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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  

העיירה שבה חיינו הייתה  .י קשה בגלל האנטישמיות שהייתה קיימת בעיירות קטנותנו במצב כלכל'חיינו בפינצ 10עד גיל 

והאנטישמיות  ,גדולההייתה תקשורת בין היהודים לפולנים אבל לא  .שהיו חצי מהתושבים בה משפחות יהודיות 300ממורכבת 

   .םהיהודים בעיירה היו מסורתיים וחופשיים ולא דתיים קנאי. הורגשה בעיקר בבית הספר

ילות היו שודדים את עגלות בל .אבי התפרנס בתור סוחר סוסים וגם הוביל עגלות אספקה לערים הגדולות מסביב לעיירה

בגלל . מה שגרם לחוסר פרנסה ומחסור חמור בכסף ,כולםסוסים ולילה אחד הרעילו את  9עם הייתה לנו אורווה . האספקה

וא בדק את האפשרות ה. לעיר הגדולה שם האנטישמיות הורגשה פחות המצב שנוצר אבא התחיל לחפש פתרון וביקש לעבור

אותו  .שימצא לו עבודהכדי ופנה לקרוב משפחה שעבד בבית חרושת לכלי כתיבה  ,בפולין יה בגודלהישנהעיר ה, 'לעבור ללודג
 ,ד גם בשבתהתחיל לעבו למרות שאבי היה איש דתי הוא .עבוד בשבתיש אך בתנאיקרוב משפחה אכן מצא לו עבודה 

לא היה  .עם קושי כלכלי ילדים 7קילוגרם בשר ובבית היינו  7- סכום שהספיק ל -זלוטי בשבוע 15 - הייתה קטנהאף והתמורה 

  .ביניים לא היה קייםהמעמד והיו או עשירים או עניים  ,הבדל בשכר בין יהודים לגויים והעוני בכל רחבי פולין היה גדול

ספר הייתי תופס טרמפ על הבית שעות אני אחרי  .החל ללמוד להיות חייטגם ח בחנות ואחי הגדול התחיל לעבוד כשלי

הייתי אוסף את  .כדי לעזור לאבי בפרנסה לעבודה של אבאוהייתי מגיע  ,בהתגנבות כי לא היה כסף לשלם לנסיעות ,החשמלית

 יםבולעל במקום לשלם ות תפקיד הדוור בנוסף לקחתי על עצמי א .פסולת הנייר ואורז אותה ואבא היה מקבל על זה תוספת

  .העיררחבי זה היה הסכם ביני לבין החייטים ובעצם כך למדתי להכיר את כל  ,את הדוארהייתי מחלק היו נותנים לי כסף ואני 
 .התקבלתי לבית ספר יהודי רק מאוחר יותרונה לאחר המעבר לא למדתי ושנה הראשמשך הב ,היות שעברנו ממקום למקום

המשמש לילדים  ,לא יהודי ,לבית ספר אחר להעברתימה שגרם  ,התברר שאני חולה במחלת עיניים מדבקתת באותה ע

הייתי  כי למרות כל זאת עדיין לא סבלתי הרבה .עודקללות ו ,זריקות אבניםמבתור יהודי שם סבלתי . החולים במחלות מדבקות
  .שובלא ניסה פעם אחת כבר  נויתשהתחיל א הילדים היהודים בבית ספר התקבצו סביבי ומייתר כל  .בריון

יום אחד היה . ממני ופחד םלוזה לא היה נורא כי כ .בית ספר וזהוברק חברים  ולא היו לי חברים קרובים אלא, הייתי חדש בעיר

מה כלקח בדיוק ו, לקרב והזמנתי אותוהצעתי לו שנאסוף את החבורות של שנינו לחדר ההתעמלות  .תגרות ביגוי שניסה לה
  .חברים שליל הפכווכל הגויים  על הרצפהעד שהוא שכב שניות 

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
על מנת  ,מהגרמנים לכיוון וורשה רחואבא יחד עם אחי הגדול בשוכ 14אני רק בן שכ ,אותי במצב קשה גשהתחילת המלחמה פ

מוקדם  .נאלצתי להיות בעל המשפחה ולדאוג לכל צרכיה של אמי וחמשת אחיותיי ולמעשה ,למצוא נתיב בריחה למשפחה

ואחי ואבי , שבועות אחרי תחילת המלחמה כבר נלחמו על וורשה. ארוכיםהיו תורים הוללחם ו בתור לפחם הייתי עומדבבוקר 

ואחי חזרו אחרי חודש  יאב .ברחו לכיוון הגבול הרוסי ושם הזהירו אותם כי הגרמנים תפסו את כל היהודים שניסו לברוח לגבול

כלומר  ,"הריצה לגטו"החלה . חוץ לגטו חייב להיכנסיהודי שגר משעות כל  12הגרמנים נתנו הוראה שתוך לאחר מכן לערך ו

  .גור בצפיפותל התחלנו

והכל  ,תשתיות רעועות, ביוב זורם ברחובותה ,סמטאות צפופותה .לפני המלחמהעוד שכונת עוני למעשה היה אזור הגטו 
בינתיים  .יך למצוא דרך לשרודצרהיה  מוקצב וכל אחדהיה הכל , לדאוג לקיום בתנאי גטו נדרש מאיתנו. התמלא ביהודים ונסגר

. מתכת ואחי התחיל לעבוד שם מידייצור לשנפתח יועד ראשון המפעל ה. בשביל הגרמנים פעלומפעלים שקום התחילו ל

אחי למד אצל הדוד . ולא היו הרבה נפחים בין היהודים ,היה מקצוע נדרשבאותה תקופה המקצוע המשפחתי שלנו היה נפחות ו

קשרים של וגילי  זכותוב ור נער צעיר נכנסתי ללמוד מסגרותאני בת .אבא שלי בתור עוזר בפטיש כבדואחר כך צירף גם את 

כל  ,בנפחות ששם ביקשתי להישאר יחד עם אחי ואבי פו של דברובסו ,בכל עמדה שבועיים ,קצת אחי נתנו לי ללמוד בכל ענף

לי  ווסידר, אש ומפוח, קיבלתי סדן .מנהל עבודה - יסתרמימינו אותי לעבדתי קצת עם הפטיש הכבד ומיד  .16אני בן שזאת כ

אנחנו כעובדים כאלה קיבלנו  .ריכו מאוד אנשים שעובדים קשהעהגרמנים הומסתבר שהייתי יותר מוצלח מאחי . עוזרים שני

  .תזונתיהבערך  3או  2פי  עלתהתוספת מזון ש

בוקר  בכל. נויאמא חילקה את האוכל בינ. בביתהכלכלה ה את אמא ניהלו התוספתבמשפחה שקיבלו את שלושה אנשים היינו 

 הייתה אפשרות. הילד הבכור קיבל מנה גדולה יותר והילד הכי קטן קיבל את המנה הכי קטנה ,חילקה את הלחם לפי הגילאים
הכמות ווגה ע הייתה אופהכי אמא של אוכל כמויות גדולות יותר  וואז הי, במקום הלחם לבקש מהגרמנים קמח או פולי קפה

 .ניקיון ופינוי שלג וקרחגם  הללכנוסף על השמירה  ועבודתו ,בנייןאחראי על , בנוסף לאבא הייתה עבודה נוספת. הייתה כפולה

בחורף לא  .לתזונה מוסיפים והי אלהו ,ירקות, סלק, בצל שםבקיץ שתלנו ו, אבא ו שלהייתה חצר בבית באחריות .כולנו עזרנו לו
עוברת חשמלית שהובילה הייתה מדי פעם גם . בה כפחם משתמשיםאת רצפת עליית הגג ויינו מפרקים וה, היה מספיק פחם

  .שיהיו לנואת שקי תפוחי האדמה למטה היינו קופצים על החשמלית ומפילים ואני שקי תפוחי אדמה לגטו ואחי 

הגרמנים . תדירות הטרנספורטיםוגברה כך הלכה גטו הככל שהתקרבו הימים לחיסול ו, בשעות החשיכה היה מונהג עוצר בגטו
אל "ומהם נאמר טרנספורטים על ה עלומאותם אנשים ש מסריםקיבלה ' בלודגאבל המחתרת  ,אחרמקום לשעוברים  הפיצו

אסור היה לעזוב את הבית  .לטרנספורט 10באחד הימים היה עוצר ולקחו ילדים עד גיל  ".לא חוזרים מאושוויץ, תיסעו



 

חבוא במיוחד לילדים של ולכן הכנו מ ידענו על בואם עוד לפני שהיו מגיעיםמדי פעם  .שמות ל פיילדים ע הגרמנים באו לחפשו

לשם , וכך היה חדר קטן להתחבא בו ,עליית גג נוספת נוצרהשם פתחנו פתח ובעליית הגג היו חדרים קטנים ו .כל הבניין

שמות לבית ודרשו רשימת הגיעו עם , שוטרים יהודים, אפוהק .בשקט מוחלט שארהיו מורגלים להיכבר הכנסנו את הילדים ש

  . הורים שלא מסרו את ילדם נלקחו לאושוויץ .את הילדים

והבחנו שהשוטר שהכיר , אמרנו להם שאין כאן ילדים כלל. זור ואחד שהיה לנו זראחד מהא: הגיעו אלינו שני שוטריםיום אחד 

יוון שבאותה תקופה שמנו הלך לפנינו בהיותנו נפחים ומאוד נחשבים יחסית כ, כנראה שפחד מאיתנו. אותנו העלים עין מהשקר

הצענו לשוטרים שני קילו לחם בתמורה שיניחו לנו אך השוטר שהכיר אותנו רמז לנו שיש בעיה עם השוטר . בעיני הגרמנים

שבכיסנו אגרופנים שהכנו כ הלכנו עם השוטרים. השני ובסופו של דבר הגענו להסכמה שייקחו אותי ואת אחי במקום הילדים
והחלטנו לפי סימן מוסכם שבנקודה מסויימת ננטרל יחד את , השוטר שהכרנו הלך מאחורינו והשוטר הזר הוביל בראש .מראש

שלא קם יותר וגם  חזק כל כך עדכאשר התקרבנו לבניין המשטרה אחי סימן לי ואני נתתי לשוטר הזר אגרוף . השוטר הזר

אז שהיה הלחם  שני קילונתנו לו את , גיד על כך דברהזהרנו את השוטר שהכרנו שלא י .טואותו יותר בג לא ראינומאורח יותר 

  .וחזרנו הביתה ,מליון שקל חצישווה ערך ל

פירקנו את הרצפה מתחת למיטה . .שלוש כניסות שמתחת לבית היוענק המרתף ב :מקום מחבוא בשביל המשפחהגם היה 

  .שלא היה ניתן לפתוח מלמעלה כך מקומנו בפניםואת הפתח סגרנו מ ירידה באמצעות סולם יצרנוו

הלכנו  .היה לו כוח יכול היה לקחת אוכלעוד מי שו, היה הפקר בפיקוח. לקיום הגטו היה בלגן גדול במשטרבשבוע האחרון 

  . והם הסתתרו איתנוילדים  שנישהיו לו  ,שכן ממולבשיתוף עם הולקחנו מזון לשעת חרום 

הילד של לילה אחד . היה בית דפוס גרמני בתחזוקה של יהודים, בחצר, בגטו .צריך להיות נקי מיהודיםהיה נו כבר הרחוב של
הילד רץ למסתור  .דפוס ראה את האור ותפס את הילד עם המשפחההאור והגרמני שבא לבית את ההשכן ממול הדליק 

הוא  ,לימים הבנו שאותו גרמני לא חזר יותר לגטו .לברוח החלטנומאותו רגע . במרתף והגרמני רץ אחריו וגילה את המסתור

והצליחה לשרוד  לאותו מקוםמשפחה מבית אחר ששמעה שברחנו נכנסה  .לא סיפר על מקום המסתורמעולם הלך לחזית ולכן 
  .עד סוף המלחמה

 והם היו צריכים להישאר הכניסו אותם לבית מיוחד, ביתהאת שומרי רק השאירו  פו של דברובסו שלב אחרי שלבהגטו חוסל 

ם המשפחה שלנו ג וכאשר הגטו חוסל לגמרי ,איתוכל המשפחה עברה ואבא שלי היה שומר בית . ולנקות את הגטו אחרונים
קשה מאוד להעריך , הנסיעה ערכה כמה שעות .עברנו לרכבות ישר לאושוויץואז נסענו עם משאיות תחילה . הלכה לטרנספורט

הקאפו שוטרי בחצי הקרון השני היו  .כמו סרדינים - אנשים על חצי קרון 150 ,עה עמדנו בצפיפותלאורך כל הנסי. את הזמן

ולכן תפסנו פינה בקרון ובה קשרנו שמיכה  ,אפיסת כוחותעל גבול  ,כולנו היינו מאוד חלשים. פעולה עם הנאציםהמשתפי ו

  .כל אחד ישב קצת בתורו בצורת ערסל וכך

אנשים . שנגזר עליהם מוות אחריםנבחרו לעבודה ואנשים  ,הופרדו מנשיםלקציה כך שגברים סההתחילה , הגענו לאושוויץ

הייתי . נפרדתי מאמי ואחיותיי בשלב זה. איזה תור נשלח לעבודה ואיזה להמתה כלומר, להיותלהם הרגישו באיזה תור כדי 

תפס אותי ושאל אותי לאן SS  חייל, רצתי אחריהםאחי ואבי הלכו לעבודה ואני כש .בחור בריא אבל נמוך ולכן נראיתי כמו ילד

קיבלנו את . הוא שאל בן כמה אני ולאחר שעניתי לו אפשר לי להצטרף לאחי ואבי לעבודה, עניתי לו שאני הולך לעבודה, אני רץ

יה קשה פר הברגע שיהודי קיבל מס. הפקרהיו למאותו רגע היינו רק מספרים וכך גם ידענו שהחיים שלנו לא ו, המספר על היד
גרמנים שהרגו יהודים עם מספר והוציאו את הגופה מחוץ  ולמרות זאת היו ,יצורהפס חלק מ יהיותר להרוג אותו כיוון שה

  . כן הירי היה מוצדק לעובו תיארו שהיהודי ניסה לברוח ו שקרי ח"דו היו כותבים לאחר מכן .למחנה

 -שם היה יחסית סביר, העלו אותנו לרכבת מאושוויץ לאלטהמר .םכמסגרי אבי אחי ואניאז הלכנו  ,למחרת חיפשו מסגרים
ואחי הלך לאותו מקום בתור  חפירות למסילת ברזלב אבא עבד .קיבלנו חצי ליטר מרק עם תוכן ורבע כיכר לחם ליום עבודה

אך  דתי בנפחותעבאני גם  .עודלומים ו, אחי עמד בחוץ והשחיז מקושים. ופס רכבת במקום סדן קיבל מפוח שדההוא  .נפח

. לא היה לי קר והיה פחות רטוב וגם הייתי פחות רעב, כך הייתי מוגן מהגשם והקור. העבודה שלי התבצעה בתוך צריף עבודה

את הסירים הם היו המומחים הגרמנים האזרחים שבאו כל יום עבודה עם סיר אוכל רצו לחמם אותו ובתמורה לכך שחיממתי 

  .ייתי אוכל כל יוםקצת מהאוכל וכך המשאירים לי 

את כמו לסדר  ,מהצד גם עבודותכיבדו ילדים צעירים שעובדים ומשום שעבדתי במרץ קיבלתי  מסיבה לא ברורההגרמנים 

אם לא הייתי  .לישון בהן עשויות מקש ותפקידי היה להוציא את הקש מהפינות כדי שיהיה נוחהיו מיטות ה .לקאפו המיטה

  .אוכלקיבלתי  העבודה הטובהאבל בזכות  ,תכמו שצריך הייתי מקבל מכומבצע 

יום אחד ו ,את כל המיניאטורות שמתי בטבלה .כלי עבודה נוספיםו פיון, מיניאטורות של פטיש בנאים הייתי מכין בזמן העבודה

שאל מי עשה את זה וכאשר עניתי לו הוא הציע להכין טבלה כזו לאבא של מנהל  הוא. ראה את זה הקאפו שלי והתלהב
לקח לי כחודש להכין את המתנה ולאחר שהביאו לאבא של מנהל . והוא ייתן לו את המתנה ויגיד לו מי הכין אותה ,ההמחנ

 עברנוככה . מנת מרק מהמרק שלו הייתי מקבלכל ערב ב ,מאותו יום .וביקש לקרוא לי אליוהתלהב המחנה את המתנה הוא 

לקחו איתם את כל היהודים  בעת הנסיגה הגרמנים. צבא הרוסים בעקבות הכניסה של האת אלטהמר עד לנסיגה של הגרמני

  .בצעדת המוותיחד איש צעדו  5,000כו, מהמחנות בסביבה

עם הקושי נשענתי על אבי ואחי והמשכתי  .היה לי קשה ללכתו להתכווץ בכאב בדרך החלו השרירים ברגליבאחד הקטעים 

שפשף לי את הרגל אבא ו כולם התיישבו .עצרנו כדי לנוח ביער ריםקילומטלאחר כמה , למזלי. ללכת כי פחדתי שיהרגו אותי

הייתי שבזמן הוא גר במבנה של הקאפו , בר שומר גרמני זקן שהכיר אותיפתאום ע .לנסות לחמם ולשחרר קצת את השריר כדי



 

צלעתי  .לבוא איתוהוא הסתכל סביבו ואמר לי ו, הוא שאל אותי מה קרה וסיפרתי לו על השריר ברגל. את מיטות הקש מסדר

 שניהוא הושיב אותי והוציא . נכנסנו פנימה עד שלא ראו אותנו, כולם היו בטוחים שהוא הולך להרוג אותי, איתו לעומק היער

נשפשף , נאכל ביחד אבו .מתחלף ונוסע הביתה כאן אנימ, זו הארוחה האחרונה שלי"מר לי ים ובקבוק קטן של וודקה וא'צידווסנ

וגם שפשף לי את הרגל עם  ,את השניואכל אחד  'וויץסנדהוא נתן לי  ."דקה ונקווה שזה יעזור לך קצתאת השריר עם הוו

   .באמת עזר קצת הטיפול. חזרנו חזרהאז הוודקה ו

וכאשר אמרתי  ,כשהגעתי שאלו מה המקצוע שלי .כשאנחנו פחות מחצי מבתחילת הדרך ,הגענו למחנה דורה הצעדהבסיום 

את המבחן התחלתי לעבוד מתחת לאדמה וזמן קצר לאחר מכן  שעברתי רלאח .ביקשו שארכיב מנעולמסגר עשו לי מבחן ו

 ואני עבדנואחי  .בדורה שהותילמכונות חפירה וככה בעצם העברתי את חלקים העבירו אותי לעבוד בבית מלאכה בהרכבת 
מעבירים ו או הורגים אותהיו לה נו שמי שחידע .ומאז לא ראינו אותו ,באותה העבודה ואבא שלי עבד מתחת לאדמה ושם חלה

התחלנו לשמוע את היריות של הרוסים עד שעבדנו שם מספר חודשים . שהרגו אותו היינו בטוחים .אותו למקום אחר

הולכים להרוג אותנו פחדנו ש. הם יהודים ורוסיםהמחנה והראשונים שיוצאים לפינוי ויום בהיר אחד הגיע ההוראה  ,המתקרבים

קילו לחם  קיבלנו כל אחד, הבאהלפני העלייה לרכבת , אל רציף הרכבת ברגע שירדנו. זאת החלטנו לקחת את הסיכון אבל בכל

חורי של הקרון אהפתח המ יורדים לרכבת ומידאנחנו עולים לעשות כמה סיבובים שבהם אחי ואני החלטנו  .וקילו בשר חזיר

בשר כדי שיהיה לנו במה לשחד את נוסעי הקרון הלא יהודים שהיו זאת כדי לקחת כמה שיותר לחם ו, ומצטרפים שוב לתור

רכבת על הלבסוף עלינו . איפה להסתיר את האוכללא היה כבר כי  להמשיךלא יכולנו עד שסיבובים כאלה  ארבעעשינו . איתנו

  .לרמספריגונסענו 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

בימים הראשונים נתנו את כל  .ישיבה וסידרנו פינתשוב לקחנו שמיכה וחצי יהודים וחצי מיוחסים לשוב היה מחולק הקרון 

בקרון והמיוחסים השתלטו על  המקוםולאחר שנגמר האוכל לא הצלחנו לשמור על לשמור על מיקומנו האוכל שהיה לנו כדי 

כמעט את כל הנוער היהודי  המחנות ראינו דבאחו, מחנות 3שם היו , הגענו לרמספריגלאחר מספר ימים . הישיבה שהכנו פינת

כשהגענו למחנה שלנו . לכן הורדנו את הראש כדי שלא יראו אותנו ויצעקו לנו וכך יבינו שאנחנו יהודים .שהכיר אותנו עוד מהגטו

הוא אמר שבידו , וטען שהוא יהודי פתאום הופיע אדם שהציג עצמו כקאפו. בכל אולם אישכאלף , הכניסו אותו לאולמות גדולים
התחלה כל היהודים פחדו ואף אחד ב. מכתב מהצלב האדום שמאפשר לכל היהודים לצאת מהמחנה הזה בטרנספורט לשבדיה

גם בפעם . חזר מאוחר יותרויה תן לנו לחשוב על זונ, אמר שהוא מבין שאנחנו פוחדים הקאפוו, לא הסגיר את עצמו כיהודי

שעם כל הסיכונים י נשברנו והחלטנו ני ואחהוא בא פעם שלישית למחרת בבוקר ושם א. השנייה אף אחד לא הסגיר עצמו
יהודים  50-בכל אולם יצאו כ. מהשורה והסגירו עצמם כיהודיםיצאו , תפסו אומץנוספים רגע יהודים אותו ב. אנחנו יוצאים

כל אחד . 'ושם פגשנו את כל הנערים מלודג לקחו אותנו למחנה הראשון שראינו .יהודים 150-יחד יצאו כובשלושת האולמות 

חבילות  שתיאני לקחתי . כל אחד לקח כמה חבילות שרצה, ואם רציתי לקחת עוד נתנו בשמחה צלב האדוםמהקיבל חבילה 
. עלינו בדרך לשבדיהבמטרה לשמור , יו כמו משטרהשהאיש  20- מאוחר יותר התחילו לארגן במחנה קבוצה של כ. שלושואחי 

בכל , קשבהיו מרופדים  אך הםאומנם מדובר בקרונות פתוחים , אותנו בטרנספורט לשבדיההוציאו  במחנהאחרי שלושה ימים 

תם ויתנהגו אלינו יפה אז נכבד א SSק בגרמנית שאם אנשי העהקאפו עבר וצ SS.יהודים ולכל קרון היה איש  30קרון היו 

  . סיגריות ואם לא אז לא ניתן להם כלוםאו  בשוקולד

לא אבל  ,הלכנו קצת ברגל ואז הכניסו אותנו למחנה ווברלין .בה והרכבת עצרהולאחר כמה שעות מהיציאה שמענו הפצצה קר

נשמעו  בכיסים אבל היו כאלה שלאדברים אמרו לנו להיזהר לא לצאת עם , הכניסו אותנו למבנה לא גמור. לעבודה לכנוה

רק מרוקנים  אובמידה והיו מתנגדים היו הורגים אותם  .מיד היו תופסים אותםיצאו לשירותים כשו, וכחלהזהרות או שפשוט ש

השומרים היו אוקראינים והיו . וחתיכת לחם קטנהמים מחנה נתנו חצי ליטר ב. להם את הכיסים ומחזירים אותם חזרה למבנה

את כל הקאפו וביקשנו מהם שישמרו עלינו ובתמורה ניתן להם  אספנו. ל הגופותשמועות שהם היו אוכלים את הבשר ש
  . המזל שלנו שזה נגמר לפני שנגמרה לנו ההספקה .וכך היה ,כל מה שהם ירצו, שוקולד, סיגריות

כבר  כי לגרמנים SSושם ביקשו מתנדבים שידחפו את העגלות של ה, כמה ימים אחרי שמענו שוב הפצצה והלכנו לטרנספורט

שוב שמענו הפצצה והסתבר ועוד לא הספקנו לזוז  .נשארנו בטרנספורט היתרהיו כאלה שהתנדבו ו .לא נשארו רכבים לנסיגה
פקדו עלינו לא  .לאולם ,יהודים ועוד עמים נוספים ,ישנו כל הלילה ברכבת ולמחרת בבוקר שוב הכניסו אותנו. שפגעו במסילה

וככה הבנו שעוד מגדל שמירה ננטש ואחריו  ,היחידים שכן עשו זאת היו היהודים. םלהציץ החוצה כדי שלא נדע מה קורה ש

נו דעואז יצאנו החוצה אבל לא י בורח תפסו אותו ולקחו לו את הנשקכשראו שהאחרון  .ככה עד שכל המחנה ננטש ,עוד אחד

  .לעירפגשנו בחיילים אמריקאים שהראו לנו את הדרך עד ש, פשוט הלכנו .לאן אנחנו הולכים

אמרתי לו שיביא לי את העגלה והוא  .גרמני עם עגלהשם ראינו , שהגעתי לעיר הלכתי עם הקבוצה שלי לשדוד מחסן אספקהכ

, הינו בערך חמישה אנשים, נכנסתי ביחד עם הקבוצה שלי. בשלטון כיוון שבאותם ימים היה הפקר ,מהפחד הביא לי אותה מיד

 .נו לבעלת הבית שאנחנו צריכים חדרשם אמרהגענו לדירה ו איפה לגור חיפשנו .על העגלההיה אפשר והעמסנו כמה שרק 

אם היא לא תסכים אנחנו ניקח לבד והיא הבינה שאין לה ברירה וסידרה לנו שהיא ניסתה לשלוח אותנו לשכנים אבל אמרנו לה 

רש שוטרים צבאיים שיכוונו את בינתיים הצבא הגרמני נסוג והצבא האמריקאי פו, השארנו הכל בחדר וחזרנו לעיר. חדר



 

לא ידענו אנגלית אבל הלכנו בכל מקרה לדבר עם  .תה סגורהימצאנו חנות אבל היא הי, לחפש בגדים הלכנו .התנועה בעיר

הסברנו לו שאנחנו מחפשים בגדים אבל ו, ניסנו לדבר בשפות שונות עד שפתאום הוא ענה לנו בפולנית .החייל האמריקאי

לקחנו בגדים ו ן הראווה של החנות ואנחנו נכנסנולקח את הרובה והתחיל לרסס את חלו, אמר שאין בעיההוא  .החנות סגורה

ו לדירה ושם התברר חזרנ. ולבשנו את הבגדים החדשים להתרחץהלכנו אליו , ראינו שיש נהר בסביבה .מכף רגל עד ראש

. SSו מחנה עקורים שהיה בנוי על חורבות בסיס ושם הקימ ,בעייריה על גבול החלוקה בין בעלות הברית שאנחנו נמצאים

  .אזורים לפי הגבולות 3-חילקו אותו ל

שהוביל ראה חלון קטן  הוא. ליד בית והריח ריח חזק של תפוחי עץ יום אחד הוא עבר. חיפש דברים חדשיםכל הזמן אחי 

. ור עונש שלחו אותו למחנה הפליטיםהתברר שזה היה מחסן של הצבא האמריקאי ובתו, ושם תפסו אותו למרתף והתגנב אליו
הלכתי לשם ומצאתי חייל דובר , תה מפקדה של הצבא האמריקאייהיבו גרנו בבנין ש. שהוא לא חוזר איתילאחי ור חיכיתי

למחרת בבוקר הוא חזר אלי . למצוא מידעיוכל הוא לקח את הפרטים של אחי ואמר שיבדוק אם  .פולנית והסברתי לו את המצב

נסעתי . הוא הסביר לי איפה המחנה. חי נתפס בניסיון לגניבת תפוחי עץ וכעונש שלחו אותו למחנה הפליטיםואמר לי שא

לחפש  שלא ידעתי מאיפה להתחילעד אבל המחנה היה כל כך גדול  ,הגעתי בשש בבוקרו על אופנים שגנבתי מגרמניםלמחנה 

שהוא בכלל לא וכמה טוב במחנה  סיפראחי . פסל בחוץראיתי אותו ישן על הס שעה במחנה עד שלפתעהסתובבתי . את אחי

לא . פעם אצל האמריקאים ופעם אצל הבריטים, פעם הוא באזור הרוסי, הוא נהנה מכל החלקים של המחנה .חושב לעזוב

  . הוא הכניס אותי פנימהאלא , הצלחתי להוציא אותו משם

אנגליה או דרך דרך , דרך צרפת :אפשרויותשלוש  היו .וליןלאחר כמה ימים פנו אלינו האמריקאים ושאלו מי רוצה לחזור לפ

האוכל היה . משק עם בהמותלטפל בלקחו אותנו לכפר ונתנו לנו . החלטנו שאנחנו רוצים לחזור דרך אנגליה. ריתבצות האר
די שיחזיק מקררים היינו קוברים את הבשר באדמה כ ו אזבגלל שלא הי .במקום הראשון מבחינתנו ואחי התחיל לשחוט פרות

  . חלק היינו אוכלים וחלק חילקנו ליהודים ניצולי שואה בעיר .מעמד

ואכן מצאתי  ,כדי להודות לו ,עוד לפני שחיפשתי את המשפחה הלכתי לחפש את אותו שומר גרמני זקן שעזר לי בצעדת המוות
 .א ענתה שהוא עדיין לא חזראותו הישביקשתי לראות כשתו ופתחה לי את הדלת אלביתו  בפעם הראשונה שהגעתי. אותו

אמרתי  .לו שחיפשתי אותו שתמסור יגיעושאם  ,לבדוק אם הוא חזר תמחרלחדת אז אמרתי לה שאני אחזור פמהבנתי שהיא 

הוא ענה שהוא לא ושאלתי אותו מה הוא עושה עכשיו , שתינו, דברנו, ישבנו .היהלמחרת הגעתי והוא כבר ו, לה את השם שלי
וינט 'לקחתי אותו לארגון של הג. אז הוא ענה בחיוב, אותו אם הוא רוצה שאני אעזור לו למצוא עבודהשאלתי  .עושה כלום

מחסן שחילק לעבוד בהם נתנו לו ו, בגרמניה וסיפרתי להם את הסיפור שלו ואיך שהוא הציל אותי וביקשתי שיתנו לו עבודה

  .לאחר המלחמה ומאז לא ראיתי אותולניצולים בגדים 

שלי  את אחת האחיותרק  מצואל שהתקווה היחידה הייתהידעתי  .ו שאנחנו צריכים לחפש את המשפחהה החלטנלאחר זמן מ

הראה לי הוא  .בוכמןהיה נסעתי יחד עם אחי לברגן בלזן ושם פגשתי חבר רחוק מהגטו ששם המשפחה שלו . ואולי את אבא

, קיבלתי שוקאת התמונה ראיתי כש .משפחה שליזה קרוב אולי שואמר לי , קוראים בוכמןגם לו תמונה שקיבל מיהודי אחר ש

את התמונה ושם היה כתוב למסור מיד הפכתי ואז , חשבתי שאבא שלי לא חי .את אבא שלי בבגדי הצבא הגרמני ראיתי שם

  .חיעדיין ה ואבא מאחרי המלחנעשה מיד הבנתי שזה  .תאריך וחתימה בליווי ,ליד

שהוא נוסע לפולניה ושאני החליט אחי ואינו שכתוב על התמונה שם של עיירה פולנית ר. לקחתי את התמונה והראיתי לאחי
אחי שהגיע לפולין שמע שהם  .אחריה אבא שלי שמע שהבת הגדולה שלו בחיים והיא נמצאת בצלטוכוב ונסע לשם. נשאר כאן

פגש את אביו שם וא לגרמניה והבין שהם חזרו לגרמניה ונסע גם ה ואז, אבל לא מצא אותם אחריהםנסעו וגם הוא נסע 

הם יצרו . שיודיע ליעם המשפחה בינתיים הסתדר לנסוע לשבדיה אז השארתי מכתב לאחי שאם הוא ימצא קשר לי . ואחותו
. למקום קראו מלה .אחרי פרק זמן שהייתי בשבדיה עברתי מהקרנטן לבית הבראה קיצי לכמה חודשיםו, איתי קשר במכתבים

הכנה לעבור יתה יהמטרה ה. חלוץה די תנועתיל לבית ספר של תנועת נוער שהוקמה עאה הלכתי אחרי שסיימתי את ההבר

  . עלייה לישראלהלקראת 

אחי החליט להישאר בפולין . הם רצו לבוא לשבדיה יחד עם אחותיו בשניתבזמן היותי בבית הספר נודע לי שאבא שלי התחתן 

וכאשר הגיעו עזבתי  ,להביא קרובי משפחה מדרגה ראשונה שהיה אפשרהבאתי אותם לשבדיה כיוון  .בגלל שהוא קומוניסט

אחרי שסיימתי לעזור להם בכל עזבתי אותם . התיישבנו בעיר סקלונה .את הלימודים בבית הספר והלכתי לעזור להם להתארגן

  . שם התחלתי לעבוד במפעל מתכת עד לשלב העלייה לארץהצטרפתי לקיבוץ בשם קירינגה . וץלקיב עברתיו

עצרנו באיטליה . שבועות בים 5היינו  ,חיים ארלוזרוב בשםאת העלייה עשינו באוניה  .רובם בנות ,איש 650יצאנו משבדיה כ 

תנה הוראה שכל אחד יולצורך קליטתם הינו צריכים לרוקן את המחסנים והסיפון ולכן נ ,לאסוף עוד כמות זהה של מעפילים

שם המודיעין , להצטייד במזון ודלק ל מנתבדרך לאיטליה עצרנו בצרפת ע. יםק לואת היתר יזרובלבד יחזיק מזוודה אחת 
לא  24:00התעכבנו שם מספר שעות והחלטנו שאם עד השעה . לנו לצאת יתנולא שולחץ על הצרפתים  גילה אותנוהבריטי 

לאור לחץ , 23:30ור לצאת בשעה קיבלנו איש בסופו של דבר. נותנים לנו אישור אנחנו חותכים את החבלים ויוצאים ללא אישור

עלו  סירות קטנות וכךבכמה שניתן ואחר כך המשכנו עד התקרבנו , התקרבנו לחופי איטליה לפנות ערב. של הסוכנות היהודית

  .היהודים לספינה

. ניםהיפ בידיבספינה שלו שהוטבעה והיה ניצול  שלחםהקצין הראשון היה אמריקאי שנלחם , הקפטן של האוניה היה ישראלי

הקצין האמריקאי . התחלנו לנסוע ואז גילנו שאחד החבלים של הסירות הקטנות הסתבך במדחף של הספינה ולא הצלחנו לזוז

בינתיים הגיעה ספינת סיור בריטית והתחילה . פעמיים עד שהצליח 4הוא צלל , לא חשב פעמיים וקפץ לשחרר את החבל



 

  .נצואלהוענינו שאנחנו נוסעים לו. יםמי אנחנו ולאן אנחנו נוסע, לשאול אם הכל בסדר

באותו הזמן עברו באזור גם שיירה של הצי המלכותי . ובדרך עברנו באזור סוער במיוחד, יצאנו מאיטליה לכיוון חופי ישראל

מצד אחד שמחנו כי ככה לא . הבלגי ושמענו ברשת הקשר שספינה אחת שלהם טבעה והבריטים חושבים שזו הספינה שלנו

גילו יומיים לפני ההגעה לחופי ישראל הבריטים שוב  .נו יותר ומצד שני דאגנו שהקרובים בשבדיה ישמעו שטבענויעקבו אחרי

סיפון עד ההגעה על הלכן יצאה פקודה שנשארים והגענו למים הטריטוריאליים . ושלחו מטוסי סיור לצלם את הספינהאותנו 

כדי שאוניות של הצבא הבריטי לא יוכלו בצידי הסיפון ודים ענקיים כלומר הרכבנו עמ, בלילות הכנו את האוניה לקרב .לארץ

ואם כבר יצליחו לפרוץ את הדלתות  ,אנשים וסגרנו את הדלתות בריתוך עשרהבכל עמדה שמנו  .להתקרב ולעלות על הספינה

  . לא ידעו מי הקפטן האמיתי
קיבלנו פקודה . עלתה על סרטון בבת גליםכשה קשה והם הצליחו לעלות לאוניה ולהשתלט עליעם הבריטים הייתה מלחמה ה

אך לבסוף העבירו אותנו  ,עד כמה שניתן ולהתנגד התנגדות פסיבית ,לא להסכים לרדת מאוניה ולעבור לספינה אחרת

גם , לפי התנועות בקפריסין שוב התחלנו להתארגן. ןמבת גלים בחיפה לקפריסיולספינה של הבריטים  כוחבאלונקה או ב

התחלנו  .לחיות שם נו שיש לנו פרק זמן של לפחות שנהידע .והתחלנו לחיות את החיים בקפריסין ,מטבחיםבם במגורים וג

  . הייתי מפקד המשטרה מטעם ההגנה. לקיבוץ המאוחר וקראו לנו קבוצת שרשרת אני השתייכתי, עבודותלתפוס 

תה פשוטה יהפעולה הי .לנסות לעבור לארץשיכנו אותי והסוכנות החליטה שצריך לגייס חיילים , מקפריסין עליתי לא באופן חוקי

הצלחתי לעבור את . לקבל זהות חדשהכדי ביקורת של הסוכנות את הלהיראות צעיר מאוד ולעבור רק הייתי צריך , מאוד

  .ואיתו סיפור חיים חדש שאותו נדרשתי ללמוד לפרטיו הביקורת של הסוכנות וקיבלתי שם חדש

  
  ץי על חייך  באר/נא ספר

  
אבל  ,לבקש קצת כסףכדי רצינו לנסוע לתל אביב לקרובי משפחה  .כפר יונה -אזור נתניהארץ ללהגענו אני ועוד כמה חברים 

אמר שהוא ידאג לנסיעה והוא הלך לאגד וסיפר אחד החברים  .כסף לנסוע באוטובוסלנו כל הכבישים היו סגורים וגם לא היה 

הוא הציע  .לשלם על הנסיעהנוכל להם כי עלינו עכשיו ארצה וכי אנחנו חייבים להגיע לתל אביב כדי לקחת כסף ורק אז 
  .וכך קרה נחזור לשלםכרטיסי נסיעה עד ש 3-לכעירבון בתמורה  שלו להשאיר את השעון

חוסל המחנה בקפריסין  זמן לא רב לאחר שעלינו. ליחים של התנועות השונות ניסו למשוך אליהם את הניצולים העוליםהש

לאחר שהצטרפו עוד עולים , נוספים שיגיעו יותר מאוחר חבריםואנחנו הצטרפנו למחנה של הגרעין בגבעת חיים ושם חיכינו ל
ינו גם הולכים עם יהו, ינו עושים מארבים נגד המתפרעים הערביםיבים הבער .התחלנו להתאמן עם נשק ומיד תפסנו קו גבול

  . הנשק לעבודה

כמעט הלכנו לברי אבל בסוף ו, כל תנועה רצתה שנצטרף אליה .התחילו הויכוחים לאן פיננו מועדות ואזהתחלתי לעבוד כמסגר 

הגרעין התאחד עם . קיימת לחזק התיישבותהצטרפנו  םלקיבוץ נחשולים ושלאחר שנה הצטרפנו  .החלטנו ללכת לגבעת חיים

היו כאלה שגויסו  .עוד גרעין מגבעת גינוסר וכדי שהחיבור יהיה מוצלח התחילו להכניס אנשים מהגרעין לתפקידי מפתח

 ל השדהאני הייתי בחי .היו כאלה שנשארו בגרעין והשתייכו להגנה .ל השדהים וחלק לחי-עולים שהתגייסו לפלח והיו "לפלמ

  .ד תותחןבתפקי
העבודה  .שני עובדיםהיו  יתחתיו תפקידי היה מנהל מסגריה. מדודה חלוקה ל פיהכל היה ע, צנעהיתה תקופת יהבאותה עת 

עבודה זו גרמה לקונפליקט עם  .יתה לבנות מתבן ואחר כך הייתי צריך להקים בשדה קו מים למטע בננותיהראשונה שלי ה

 נותרצריך לעשות לבד ולא הייתי ואת רוב העבודה  ,ה בזמן זה יגרום להפסד של עונהאם לא אסיים את העבודכייוון שהקיבוץ 
עד  .אוכל את הארוחה העיקרית הייתי ורק בערב ,חשיך ואת האוכל היו מביאים לי לשדההעבדתי כל יום עד ש. הרבה זמן

 אוכלת הפרדות למקום שלהן ולתת להן הייתי צריך להכניס אבתום העבודה כי  ,לחדר אוכל היה לוקח הרבה זמןהייתי מגיע ש

זו השעה ש ,הייתי מגיע לחדר אוכל לאחר השעה שמונהכבר כש .ילדים להגיד לילה טוב לבן שליהלרוץ לבית אז מייד ו

ביקשתי סוכר כדי לשתות תה , על כךלאחר שלושה ימים ששתקתי  .כבר לא נשאר לי דבר לאכול, שמוגדרת לסיום ארוחת ערב

באותו היום לא הצלחתי . כוס סוכרכדי לקחת ופרצתי למחסנים מכל היחס התעצבנתי  .שאין סוכריבלתי זה שקתשובה האבל 

מצאתי ו עבודה חיפשתי .ועליתי לאוטובוס לתל אביב על כךלמחרת בבוקר הודעתי וכבר , לישון והחלטתי לעזוב את הקיבוץ

אחת לי ולמשפחה שלי  ,דירות שתיחיפשתי . גבוהים בשביליהלכתי לחפש דירה בגבעתיים אבל המחירים היו ואז , מהר יחסית

  .לי ולאחותי ההספיקשחדרים  שניהלוואה ורק ככה הצלחתי להשכיר דירה עם בסופו של דבר ביקשתי מחבריי  .ואחת לאחותי

רפו את הגופות של היהודים בגלל שהגרמנים ש, מלשון סבון - קראו לנו סבונים, היה גרועבאותה תקופה לניצולי שואה  היחס
 . לעלות יותר ניצולי השואהות לדעהמוהחלה כמן לארץ למשפט יאחרי שהביאו את אירק . ומהשומן שלהם עשו סבון
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