים שיצאוהבאזור  ,כו'ו ובגדים נתנו להם אוכל הם כיהודים.

הרו היו כאלה שלא מי ת.נויוסבתא כעסה שהבנות הולכות לח ,וכו' למצוא אוכל, בגדים לקניות

לחזור הביתה אך שאלו אחרים על משפחתם וקרוביהם. היא ראתה שהיא לא מוצאת אף אחד 

ה לחלוטין את אדמת גרמניה, ולכן החליטה לנסות שנאשם יותר, כי היא  מה לחפש לה ושאין

 לניגרשט. ,לחזור הביתה

 ,סועלנ לאיזה כיוון לא ידעהאבל  היא עלתה על אחת הרכבות,ת באזורשיש רכבו היא ראתה

היא אך  היו חיילים רוסיים שרצו נשים, תה סכנה לנסוע כך,יהי מגרמניה. צאתל חשבה העיקר

 .דמה להפסי לה שכבר אין ההרגיש

התחילה ג'וינט שרשם כל אחד שעבר. סבתא הלבודפשט ושם היה כבר  גיעהההיא איך שהוא 

 נה. סבתא לא האמי, יוסף חי הבכור שלה איש אחד אמר לה שהאחואז  רשםילה



הביתה. בתחנת הרכבת היא חשבה על איך  לניגרשט, ומשםלסאטמר  מבודפשט היא נסעה

 אך לא היה בעצם למי לספר. ,רבקה על מותה של אחותה  היא תספר בבית

 ,לא צריכה לספר אמר לה שהיא והוא יוסף את אחיה ראתהו כשהרכבת נעצרה, סבתא ירדה

שתי בנות ו, שרד את השואההיה הדוד היחיד ששם  מכיוון שהוא יודע הכל. הם הלכו הביתה

. בכח יוסף הוציא אותם אחיה אך ,שהשתלטו על הבית גויים גרושם  םדודות. הם נכנסו לבית

 הביתלמדרגות מתחת  שהם הסתירו סבתא מצאה את טבעת האירוסים והנישואין של אמה

היא שומרת על מצאה, ו שהאחות רקמה היא ות ושני גובלניםהטבע . רק אתלפני שגורשו

משפחתה הגויים שפלשו לביתם זרקו.  אפילו את תמונות עד היום.והגובלנים ות הטבע

, סבה וסבתה ,אחותה ,התמונות היחידות שיש לה ממשפחתה הן כמה תמונות של אמה

 תמונות שהדוד נתן לה, כך שיש לה לפחות איזה שהיא מזכרת מחלק ממשפחתה.

 ,הגיע מתס ,שיגיעו עוד אנשים מהמשפחה הגדולה. לבסוףחיכו מעט זמן,  נשארו בניגרשטהם 

שקטן מסבתא בשנתיים, הוא היה כחוש מאוד ונכה וסבתא לא האמינה שהוא יתאושש.  האח

 .ט לאט לעצמוחזר לאהוא לאחר כמה ימים 

לשם כך צריך לעבור גבולות וצריך כסף. הם  ,ארץ ישראללוהם דיברו על עליה  הדוד היה ציוני

בנות דודות,  2 אחים, 3 לגרמניה. הם היולבודפשט ומשם  בית ועברו את הגבולמכרו את ה

 והדוד הבוגר שהתחתן.

יתה קבוצה של אנשים שרצו לעלות ישם ה ורג,בגרמניה חיפשו איפה להיות והגיעו לווסרב

אליהם. לשם הגיעו שליחים מא"י,  והמשפחה הצטרפה"ארצנו"  לקבוצה קראו ,ישראל לארץ

 .פעילות תרבותית וכו' ,חמטבשכלל ניהול  עקוריםמחנה  םש הם ניהלו ,עלותלעזור להם ל

 עקיבא(-)המנון בני אחים" יד"כל ליל שישי שרו את  יתה של בני עקיבא "המזרחי",יהקבוצה ה

 והתחילו לארגן קבוצה שתיסע לארץ ישראל בהעפלה.

, סבא וסבתא ה ועבודה(שליח מטעם "הועד הפועל" של התנועה )תור לוזר הגיע בתורואז סבא 

הוא רצה לשלוח  ,לעלות על אוניה שיוצאת לא"י למשפחתה של סבתאהציע  הוא נהיו חברים,

לה שהוא יסדר לה עליה יותר קלה בלי  הוא אמרלא"י.  משפחתה של סבתא מלבדהאת כל 

ואם הוא ירצה אותה שיימצא אותה  פרד מאחיהיתלא  יאלעבור בקפריסין. סבתא אמרה לו שה

 רץ.בא

בהגיע האוניה לחיפה האנגלים ששלטו בארץ לא אקסודוס. יתה "יציאת אירופה", היהאוניה הזו 

הם לחמו באנגלים עם מה שהיה להם, אבל שום  ,לחוף לרדתולמעפילים  ה לעגוןונילא הרשו

 בכוח מהאוניה וחילקו אותם לשלוש אוניות.הורידו אותם  ,דבר לא עזר

הבנות דודות ואת שני אחיה,  שמו אותה לבד באוניה, תאאומרת סב ,"שם שיחק לי המזל"

הם שהו שלושה חודשים על המים הטריטוריאליים של צרפת, הם לא רצו והדוד באוניה אחרת. 

ם שום דבר והחזירו אותם להמבורג לא עזר לה , אך ורק לארץ ישראל.לרדת לאף מדינה

 מהמבורג עברו לפפנדורף. דוס.לא יודע על הסיפור של אקסו הם חשבו שאף אחד בגרמניה.ש

 



 רצה ,אחת החברות של סבתא ראתה אותו מטעם העבודה. רףופנדיום אחד הגיע סבא לפ

 וראתה את סבא יורד,סבתא לא האמינה, יצאה החוצה זר הגיע" וואמרה "ל סבתא שללצריף 

 קיבלו אוכל ,הם הגיעו לפני ראש השנה אמדן,לעיר הם עברו . ביחד שחור מפחם ממשאית

את  .(13.3.1948בא' אדר א' תש"ח ) סבא וסבתא התחתנו .ו לעליה לארץחיכמהג'וינט ו

אחרי  .שה לא לקחת בהשאלה שמלה מהגרמניותשמלת הכלה תפרו מציפה, כי סבתא התעק

-הגיעו לארץ לנמל עכו בובאוניה "קדמה",  ,חודשיים במינכן, עלו לארץ בעליה ב'ו כהחתונה גר

30.5.1948. 

הבריא אנשים פצועים השכל הישר לא תופס את זה שהגרמנים ניסו לש א אומרתלסיום, סבת

 הנום.שהיא תעבור את הגלה, גורל שנקבע הזהו כמוה ואנשים בריאים הרגו. היא מרגישה ש

משפחה חדשה  שהקימה בכךה בנאצים על השמדת משפחתה בשואה שנקמסבתא מרגישה 

משואה לתקומה, ושהפתרון הסופי של הנאצים  נינים(, כמו שאומרים 4נכדים ו 14ילדים,  4)

 בהכחדת העם היהודי לא הצליח.

שהצבא  ,11.9.1944 -זה החזיר אותה אחורה ל 11.9.2001-תאומים בכשהפציצו את מגדלי ה

 .ןכקי-לזןג האמריקאי הפציץ את

שנים, בהגיעם לרחוב שבו גרה, יצאה זקנה  3-לפני כ ילדיהבטיול שורשים שערכה סבתא עם 

השנאה ליהודים  1943-. כמו ב"ז'יד )יהודי( לפלסטינה"שנה  60אחד הבתים וצעקה כמו לפני מ

 לא נעלמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .סבתי בצעירותה

 .אחות סבתי, רבקה, שנהרגה בהפצצה בגלזן קיכן

 .באושוויץ ,ה במשרפותנספתאמה של סבתי ש



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

 

 .ת העזוב והנטוש בעיר סאטמרלוח זיכרון לזכר יהודי סאטמר הנמצא בבית הכנס

לזכר משפחתם של סבי וסבתי שנספו לוח זיכרון 
 .בשואה באנדרטה לזכר השואה במשואות יצחק



 

 בי"ס העל יסודי בקבוצת יבנה

 2007ץ תשס"ז הכנה למסע בפולין קי 

 עם איש עדות ןראיו
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