
 

 ורוני   אורנה גורן  – נא להכיר  

 

 

 

 מתארחת כאן אורנה מושקוביץ, שבהמשך הפכה להיות אורנה גורן.היום 

 הוספנו תמונה של רוני שלא יהיה קיפוח. 

 באושוויץ. ,תה שםישהי רחלקההיא בת של  אורנה היא זו שעונה על השאלות, כיאבל 

 הנום.ארזי, והן חלקו חוויות משם. מהג כמו שתקראו, רחלקה פגשה כאן את

 מנצלת את ההזדמנות, ומזמינה אתכם לראות הערב את הסרט על ארזי. 

 גיבורות, מתוך מיליונים, שהצליחו לצאת משם ולבנות חיים חדשים. שתי נשים 

 

 אורנה ורחלקה ושאר המשפחה.  –נא להכיר 

 

 

 לי ני                                              

 



 
 י אנחנו מ

 
 הבאתי מירושלים. הכרנו בצבא. רוני. את נולדתי במענית

 . אלי -,  ונכדה זוהר   -ש לנו נכד .  וימרים וחגיתבנות, יש לנו שתי 

 

 
 מי היו ההורים שלי.  מה קרה להם בשואה 

 
 באותה עיר עםשם הגיע מסלובקיה עוד לפני המלחמה. גר  ,מושקוביץדב  –שלי  אבא

 אחרים נרצחו בשואה.  4הספיקו להגר לאמריקה .  4אחים.  9דב גולדשטיין ויחזקאל סנדרוביץ. הם היו 

 גם ההורים נרצחו.

 אבא שלי הקים את המקהלה של מענית וניגן במנדולינה.  כל פעם שרוני שר עם המקהלה אני נזכרת בו.

 

 תה באושוויץ ובירקנאו. גם צעדה בצעדת המוות. י, נולדה בהונגריה.  בשואה הירחלקהשלי,  אמא

 אח צעיר והורים שנרצחו באושוויץ.לה הכל עם אחותה הגדולה. היה 

 בסוף המלחמה היא הצטרפה לגרעין של השומר הצעיר והגיעה למענית יחד עם רחל כרמלי ומרים וגבי חצור.

 לי והם הקימו משפחה.פה הכירה את אבא ש

 תמיד אהבה לעבוד עם ילדים. עוד בהונגריה.כולם מכירים אותה כמטפלת התינוקות המיתולוגית של מענית. 

 בית התינוקות היה הבית השני שלה. גם שלי. ביליתי שם הרבה.

 בריכה, באותו הגיל. באחת הפעמים, אולי בשלהן הכירה את ארז'י.  הילדים אמא במענית  – סיפור מעניין

 (. 21265, 21250) .מספר על היד. ואפילו מספר מאד קרובגילו שלשתיהן יש 

              .שלהן ותיפרו חוויות משם. שתיהן עברו את התופת עם האחיס הפכו להיות חברות טובות. הן

 

 רחלקה והתינוקות                                    דב ורוני                              



 

 

 

 איפה הרגשתי את השואה בבית ?  האם דובר על מה שקרה ?  היתה שתיקה ?

 אמא שלי לא שתקה. ספרה לי הרבה.   סיפורים קשים ובעיקר פחות קשים.

 תה בן אדם אופטימי. ראתה את הדברים הטובים.יהיא הי

 תה קטנה יעל אחד השומרים בבניין הנשים באושוויץ. גרמני כמובן. היא הי –דוגמה לסיפור על הטוב 

 הוא תמיד הגניב לה פרוסת לחם.ובמיוחד 

 

 איפה זה משפיע עלי היום ?  פחדים ?  דיבור ?   כעסים ?  אוכל ?

 
 אין לי פחדים שקשורים לשואה. 

 .אני לא מאמינה באלוהים ! כן קשור לשואה
 . בגלל כל מה שעברה ועדין נשארה אדם אופטימי, מכיל ונותן. בשבילי דמות להערצה איאמא שלי ה

 יתה בבית הסיעודי.יזה צץ רק בימיה האחרונים כשה –בעניין האוכל 
 היא שמרה בכיס עוגיות ונתנה לכל מי שבא לבקר אותה.
 משתדלת לא לבזבז.אצלי אין קטע עם אוכל. כן אוהבת לדאוג שכולם יאכלו. 

 

 מה היו הקשיים בלגדול אצל הורים שהיו שם, בשואה ?  במחנות.

 אבא שלי לא היה בשואה וכך היה איזון. וכמו שאמרתי אמא שלי ראתה בעיקר את חצי הכוס המליאה. לא היה קשה.

 

 ? ור שני לשואה משפיע על הדעות שלךד איך היותך לשמוע. קבלת השונה. ישקשה ל עותד

 
 .ממשיכה באה מבית מאד פתוח לשונה ולזר וכך גם אני אני

 

 סודות מהעבר שפתאום נחשפו ונפתחו ?

 
 תה כבר קצת מבולבלת אבל בכל זאת נתנה עדות.יביד ושם הקליטו עדות של אמא שלי. הי

 כבדות.תה, "שיחקו" בלהעביר אבן מיד ליד. אבנים ישם יש סיפורים שלא הכרתי. במחנה עבודה שהי

 מי שנפלה לה האבן , ירו בה.  עבדו הרבה בלהעלות מריצות עם אבנים כבדות להר.

 

 אחרי שההורים מתו ? מה גילית
 

 לא גיליתי משהו חדש. אולי רק שאני מאד מתגעגעת אליהם.

 

 

 

 



 שקשור לשואה ? כרון מיוחד ?ימשהו מהילדות. ז

 פרחים, מסתכלים בתמונות ומספרים. 6קוטפים הטקס בערב יום השואה היה מאד חשוב להורי.  

 קא לא סיפרו על השואה , אלא על בני המשפחה שנספו. בעיקר על ההורים.ודו

 

                                                                            

   משהו אישי שלי

 גם אני אספר משהו מהילדות.

 עוגת קרמבו !!!אבא של אורנה היה מכין  

 ענק. דמיון מודרך.  תתארו לעצמכם עוגה גדולה ועגולה. קרמבו גדול !עכשיו תעצרו רגע ותעשו לעצמכם 

 ותזכרו כשהייתם ילדים. תעשייתי אלא באפייה ביתית. קרמבו . לא מאז חבל שאין לי תמונה

  וזה כל כך מנחם שכל הכאבים נעלמו כלא היו. עכשיו קחו טעימה.  קודם עם העיניים ואז בפה.  

 לא הייתי ילדה לקקנית במיוחד, אבל עוגת הקרמבו של דב הייתה תענוג אחד גדול. 

 אורנה היא פחות או יותר בגילי. ביקרתי הרבה בבית שלה. לא ידעתי שאמא שלה הייתה באושוויץ.

 רגעים של אושר. ביקום. ידעתי שלפעמים, יש שם את העוגה הכי טובה בקיבוץ. בעולם.

 ולא, זה לא כמו בתמונה למטה. אפילו בגוגל אין תמונה שדומה לעוגת הקרמבו של דב.

 נילי                                                   

 

 

 


