
שלום לכולם,  

אני נרגשת וחשה כבוד רב לעמוד איתכם כאן היום. כדור שלישי, לחזור עם סבתי וחלק 
נכבד ממשפחתנו למחנה העבודה, למקום בו סבתי עבדה וסבלה בתקופת המלחמה- זהו 
קודם כל ניצחון אישי עבורה ואני מודה על ההזדמנות הזאת, לחלוק איתה את הניצחון 

הזה.  

סבתי, ילידת צ’כוסלובקיה, הייתה בת 17 כשהגיעה לאושוויץ יחד עם הוריה ושני אחיה 
הקטנים. באושוויץ היא נפרדה מאביה, שנפטר אחרי השחרור במחנה אבנזה. שני אחיה 

הקטנים הומתו באושוויץ. היא נשארה עם אמה, ואיתה הגיעה למחנה העבודה כאן 
בגייסלינגן. כאן, היא עבדה 12 שעות ביום יחד עם נשות המחנה. בזמן שהותה, היא חלתה 

וקדחה מחום במשך חודשיים במרפאת המחנה ללא תרופות או טיפול רפואי ממשי. 
בסיפוריה, אותם שמעתי מילדותי המוקדמת, סבתא מתארת כיצד אחות אחת במרפאה 

חיבבה אותה, והצילה את חייה על ידי כך שהזהירה אותה מראש על הסלקציה הקרבה, 
במהלכה נלקחו כל החולים אל מותם. סבתי חזרה באפיסת כוחות לעבודה, אך ניצלה 
ממוות. בהמשך, מנהל העבודה שלה, קצין גרמני, דאג לשלומה והביא לה בכל בוקר 

סנדביץ וכדור אספירין. מעשה אנושי ואצילי זה חיזק אותה וכנראה הציל את חייה. מכאן 
נשלחו היא ואמה לדכאו ומשם שוחררו בידי הכוחות האמריקאים.  

כנכדה לניצולי שואה, אני גדלתי על ערכים של חשיבות החיים והמשפחה. לשמחתי, סבתי 
לא איבדה את שפיותה או את שמחת החיים, כניצולי שואה אחרים. בסיפור מסעה היא 
פגשה לצד הרוע והמוות, גם אנשים אשר סייעו לה. גם בשעותיה החשוכות ביותר של 

האנושות, היו אנשים אשר הצליחו להפגין דאגה, אכפתיות וחמלה כלפי הנרדפים 
והחלשים.  

אני מאמינה, עלינו, העם היהודי וגרמנים כאחד, מוטלת האחריות הכבדה, לשמור תמיד על 
רמה גבוהה של מוסריות ולא להפסיק לראות את האנושיות של האחר.  

אני רוצה להודות לסבתי, על סיפוריה, על כושר הישרדותה, אופייה החזק ועל אהבתה 
האינסופית- ועל שלימדה אותי תמיד לאהוב את החיים ולחיות אותם בדרך הטובה ביותר.  

תודה על ההקשבה.  



Good evening,  

I am excited and feel great honor to stand with you here today. Im standing here, in 
the camp where my grandmother worked and suffered during world war 2. As a third 
Generation to Holocaust survivor , being here with my grandmother and a large part 
of our family - This is First and foremost her personal victory and I am grateful for 
this opportunity to share this victory with her. 

My grandmother was born in Czechoslovakia. She was 17 years old when she came to 
Auschwitz with her parents and her young sister and brother.  In Auschwitz she was 
separated from her father, who died after liberation in the work camp cold Ebensee.  
Her younger sister and brother were killed in Auschwitz. She stayed with her mother, 
and they both came to the work here in the camp of Geislingen. Here, she worked 12 
hours per day with the women of the camp. During her stay, she got ill and spent two 
months in the camp`s clinic, burning from fever, without medication or proper 
medical care.  In Her stories, which I have heard since my early childhood, my 
grandmother describes how a nurse at the clinic liked her, and saved her life. The 
nurse warned her in advance about a selection, during which all patients were taken to 
their deaths. Exhausted, my grandmother got back to work, but was saved from death. 
Later, her work commander, a German officer, took care of her and brought her a 
sandwich and an aspirin every morning. This Humane and noble act helped her to get 
stronger, and probably saved her life. After long months here, she and her mother 
were sent to Dachau and finely were liberated by the American forces. 

As a Granddaughter of a Holocaust survivor, I was raised on the values of life and 
family. Fortunately, my grandmother managed to keep her sanity and the joy of life. 
Many of other Holocaust survivors did not. In her journey, along side of evil and 
death, she has met kind people who have helped her. Even during the darkest hours of 
mankind, there were people who were able to show concern, care and compassion for 
the weak and Persecuted. 

I believe that a heavy responsibility is resting on our shoulders. We, the Jewish people 
and the German people have to remember what has happened here. And we have to 
learn from this to always maintain a high level of morality and never stop seeing the 
humanity of the other. 

I want to thank my grandmother, for her ability to survive, for her ability to tell her 
stories, for her strength and special character and for her never ending love-she taught 
me to always love life and live it the best way I can. 

Thank you  

Sivan Sobel, granddaughter of Miryam Sobel, Geislingen, Mai 2015


