
 מלכה רוזנטל -הסוד בחבית 

 בשם מרישה דולברג.  1934מלכה נולדה בסטניסלבוב שבפולין בשנת 

 כשמלכה הייתה בת חמש פרצה מלחמת העולם השנייה והרוסים כבשו את האזור.

 כאשר נכנסו הגרמנים לאזור מלכה עברה עם משפחתה לגטו.  1941בשנת 

בעזרתה של מטפלת פולניה ושם משפחתה של לאחר רצח אחיה התינוק ברחה המשפחה  מהגטו 

 מלכה הסתתרה ולאחר שנרצחה אמה לעיניה, מלכה ואביה ברחו ליערות.

 לאחר תלאות רבות בקור, ברעב ובפחד אביה נעלם.

 ומשם מלכה מצאה משפחת בשם משפחת קוט, אחת מבני המשפחה זו אנג׳ה.

מתחת לאדמה ברפת שליד בית אנג׳ה החביאה של מלכה במשך שנה וחצי בתוך חבית שנמצאת 

משפחת קוט , לאחר שנה וחצי מלכה חלתה במחלת פרקים והייתה חולה מאוד והועברה לבית של 

 משפחת קוט, שם אנג'ה טיפלה בה עד סוף המלחמה.

מרישה )מלכה( הגיעה ארצה באוניה "אקסודוס" וגדלה בכפר הס אצל דודתה  13בהיותה בת 

 כה.ומשפחתה, שמה שונה ממרישה למל

מלכה נישאה הקימה משפחה בארץ עם שתי בנות וחמישה נכדים וסיפרה את סיפורה לאלפי 

 שומעים. 

 הסוד בחבית -תיאור הסרט 

אנג׳ה, אחת מבנות המשפחה קראה למלכה לבוא להתחבא בתוך חבית שם מלכה התחבאה שנה 

 וחצי. מלכה אכלה, ישנה, שרה לעצמה, חגגה והכל היה רק בתוך החבית.

 ט רצינו להמחיש מה לדעתנו עבר על מלכה בזמן בו הייתה בחבית במשך שנה וחצי.בסר

אני זוכרת . מה שאני זוכרת זה שבחבית שחזרתי משחקים. אני גם חייתי המון בדמיונות"

אני זוכרת ששיחקתי . שדיברתי אל לושה ואל אימק ואל פולה ואל כל מיני חברות שכבר לא חיו

אני לא . ]...[ אני הייתי עושה לי מהקש כמו בובות. ]...[ תי כולםאני היי, זאת אומרת, אתן

זה עומד , וגם תמיד חשבתי שזה ייגמר. ]...[ אבל היו לי כמו הזיות. לא היו חלומות, חלמתי

קודם כל . אבל אמא שלי יום אחד תבוא. אז מחרתיים, אם לא היום אז מחר, זאת אומרת. להיגמר

לי , איכשהו. ]...[ וזה היה ברור שהגרמנים עתידים להפסיד, גמרהמלחמה הרי תי -היה לי יעד 

אני לא עשיתי השוואה . אני חייתי. ואני רציתי לחיות. אני באמת לא מבינה למה, זה היה ברור

)מתוך  "אז אני חיה, אני נושמת, אני מתקיימת, אלה החיים שלי. שקודם היה לי ככה ועכשיו

 עדותה של מלכה רוזנטל ליד ושם(

 הסרט לא משקף באופן מלא את מה שהיה את מה שהיה באמת .

 

המסר שאנחנו רוצות להעביר דרך הסרט ודרך מלכה הוא לא לוותר ולא להתייאש וגם כשמאוד 

 קשה ולא רואים את האור צריך להמשיך להאמין ולהיות מלאים בתקווה למרות המשברים שבדרך. 

 


