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ילדות בליטא
ילדותה עברה עליה בעיר קטנה בשם . ליטא, בקובנו20.4.1925-סבתא טוניה נולדה ב

. טבריג

.  מגיל הגן ועד תיכון היא למדה בבתי ספר יהודים ששפת הלימוד בהם הייתה עברית

.  קרוא וכתוב בעברית מגיל צעירלכן ידעה

כך שהייתה חשופה , ואילו הסביבה דיברה ליטאיתרוסיתהיתהשפת הדיבור בבית 

.  לשפות רבות מגיל צעיר

’סיום כתה ט
1940



חינוך

,  ציונית-יהודיתבקהילהגדלהטוניסבתא
.היהודייםוהמנהגיםהחגיםכלעלשהקפידה

,  בלטרקדה, בפסנתרנגינהלמדההיא, בנוסף
.יהודיתנוערבתנועתוהייתהבמקהלהשרה

קיץעדוטוביםריםושמאהיוחייה

,ליטאאתכבשוהרוסיםשבו1940

והיא היהודיםהמוסדותכלאתסגרו

.עירוניתבגמנסיהעברה ללמוד 



!!!מלחמה

ביליתי אצל דודתי לובה 1941בקיץ "

התחילו . כאשר פרצה המלחמה

הפגזות ורצנו לשדות החיטה 

אחרי ארבעה ימים הגיעו  . להתחבא

אבי היה בעיר )אמי ואחי אל דודתי 

אחרת כי הרוסים שלחו אותו ללמוד 

לא ידענו מה לעשות  (. קורס ניהול

. וחיכינו בבית הדודה

הגרמנים דרשו : ואז יצאה הוראה

חזרנו לעירנו  .שכל אחד יחזור לעירו

ההרוסה והגרמנים העבידו אותנו 

גם . בפינוי ההריסות שגרמו ההפגזות

דרשו מאיתנו לענוד טלאי צהוב כדי 

".לסמן אותנו כיהודים



לשאבליהבריחה 

יום . העבידו אותנו כחודש בפינוי ההריסות שגרמו ההפגזות"

חברתה של אמי סיפרה לה שהגרמנים מתכננים להרוג אחד 

אמי החליטה  . את כל הנשים והילדים עם סיום העבודה

אותי ואת אחי אל חברתה בעיר שאבלי כדי להציל  לשלוח 

. אותנו

יצאנו  הלבשנו את אחי כילדה כדי להסתיר את יהדותו ושנינו 

בזמן ההליכה עצרה לידינו משאית עם חיילים  . לדרך ברגל

מאחר שהייתי בלונדינית ודיברתי  . גרמנים והציעו לנו טרמפ

.אחי התחזה לאילם. הם לא חשדו בנו, גרמנית

ומשפחה יהודית זרה אספה אותנולשאבליהגענו בערב

נוהגת  , כל יום במשך שבוע חיכינו לאימנו עד שהגיעה.לביתה

."יחד עברנו לגור אצל חברתה גברת רוזנברג. בעגלה וסוס



מעבר לגטו 

בם גרנו עם )לאחר כמה חודשים 
יצאה , (חברתה של אימי ושני בניה

הוראה שכל היהודים חייבים 
.לעזוב את בתיהם ולעבור לגטו

הגטו היה ממוקם בחלק העלוב 
את בתיהם . והעני ביותר של העיר

של היהודים קיבלו הליטאים 
המשפחות חולקו לבתים  .הנוצרים

,לפי הוראות של הוועד היהודי
הגרמנים . משפחות בכל דירה2-3

והקטינו כל  , לא הסתפקו בכך
תוך זמן קצר  .הזמן את שטח הגטו

.חזרנו לגור עם משפחת רוזנברג



החיים בגטו
.  החיים בגטו היו קשים מאוד

הצפיפות הרבה גרמה  
לא היו  . להתפשטות מחלות

מקלחות והיינו מתרחצים בעזרת  
אבל הכי גרוע  . קערת מים ומטלית

הגרמנים קבעו מנות  . היה הרעב
מזון שבקושי הספיקו בשביל  

אנשים ניסו להבריח אוכל  . לשרוד
אבל רבים מהם לא הצליחו ונענשו  

(.  כולם נבדקו בכניסה לגטו)קשות 
אימי נתפסה פעמיים אך ניצלה  

כולנו הינו חייבים לעבוד  . בנס
עבדתי עבודה קשה  . תמורת המזון

מאד בהקמת שדה תעופה ובכריית  
ואילו אחי עבד  (כבול)פחם עץ 

ילד מקבץ  .  בבית חרושת
נדבות בגטו

חוזרים מהעבודה לגטו



מחנה שטוטהוף

לאחר שלוש שנות  , 1944ביוני 
הוחלט לחסל , חיים בגטו שאבלי

שבועיים לפני  כן הגיעו . אותו
למחנה משלוחי אסירים יהודים 

ביניהם היה . ממחנות עבודה שונים
לא ! אבי אותו לא ראינו שלוש שנים

כולו נפוח ולבוש  , הכרתי אותו
.  סחבות

שבועיים לאחר האיחוד המשפחתי  
נלקחו כל אנשי הגטו למחנה  

שם הפרידו בין הגברים . שטוטהוף
אבי ואחי נשלחו עם שאר . לנשים

. הגברים למחנה דכאו בגרמניה
לא ידעתי שזו הפעם האחרונה בה 

את הנשים שלחו . אראה את אבי
(  האחרונה עד השחרור)למקלחות 

.          כ קבלנו בגד ונעלי עץ"ואח
לא נשאר לנו שום דבר פרטי חוץ  

.  מהבגד לגופנו



מצעדת מוות לשחרור מדומה

בחודשים הבאים עבדנו עבודת פרך בחפירת שוחות  
.לטנקים והעבירו אותנו ממקום למקום לפי הצורך

בגלל התקרבות הצבא האדום החליטו  : 1945ינואר 
הלכנו בשלג  . הגרמנים להוציא אותנו לצעדת מוות

כל מי  . חודשים3-קפואות וחלשות קרוב ל, מורעבות
אמי התקשתה ללכת כי  . נורתה למוות, שעצרה או נפלה

אני לא וויתרתי . רגלה קפאה וביקשה שאניח לה למות
העברתי את החבל לכתפי , קשרתי קרש לרגלה. עליה

.בסיום הצעדה הגענו למחנה עזוב ועלוב. ותמכתי בה

במחנה היו נשים . בלבד50נשים וסיימנו 1500יצאנו לדרך 
.גם אני ואמי חלינו. נוספות ופרצה בו מגפת טיפוס

שיחרר את המחנה אך אנו  ( הרוסים)הצבא האדום : 22.3.45
.התעוררנו בבית חולים. לא ידענו כי היינו מעולפות



הימלטות
.  לרוע המזל השחרור היה מדומה

הרוסים החזיקו אותנו במחנה סגור 
.              עבודהככחוהשתמשו בנו 

אמי ואני ידענו רוסית וגרמנית ולכן 
עבדנו בתרגום מסמכים והוראות  

.    הפעלה של מכונות שהרוסים שדדו
אחד  , למזלנו. חודשים9כך עבדנו 

המהנדסים הרוסיים היה יהודי ודאג 
. להעביר אותנו לבית משפחה בעיירה

בינתיים קבלנו גלויה מאחי שהוא ואבי 
בפולין  ' חיים והוא נוסע לעיר לודז

לא יכולנו להגיע לשם כי  . לפגוש אותנו
.  בעצם היינו אסירות

. ופניתי אליהם, ערב אחד שמעתי שני צעירים מדברים יידיש בבית קפה
ימים הם ארגנו משאית ועליה 3לאחר . הם היו מארגון הבריחה היהודי

. אמי ואני הסתתרנו בתוך החביות וכך נמלטנו. חביות של דג מלוח2
!הסתימושנות סיוט וחרדה 4. 'ללודזחצינו את הגבול והגענו 

המשפחה הגרמנית שבביתה גרנו



מפת נדודים ליטא  

1

2

3

4

5



בית הילדים–1946
התקבצו המוני פליטים יהודים מכל רחבי ' בעיר לודז

אני ואמא . אירופה וכולם חיפשו בני משפחה ניצולים
כאשר יום אחד הגיעה לשם " חלוץ"עבדנו במרכז ה

.  ושמעה אותי שרה בעברית( הסופרת)נשמיתשרה 
בזכות ידיעת השפה העברית לקחו אותי לקורס  

כ עבדתי בבית "מדריכים של התנועות הציוניות ואח
.יתומים בו לימדתי את הילדים לדבר ולשיר בעברית

י "בתי היתומים לילדים יהודיים הוקמו באותו זמן ע
חלק מהילדים היו יתומים  . מספר גופים יהודיים

היו  . אחרים ניצולי מחנות השמדה, שהגיעו מרוסיה
ביערות או אצל משפחות  , ילדים שהתחבאו במנזרים

בכסף שהגיע מארגונים  ניפדוילדים רבים . בכפרים
לילדים היו קשיים רבים וחוסר  . יהודיים בכל העולם
היו ביניהם ילדים שגדלו  . אמון כלפי בני אדם

היו . כנוצרים לכל דבר ולמדו לשנוא את היהודים
היו ילדים  . ילדים שהחביאו אוכל או בכו בלילות

ידענו  . המשבר היה גדול. שרצו לברוח מאיתנו
לשקם אותם , שעלינו להעניק להם הרבה אהבה

אך גם לטעת בהם ערכי  , נפשית ולעיתים גם פיסית
מסורת יהודית וערכים לאומיים כדי לחזק את רגש 

(המשך בעמוד הבא). השייכות לעם היהודי

אני עם קבוצת הבוגרים

אני עם קבוצת הצעירים



שניהל לאחר מכן אחד מבתי היתומים  , בקורס ההדרכה גם הכרתי את חנוך
, לבוש, מזון: וינט האמריקאי דאג לכל מחסורם של הילדים'ובעזרת מוסד הג

תבעה מאיתנו כוחות ( כפי שכינו אותם)העבודה עם הילדים הגאולים . חינוך
חנוך איבד את אימו ושני אחים  . שהרי גם אנחנו היינו פליטים, נפש גדולים

.היה חזק" נורמליים"אך הרצון לחיים . וממשפחתי רבים לא שרדו

(תמונה מארכיון לוחמי הגטאות)קורס מדריכים לבתי ילדים של הקואורדינציה הציונית

אני  

וחנוך



חיים חדשים
. קמיניץלעיר ( ילדים120)עברנו עם בית הילדים ' לאחר מספר שבועות בלודז

חדשים ובפיהם   8אחרי הם הצטרפו אלינו. לחכות לאחי' אמי נשארה בלודז
אבי נפטר משחפת בבית חולים בגרמניה מבלי שידע שאשתו     : חדשות רעות

נסענו עם בית הילדים לגרמניה כשהמטרה הסופית היא מקמיניץ.ובתו ניצלו
.  בה יבנו חיים חדשים עם שאר העם, לעלות לארץ ישראל

נאלצנו להיפרד מבית . בין חנוך לביני התפתח קשר מיוחד והחלטנו להתחתן
עברנו למחנה פליטים בעיירה גרמנית קטנה  . ב"הילדים כי חשבנו שניסע לארה

.                   זהבה, שם התחתנו ושם גם נולדה בתנו הראשונה. פוקינגבשם 
."חיים חדשים ראשונים במשפחה לאחר השואה

אני ואחותו בטקס  , חנוך
1.12.46, הנישואין שלנו

,  אמי
,  חנוך
אני  

,  וזהבה
גרמניה  

1948



1948דצמבר 
חנוך הציוני החליט לאחר התלבטויות שילדיו לא יגדלו בגולה ולכן נעלה  "

.  ב"המשמעות היתה פרידה מאמי ואחי שהחליטו לנסוע לארה. לארץ ישראל
אמי קבלה  , מרוב צער על הפרידה. הם קיוו לקבל שם עזרה מבני משפחה

אנחנו נסענו לנמל מרסי בצרפת ושם  . שעבר לאחר שישה שבועות, שיתוק ביד
הגענו לישראל בחורף ונשלחנו למחנה אוהלים  . קסרטההאוניהעלינו על 
."באוהל היו מזרונים ופרימוס לחימום האוכל שחילקו לנו כל יום. בפרדס חנה

"קסרטה"האוניהעל 



עולים חדשים: 1951–1949

לאחר מספר שבועות עברנו אל . החיים באוהל בחורף היו רטובים ומלאי בוץ
לבסוף . כולם קבלו אותנו לזמן קצר בלבד. כ למשפחה אחרת"בני משפחה ואח

לפחות היה לנו גג ומסתור  . עברנו לדירת חדר קטנה ומוזנחת בבני ברק
ארון בגדים " בנינו"כסאות ממכרים של חנוך ו2-קבלנו שולחן ו. מהגשם

חנוך עבד בבית  . השירותים היו משותפים לנו ולעוד משפחה. מקופסאות קרטון
,  קראנו לו שלום. נולד לנו בן1951בסוף . שנים3גרנו שם . חרושת לממתקים

.  עברנו לבית קבע בטבעון1952בחג השבועות . ש אבי"ע



סוף לנדודים–1952

במקום הדלת  . כשהגענו לביתנו החדש עוד עבדו בו
.אך האושר היה גדול. החסרה תלינו שמיכה

.לחיי פליטים, בא הקץ לנדודים
אותם עברנו בעזרת המשפחה  , גם ימי הצנע

התחלנו חיים . עברו, ב ובדרום אפריקה"בארה
.נורמליים

לעוגן  , "נורמליות"הבית בטבעון הפך לסמל ה
כאן  . טיפחנו אותו ואת הגינה כל חיינו. המשפחה

לכאן ;כאן גידלנו את ילדינו;נולדה בתנו השלישית
האישי המשמעותי  הנצחוןשהם ונינינובאו נכדינו 

.ביותר שלנו על תלאות החיים שעברנו



:שיר שנמצא בין חפציה של סבתא טוני לאחר מותה

ממשיכה הלאה

אני אוספת כוחות
וממשיכה הלאה

עיני אל פני העתיד נישאות

אני רק בת אדם
חולשות ומחשבות, עם רגשות

ואם יש משברים זה לא סוף העולם
משברים ניתן תמיד לרפא

לא צריך אפילו מרשם רופא

הכלהזמן עושה 
לא מביטה על אתמול  , ואני ממשיכה הלאה

רק תפילה חרישית אני נושאת
שתמיד יהיה בי הכוח

...לחייך ולהמשיך, להתגבר



מדוע בחרתי לכתוב על סבתא רבתא טוני
פ הלכה  "באב תש' ט, ביום שבת

עצב גדול ירד על . סבתא טוני לעולמה
בכל ביקור בטבעון נכללה  . המשפחה

פגישה עם סבתא טוני שתמיד 
לפתע הבנתי שאני  . שמחה לקראתנו

.  לא ממש מכיר את סיפור חייה
. ניצולת שואה וזהושהיתהידעתי 

עלה בי רצון לדעת יותר והפרויקט  
דורי נתן לי הזדמנות ללמוד  -הבין 
למדתי  , חוץ מעובדות החיים. עליה

אישה עם אופי היתהשסבתא טוני 
, אוהבת ואופטימית, חזקה, מיוחד

מקור האושר היתהשהמשפחה 
בחרתי לצטט את סבתי ודודי . שלה

:בדברים שאמרו לזכרה בלוויה

מתוך  . הבית שלנו היה צוק איתן ואמא ואבא שלנו היו סמל לבניה ויצירה
שחייה מגלמים את  , חזקה, אמיצהאשההתופת שאמא חוותה הגיחה 

,  מסירות ואמונה, עוגן של אהבההיתהאמא . 20-הגורל היהודי במאה ה
...שתמיד בחרה לראות את הטוב

וזה  , ופסגת השאיפותהכחמקור , עבורה אבן הראשההיתההמשפחה 
.הלקח שהעבירה לנו



"(סניף טבעון)"עץ המשפחה 



(כל משפחת לוין)עץ המשפחה 



(עוד שניים נולדו מאוחר יותר)סבתא רבתא טוני עם עשרה נינים 



(אנחנו לא נכחנו במפגש)מפגש משפחתי לא מלא -2010


