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  רותיך לפני המלחמה

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: סות
גרנו . אחים ואחיות 7היינו . לבית וולפמן לאה אבא חיים דוד ואמא. אני בן למשפחה יהודית דתיתנד 

ULUCוזוב'דונוב ובז,  על יד העיר סנוק Brzozòwאברהם הם נולדו  ואח רחלאחות .  שבגליציה שבפולין
 - ואחי אברהם התחתן ב1938-חתן לפני המלחמה ב אחותי הגדולה רחל הספיקה להת.לם הראשונה

  .1941 עד 1939 גרמניה בשנת - אחרי הסכם רוסיה, סים שלטו אצלנו
 אחותי הגדולה .ה'הקטנה זיסלאחותי יעקב ו,צבי- אני,מאיר,  יוסף: אחים4 עוד  נולדוולם הראשונה

 רכש הוא ניהל מסחר עם פריצים. ואבא היה סוחר עצים, יה לנו משק גדולה. שטיינגוט מהעיר שנייבה
אמא ניהלה חנות כל בו וסבתא אסתר  .  למקומות שוניםSAN" סן"עצים שנכרתו ונשלחו עם הנהר 

לפי . 1939- יה בל נפטר לפני שאני נולדתי וסבתא נפטרה לפני פרוץ מלחמת העולם השני"א מאיר וולפמן ז
 משפחות יהודיות 214כותב שבעיירה אולוץ היו גרים , גולברט הסופר שחקר את האיזור אחרי השואה

  .  דורות במשך כמה מצד אמא גרו באולוץמשפחת וולפמן. לם השנייה
  . אולי מדיקלהLANCUTבא בא מ

נים במשפחה וכנראה גם מוכשר ושלחו אותי ללמוד עם אחי יוסף בישיבה בעיר מושלניצה ילדים הקט
   .יוסף נכנס לישיבה ואותי הכניסו לבית ספר יהודי, 1939היה בתחילת 



  
  

  רותיך בזמן המלחמה
פעילות , מסתור או זהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות,  גטאות,מעצר וגירוש: חסות
השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/אדם
  

התחלנו לברוח .למחרת נודע לנו שהגרמנים נכנסו לפולין עם כוח אדיר ותוקפים גם את היהודים, זה היה בספטמבר. חמת העולם
ץ עד שהגענו לעיר המשכנו לרו, אני עם אחי יוסף. תפסו יהודים גזרו להם את הזקנים ואת הפאות, על ידנו והתחילו לירות לתוך היער

, עמדנו על יד הקיר עם ידיים למעלה, הם אספו את כל היהודים והפחידו אותנו. ת הצבא הפולני בתוך העיר כשהם נכנעו לגרמנים
 -היה גבול בין הרוסים לגרמניםאבל אחרי כמה שעות עזבו אותנו והגענו לעיר טרנוב ושם הצלחנו לעלות לרכבת לעיר סנוק ושם . ו

הגרמנם נכנו לעיר שלו ולהאזור . אנחנו גרנו ליד הנהר, רוסיה- פרצה מלחמת גרמניה1941בשנת , צלחנו לעבור אותו ולהגיע הביתה
בחודש יולי קיבלנו פקודה מהאס אס לפנות את ' 42בשנת . את היהודים הוציאו לעבוד בירות בסביבה לחטוב עצים. הודים ואוקרינים

לא ידענו עד כדי כך שהם הולכים (שמה דחפו אותנו למשפחות יהודיות ואז עשו סלקציה . וב'אספו את כולם והעבירו אותנו לעיר ברז
, דחוסים ונחנקים ללא אויר ומים. עמיסו על קרונות שמיועדות להובלת בהמות ואת היתר הוזוב' בבזרים עם הילדים הקטנים השאירו ב

  . שם היינו תקופה קצרה,  קרקובפלשוב על יד- ים'מחנה פרוקוצ-הראשון
מיד אחרי שהגענו שלחו אותנו לעבוד בתשתית לבניית קו רכבת באזור .  יוסף ומאיר-  אחים2עם עוד 
 האחים 2. עבדנו עבודת פרך במילוי  אדמה בשביל הנחת פסי רכבת. מ חזור" ק7- מ הלוך ו" ק7-הלכנו כ

 אחרי כשבועיים .  לגטו קרקוב ואני מידיי פעם ביקרתי אותם שםה הזאת קשה להם מידיי אז הם ברחו
קיבלנו תשובה שאין אף אחד ואז נודע לנו שהגרמנים , וזוב'בז תבנו גלויה ושלחנו אותה להורים ב

  .  להורג ביער הסמוך לעירוזוב'בז הודים שנשארו ב
. הצליח להגיע לעבוד בבית החרושת לאמייל של שינדלר, מאיר–האח השני . טרנספורט הראשון לאושויץ

  .ממנו יותר כי העבירו אותו למחנות אחריםם ולא ידעתי 
נפצעתי . העבודה פיזית קש,  שעות12-העבודה שלי היתה למלא קרונות בחול כ. אשוב והמשכתי לעבוד

ישנם הרבה . עד היום יש לי סמנים ביד הפגועה.  קרונות שהובילו חול בזמן חיבורם2ת בהתנגשות מאלי
בהיותי במחנה . בורים עד היום מתחת לפסי הרכבתקירו בהם והם , ליחו לעמוד במעמסה הכבדה

כשנודע לנו שאוספים את החולים ,  מעלות חום42שכבנו בצריף החולים עם , גיפה של טיפוס הבטן
  .הוציאו אותי שני חברים בכוח והביאו אותי לעבודה וכך נשארתי בחיים

  .שנה וחצי
 ויסק'העבירו אותנו ברכבות אטומות וסגורות למחנה סקז, פלאשוב-לימסקה'חרי סלקציה במחנה ירוז

 קומות והרבה אוכל לא 3שכבנו במיטות , גרנו בצריפים,  הרבה יותר גרועכשהגענו לשם ראינו שהמצב 
. עבודת פרך של ממש, פצצות גדולות ומוקשי יםעבדנו שם במפעל לייצור . רק שמי יודע מה היה בו

, אנשים שעבדו בייצור מוקשים אלה ". פיקרין"בייצור מוקשים על יד תנורים עם אבקה צהובה שנקראה 
 למזלי הרוסים התקרבו ואני לא הספקתי לעבוד במקום. ים נפטרו מהרעלה של כל הגוף ובאחרים ירו

  .ך ניצלתי
עבדתי על יד תנורים חמים ). זנהוטהאי(רקוב למפעל לייצור פלדה -טוחובנס'סלקציה העבירו אותנו לצ
עבודה . מצד אחד הוכנס חומר גלם ומצד שני נשפך לתבניות נוזל פלדה רותח. ר הגלם בשביל לייצר פלדה

  .1945ו שם עד ינואר היינ, קשה עבורי
. בבוכנוולד היינו במחנה הסגר כחודש. בגלל שהרוסים היו כבר במרחק קצר מהמחנה, תנו לבוכנוולד

חוץ , בגדים כבר לא היו, הקור היה חזק. למפעל לייצור חלקים לטילים, עבירו אותנו למחנה קולדיץ
משם יצאנו לצעדת המוות . 1945היינו שם עד אמצע אפריל , שתינו מרק דלוח\כלנוא. עליים היו נעלי עץ

 400- למחנה הזה הגענו כ. חלק הרגו בדרך וחלק קפא למוות,  איש1500-יצאנו מהמחנה כ. כיה' אשר בצ
 לפני שהגרמנים הספיקו 8.5.45- למזלנו הרוסים נכנסו למחנה טריזנשטט ב. הגענו בסוף אפריל. עים

   .כך שוחררתי על ידי הצבא הרוסי. שמדה
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    ארץ ישראל מתום המלחמה ועד עלייתך לרותיך 
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  סות

. יר עם כל מיני קופסאות שימוריםבשר חז- "שינקה"חביות , רוסים חילקו לנו מהטנקים שנכנסו למחנה
הרבה אנשים משוחררים מתו כמו , הם חטפו את האוכל שהיה אסור לאכול אותו, נראים כמו שלדים

ר גרוהם "על ידי רופא ששמו ד, 15ת בתוך מחנה טרזינשטט אספו את הנערים והנערות היתומים עד גיל 
גרנו .  עזבנו את טרזינשטט ברכבת לפראג1945באוגוסט .  ילד לאנגליה400אנגליה שהסכימו להעביר ם 

משדה .  לאנגליהB51-אחר כך הטיסו אותנו במטוסים גדולים צבאיים בריטים. על יד פראג, שבועים
 חודשים עד שהתאוששנו ונראינו שוב 6-במקום זה היינו כ. ווינדמיר-מקום שנקרא, אותנו למחנה נופש

מווינדמיר . בשבילנו זה היה גן עדן אחרי כל מה שעבר עלינו. אכלנו וקיבלנו טיפול רפואי,למדנו, בנו טוב
אני הועברתי ללונדון שם למדתי בבית ספר והעבירו לי שיעורים .  מיני הוסטלים בערים שונות באנגליה

אחרי גמר בית הספר למדתי במכללה להנדסת חשמל בלונדון עד אוגוסט , כן נרשמתי לבית ספר אורט



  
  

  ך  בארץ
המשך דורות , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: סות

מהארץ , ההגיעו אנשים מההגנ. להילחם, תי את לונדון והתנדבתי עם עוד חברים מהקבוצה לעלות לארץ
  . מתנדבי חוץ לארץ-ל"הייתי שייך למח.  שבועיים היו לנו אישורים לעלות

ם במקום רימונים ומשם בטיסה  בזריקת אבני- להתאמן קצתכחודש כדי יבמרסירום 'ג- במחנה סנד

 ושם  ימים להכיר את תל אביב ואז הביאו אותנו למחנה שרגא3קיבלנו חופש , ל השומר חיילו אותנו
לנו כמה יחידות מזל שלנו שהיה . ים הערבה וכך יצאנו בלילה לקרב הראשון נגדלא כולם קיבלו רוב. מה

 שלחו אותנו לבדוק פילבוקסים אם יש שם . באותו מקום התנדבנו אני ועוד חבר.שגם דוברת אנגלית
חזרנו למחנה שרגא לתקופה קצרה ועברנו למחנה שער העלייה על יד . ם ברחו והפילבוקסים היו ריקים

 טיהרנו ,ים' גירשנו את הקאוג- כבשנו קודם את מירון, יצאנו מצפת.ר הגליללשחרו, "מבצע חירם"לו 
  .חא עד שהגענו למלכיה

  .שמרנו על השטח-יםאז יצאנו למשלט, ליד ראש פינהלוד חנה פילון 
ל שגם השתחררו מהצבא "כולם מתנדבי מח,השתחררתי על מנת להצטרף לקבוצת בחורים , 1949בשנת  

ת יישובים יחברה לבני"נקראנו . ר בארץ אחרי מלחמת השחרור ולעזור בבניית הארץ ולהתיישב בה
בין . עבור ההכשרה שלנו" בית בדיס"ס על יד חפירות תל קסילה שנקרא י מונ- קיבלנו בית בשייך". 

סולל "חלק מהחברים יצאו ללמוד את המקצועות של בניית בניינים בחברת . טכנאים וסטודנטים, דסים
 אני כבר -בדרך לירושלים" כפר דניאל"אחרי ההכשרה הם יצאו להתיישבות וייסדו מושב שיתופי . חרות

.  
בהיותי בצבא הגיע . תי חבר בהכשרה בהיו1949בסוף , יפו בתור טכנאי חשמל-בודה בעיריית תל אביב

זה האח האחד ויחיד .  מאיטליה ונפגשנו אחרי כל שנות המלחמה כשלא ידעתי ממנו במשך כל הזמן
גם הוא עבד קשה וחי בחדרה , מאוד שמחתי שהוא פה כי פתאום היה לי בית. שפחה הענפה שהיתה לימ

  . בחדרה1990בשנים האחרונות לחייו הוא חלה מאוד ונפטר בשנת . בן ובת-דיםה עם שני יל
ברמזורים , ודות חשמל שכללו חידוש תאורה ביפובמנהל הנדסה מחלקת מאור בעבוד בעירייה ב

כך . כדומהגני ילדים ו, בתי ספר: תאורת רחובות וגנים ובמוסדות העירייה כגון, צופרי אזקה, אביב
  . שפרשתי לגמלה כמנהל מדור פיקוח במחלקת המאור בעיריית תל אביב

 בעלייה 1925-  הוריה הגיעו ארצה ב-עם אשתי רינה ילידת הארץ' 56-התחתנתי ב.  משפחה לתפארת
 ונתנו להם את כל מה שאני לא זכיתי לקבל עשינו הכל עבורם באהבה.  עופר ואביחי-נולדו לנו שני בנים
  .אה שעברה עליי
  היום שני הבנים נשואים ומסודרים .  גרים ברמת גן

  .שקד ורגב, עומר, גיא- בנים4 יש 
  .ספיר ואלון, ענבר- בנות ובן2כרת בתיה יש 
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