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 #50X50משואה

 שנה למכון משואה.  50ימלאו  2022בספטמבר 

 שבועות, פריט נבחר מתוך אוספי ארכיון משואה. 50לקראת שנת היובל נחשוף מידי שבוע, במשך 

 

 דינה )דינקה( שטרסברג לבית אינהורן – 22פריט מספר 

 

עדויות, מסמכים ותצלומים המספרים את סיפור הישרדותה של דינה  םבניהבארכיון משואה פריטים רבים 

 ינהורן.י)דינקה( שטרסברג לבית א

 בתנועת "הנוער הציוני". חברה  ההייתבז'שוב )ריישא( בחבל גליציה. מצעירותה  1919-ה נולדה בקדינ

 ההיית, 1943עד ולאחר הכיבוש הגרמני בנס. אך תלאות רבות ושרדה דינקה במהלך המלחמה עברה 

במחוז  למחנה עבודה שבנייההועברה  מהגטו .עבדה כמנהלת משק בית במשרדי הגסטאפו בו, ז'שוב וטבג

באושוויץ שובצה לעבודה במפעל לייצור . בירקנאו אושוויץמחנה ההשמדה משם נשלחה ל ,בקרקו

 ,בצפון מזרח גרמניה רוונסבריק -לנשים מחנה הריכוז להמוות  תבצעד שולחה 1945בינואר  פצצות.

, גם שם הועבדה בעבודות נוישטאט גלייבה בגרמניהמחנה הריכוז ל לאחר מספר ימים נשלחה ברכבתו

  פרך.

בקרקוב הצטרפה דינקה לחבריה  ושבה לפולין. שוחררה על ידי צבאות בעלות הברית 1945מאי ב

נוער שהסתתרו בבתי פולנים ילדים ובני  140-הדריכה קבוצה של כ, ניהלה ומתנועת "הנוער הציוני"

למחנה העקורים גרוטה בדרך ארוכה, דרך צ'כיה ואוסטריה  1945ובמנזרים. איתם יצאה בספטמבר 

המעפילים שהתעתדו להפליג על  1014לעלות לארץ ישראל. קבוצתה נמנתה עם  ,פרטה באיטליה

ם כנגד הבריטים בנמל לה הספינות "דב הוז" ו"אליהו גולומב". דינקה לקחה חלק פעיל במאבק המעפילי

 , עד לקבלת האישור הנכסף לעלות לארץ ישראל.ספציה, אשר כלל שביתת רעב

 נספו בשואה ההוריה וחמשת אחיה ואחיותי –כל משפחתה של דינקה 

בתנועת "הנוער הציוני" לפני עוד אהובה סלק )יהושע( שטרסברג, אותו הכירה  דינקהבארץ חיכה ל

וחיכה לה במשך שבע שנים  (1939) חצי שנה לפני שפרצה המלחמהישראל כעלה לארץ  המלחמה. סלק

 והתגוררו בקיבוץ תל יצחק.כשהגיעה ארצה נישאו  .מה עלה בגורלהבמהלכם חיפש 
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 .1938, קן ז'שוב )ריישא( "הנוער הציוני"תנועת דינקה בימי  - 78979פריט מספר 

  

 

 1946, דינה מטעם הסוכנות היהודית ברומא נהורןיתעודת זהות על שם אי - 21592פריט מספר 

 

 



עקיבא" מחנה  -קיבוץ איחוד "הנוער הציוני  -ה איינהורן וחברים במטבח קדינ - 82622פריט מספר 

 1946העקורים גרוטה פרטה, איטליה, 

 

 

 ישראל ע"ש דינה איינהורן -כניסה לארץ ןרישיו - 9362פריט מספר 

 


