
 

 ְלדֹורֹות""                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

 שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה                       
 

 איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים לכן, 

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית. לסיפור האישת השואהשל תקופ את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

 www.ledorot.gov.ilשכתובתו וחינוכית. אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד 

 *4488פרטים נוספים ושאלות בטלפון כוכבית   fovatikim@pmo.gov.ilinאת השאלון המלא נא לשלוח לדוא"ל:        

 נא למלא את הפרטים האישיים בנספח ולאשר בחתימתכם את פרסום הסיפור באתר.      

 82-5385808בפקס:  או  80880פתח תקווה  78801.ד. יש לשלוח את הנספח בדואר: ת      

                                   .ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא"ל בצמוד לשאלון      

 יוםשם משפחה ושם פרטי כ
 שם משפחה:

 מור
  שם פרטי:

 יעקב

 השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

 אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליהבמידה והשאלה                                   

 :        איתו נולדתישם משפחה 
                                           מורגנבסר

                                           : בלועזית
 

Morgenbesser 

  :איתו נולדתישם פרטי 
           יעקב אויגן                                     

  בלועזית
                           

Eugen,  Jenoe                 

 מין:                     
  זכר  

  לידה:שנת 
7022 

 : עיר לידה
                                   ספיסקה נובה וואס )איגלו(                          

  בלועזית
                                  

 Spisska Nova Ves, Iglo   
        

 סלובקיה ארץ לידה:

 מנחם )עמנואל( מורגנבסר של האב:ושם משפחה  שם פרטי
 

 ציפורה גולדשטיין  שם פרטי ושם נעורים של האם:
 

ספיסקה נובה וואס לפני המלחמה:  מקום מגורים קבוע
                                     )איגלו(

 בלועזית

  Spisska Nova Ves  
 סלובקיה ארץ המגורים:

 

  :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי
 כיתה י' –תיכון 

 7004נאלצתי לעזוב עם עלית הפאשיזים בספטמבר 

  :המלחמהמקצוע לפני 
                               תלמיד ואח"כ שולית מסגר

 :או בתנועה בארגוןחבר 
   השומר הצעיר

   מקומות מגורים בתקופת המלחמה:  
                         ספיסקה נובה וואס )איגלו(    )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית       במידה והיית בגטו, ציין את שמו
                                                                                                                                                     

 : במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 

  בלועזית
 

 בחזית הרוסיתיערות סלובקיה   המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:
 

 7085ינואר : תאריך השחרור
 

http://www.ledorot.gov.il/
mailto:infovatikim@pmo.gov.il


 

 ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
 )מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה(

 

ספיסקה נובה : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
)איגלו(, התגייסתי לצבא הסלובקי כקצין  וואס

הסברה, למדתי סמסטר כימיה באונברסיטת פראג 
 עד העליה ארצה

 

 עליה: שנת במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
7081 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה

Providence 

 קורותיך לפני המלחמה 

 
 Zipser Neudorf ( הקרויה בגרמנית  Spisska Nova Ves,שוכנת העיירה ספישסקה נובה ואס ) Tatra -בצפון סלובקיה, לא הרחק מהרי הנולדתי 

 . Igloבהונגרית שמה היה ו

ול של גרמנים מקומיים ומיעוט נפשות יהודיות.  רוב תושבי העיירה היו סלובקים וחי בה גם מיעוט די גד 1,000 -ובתוכם חיו כ 15,000 -מספר תושביה היה כ

שמרו רק על מסורת ובמשך השבוע היה אפשר רק בקושי לכנס מנין יהודים לתפילה בבית התפילה הקטן  –קטן יותר של הונגרים. רוב היהודים לא היו דתיים 

 בחצרו של אחד היהודים. בשבתות ובחגים התכנסו יהודים רבים יותר בבית הכנסת היפה והגדול. 

אבא שלי נמנה עם היהודים שומרי  של רוב היהודים היו פתוחות בשבת מפני שבשבת התקיים בעיירה השוק השבועי וחבל היה להפסיד לקוחות.חנויות 

 באו גם היהודים שמנהגי הדת היו רחוקים מהם המסורת המסורים יותר והוא סגר את בית מלאכתו בשבתות. רק בחגים היה בית הכנסת מלא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכנסת היפה בעיירהבית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברקע הרי הטטרא -עיירת הולדתי 

 

( עם חנה רובינא  Wilner Truppeתיאטרון מפואר וזכור לי שבילדותי ביקרה בעיירה גם להקת הבימה מוילנה ) ההיה ב , בעיירה רווחה אוירה תרבותית

בתי ספר תיכוניים ובתי ספר  ,בתי ספר יסודיים מכל הזרמים )גם יהודי(, רביםבהצגות יידיש של טוביה החולב, הדיבוק ואחרים. בעיירה היו בתי ספר 

שחיה ומגרשי מקצועיים, בין היתר גם בית ספר גרמני לבנות אוואנגליות. בעיירה היו בנקים ומפעלי תעשיה זעירה, מגרשי ספורט ובילוי, קולנוע ,בריכת 

אן הוחלפו הקטרים לרכבות שנסעו בקווים ארוכים. רכבת קטנה יצאה מכאן לעיירה הסמוכה והעתיקה טניס. ליד תחנת הרכבת הגדולה היה גם מוסך קטרים וכ

 (. Levocaלבוצ'ה )

 והורגשה הרוח הדמוקראטית שנשבה עם הקמת הרפובליקה הצ'כוסלובקית. –בילדותי היו נראים לי החיים בעיירה יפים ורגועים 

 אבל בבית קראו לי בתרגום ההונגרי של  Eugen. בתעודת הלידה רשום שמי Morgenbesserרביעי למשפחת  כבן  2211באוגוסט   7 -בעיירה זו נולדתי ב

Eugen  שנשמע כ- Jenoe באותה שנה נפטר בעלה של דודה .Rosa  -  יעקב וילקר ולזכרו נתנו לי את השם העברי יעקב. בבית לפעמים קראו לי בשם

 החיבה יענקלה 

 Miklos – Mityu ומרדכי   2221שנולד  Wilhelm -Willy, בנימין זאב  2221שנולד   Sanyi – Samuelשלמה  –היו לי כבר שלושה אחים בוגרים יותר 

שי מרדכי. הונגרי ונשלח מיד לחזית הרוסית במלחמת העולם הראשונה ולא זכה לראות את לידת בנו השלי-לצבא האוסטרו 2221 -. אבא גוייס ב 2221שנולד 

 .  2212עד סתיו  Vladivostokאבא נפל בשבי הרוסי ושהה בסיביר 

לאמריקה ורק אבי עם האח  2221-2221 יםהיה הבוגר מבין  תשעה אחים ואחיות אשר רובם היגרו עם הוריהם בשנ - Emanuel Morgenbesserמנחם -אבי

 ( נשארו בסלובקיה. Ludwig הצעיר אליעזר )

אתנו".  …באותו זמן אבי כבר היה מאוהב באמי והוריה אמרו לו "אם תרצה את הבת שלנו אז רק כאן –אבי בסלובקיה היתה רומנטית  הסיבה להישארותו של

שנים מאוחר יותר נסע אבא בפעם  14רק  –והאהבה ניצחה. הפרידה מהאחים היתה לזמן ארוך מאוד  –הדילמה של אבא היתה בין אמריקה לבין אמא 

 ה לראות את אחיו ואחיותיו.הראשונה לאמריק

ות היחידי אבא היה חייט לגברות והיה לו בית מלאכה קטן ברחוב הראשי של העיירה. עבדו אתו גם אחיו אליעזר ועוד שני עוזרים. היות והיה חייט הגבר

 כסף. תבמדליישזיכתה אותו    2212 -יה הזעירה ביבסביבה היתה לו קליאנטורה טובה ועבודותיו זכו לשבחים בתערוכה מחוזית של התעש

 אבא היה מסורתי, שמר על שבת, על כשרות, התפלל תפילת שחרית בהנחת תפילין אבל פרט לארוחות לא חבש כסוי ראש במשך היום.

היה  . Theodorאב ולבנו השישי את השם נתן לבנו השני את השם בנימין ז -כנראה  –כבר מנעוריו היה אבא ציוני נלהב ומעריץ גדול של הרצל. בגלל זה 

. עוד לפני  Die Selbstwehr הבצ'כוסלובקיועל השבועון של ההסתדרות הציונים  Die Welt של ההסתדרות הציונית העולמית השבועון  ןהביטאומנוי על 



 

בורה אסף תרומות בחתונות, חגיגות בר מצוה, בבית ולאחר מכן הנאמן של הקרן הקיימת לישראל בעיירה ע  Kosice -נישואיו היה פעיל בסניף הציוני ב

 ה לתורה ושמחות אחרות. יהכנסת בזמן העלי

נגרס אנחנו, הבנים שלו, נהגנו פעמיים בשנה להתגייס לרוקן את הקופסאות הכחולות של הקרן הקיימת שאבא חילק בבתי היהודים. אבא השתתף גם בקו

ציוניים ובתוכם יומניו של -. לאבי היתה בבית ספריה מקיפה בנושאים יהודיים2244 -בצ'כוסלובקיה ב   Karlovy Vary -אשר התקיים ב 21 –ה הציוני

ים ליד הרצל. על השידה בחדר השינה התנוסס דיוקנו של הרצל. אבא היה פעיל גם באגודות לעזרה הדדית של הקהילה היהודית. בשבת אחרי ארוחת הצהרי

 " במנגינה של "התקווה".השולחן נהגנו לשיר את "שיר המעלות

היתה עקרת בית מסורה. ילדה שבעה בנים, התמסרה    Spisske Podhradieמהעיירה הקרובה   Goldsteinמבית  Fanny ( Fancsiצפורה)   –אמא שלנו 

שבת התפנתה לקריאת ספרים כולה לגידולם, דאגה לבית ובשעות הערב אף עזרה לאבא בבית המלאכה. היתה עסוקה משעות הבוקר עד מאוחר בערב ורק ב

 .  Kosice היה לה בעיר  -  Markus –ושבועונים. אח יחיד 

  כאשר הבנים קצת גדלו, יכלה אמא גם להתפנות לפעילות ציבורית והשתתפה בכנסים השבועיים של הסתדרות ויצו שהתקיימו באחד האולמות של קפה

Slavia  אימי-היתה גם שפתבעיר. שפת הדיבור במשפחתנו היתה הגרמנית וזאת. 

שלנו גרנו בשכירות בדירה קטנה בפארוקיה הקתולית אצל כומר בעל דרגה רמה ובאותו בית שרתו גם מספר כמרים זוטרים. הכומר העריך מאוד את אבא 

ים וחזירים ובמרכז החצר בור והזמין אותו לעתים לשיחה. הכומר היה בעל קרקעות וחצר הבית היתה חצר חקלאית עם אורווה לסוסים , רפת פרות, דיר כבש

 זבל גדול שסביבו נהגנו לשחק כילדים. 

 

 

 

המלחמה באו הלאומנים הסלובקים אל הכומר בטענה מדוע הוא מחזיק בביתו משפחה יהודית ודרשו לגרש את המשפחה. הכומר טען שמורגנבסר הוא בזמן 

 אדם ירא שמיים ומאמין באלוהים כמוהו וסירב לעשות זאת .

 ןהתענייוגר עם אשתו פייגי ברחובות. מאז נעוריו הוא  2211נולד  -Laci –שנה. אחי יהודה 11 -אחי הצעירים חיים היום בישראל זה למעלה מ שלושת

 ברפואה וביולוגיה ואחרי שנים זכה בתואר דוקטור במכון ויצמן למדע שבו הוא עובד עד היום. 

על שמו של הרצל( שגר עם אשתו ליצי בנהריה ועובד עד היום כטכנאי רנטגן ואולטראסאונד    Theodor –הוא אברי )אברהם  2211אח צעיר יותר שנולד 

 בבית החולים בנהריה. 

יהודיים וקשור  םלעניינישחי בחולון ועבד שנים ארוכות בעירית תל אביב. הוא מרגיש משיכה מיוחדת  2241יליד   Walterאחי הצעיר ביותר הוא וולטר 

 מאוד לעברו  לנעוריו ולילדותו. קשר נוסטלגי

 

 



 

 
 , קובי, Fancsiיושבים: לצי, אבא מנו, אברי, אמא  Willy, Sanyi, Mityuעומדים:  - 1929המשפחה 

 האח הצעיר וולטר טרם נולד

 

ביקש אותי לצאת לחצר הבית כאשר אבי   Walterבעזרת אחות מילדת. זכורה לי לידתו של   Spisska Nova Ves -את כל שבעת הבנים ילדה אמי בביתה ב

 בטענה שבקרוב עומדת להגיע חסידה עם ילד קטן ורצוי שלא אהיה אז בבית.

 מאחי הבוגרים לא נותרו יומנים אלא צילומים ותעודות בלבד. –אבא עצמו כתב את יומניו שהדפסנו אחרי מותו  –זהו קמצוץ  זעיר על הורים ואחים 

בעיר   Juedische Volksschuleבערך כאשר אמי לקחה אותי להרשם לכתה א' בבית הספר היהודי  1ותי היא מגיל התמונה הראשונה החרותה בזכרוני מילד

באחד מהם היו הכיתות א' ב' ג' ובשני כיתות  –ילדים שכן בשני חדרים  11 -. בית הספר שלמדו בו כ Martin Szekeresודמותו של מנהל בית הספר היהודי 

לבחינות הכניסה לגימנסיה הסלובקית אותן  –שבעצמו לא שלט בשפה הסלובקית  –ה גרמנית אבל בכיתה ה' הכין אותנו המורה ד' ה'. שפת ההוראה הית

 עברתי בהצלחה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תנועת הנוער הציונית היחידה בעיירה. מנהל בית הספר היהודי שהיה ציוני נאמן העמיד לרשות קן השומר  –מגיל צעיר מאוד הלכתי לקן השומר הצעיר 

 בקיץ נהגתי להשתתף במחנות הקיץ של התנועה שהתקיימו ביערות בסביבה. הצעיר את חדר המורים בבית ספרו כמועדון.

שלושת אחי הצעירים חלו בה ורק אני לא נפגעתי. על הבית הוטל הסגר  –סקרלטינה  –שניה  בגמנסיה , פרצה בעיר מגפת השנית  כאשר הייתי תלמיד כיתה

 ית אזהרה אדומה מטעם הרופא המחוזי. וועל הדלת הודבקה תו

אסור היה לי להתקרב לבית שלנו. בחופש קיץ  אותי הרחיקו מהבית למשך מספר שבועות אל משפחה יהודית שהיתה בידידות עם משפחתנו וכל אותו הזמן

על יד   Ploskeבכפר   Moritz Fraenkelולדוד   Spisske Podhradieנהגו ההורים "לפזר" אותנו ולשלוח אותנו לחודשי החופש לסבים לעיירה הסמוכה 

 כתיבת יידיש באותיות עבריות."חדר" וללמוד תורה ו-צריך כל בוקר ללכת איתו ל קושיצה. סבא שלי היה "מלמד בחדר" והייתי

 

 ליפנר מלכה היא המדריכה. אני זה הלבן הכובע עם הילד -" הצעיר השומר"ב" מדבר בני" שבט - 8291



 

 
 .בשואה ספונ כולם. שלו" חדר"ה ילדי עם( מקל עם) שלי הסבא

מצווה קיבלתי חפיסה גדולה של -וזאת ללא נוכחות ההורים. כמתנת בר המצווה שלי אצל הדוד בפלוסקה-יום ההולדת שלי הוא באוגוסט ולכן חגגתי גם את בר

עד היום היא ברשותי אבל היא ראויה להימצא במוזיאון  –שוקולד )מצרך נדיר אצלנו( ומספר חודשים מאוחר יותר קיבלתי מדוד מרקוס במתנה מצלמה 

 עתיקות.  

נהגו לסמן כוכבית ליד שמו של תלמיד שגמר את השנה בהצטיינות.  ההגימנסיבלימודיהם. בשנתון הייתי תלמיד טוב, אהבתי ללמוד וחברי כיתה רבים נעזרו בי 

, פיסיקה ושפות. מכיתה שלישית החלו לימודי השפה הלטינית  מתמטיקהבכיתה שלי היו שלושה כאלה, בתוכם שני יהודים ואני ביניהם. אהבתי במיוחד 

בה זרה השלישית שנלמדה כבר החל מכיתה ראשונה. אהבתי במיוחד את הלטינית והמורה כינה אותי פעם ומכיתה חמישית צרפתית. גרמנית היתה שפת חו

 בשם "המטדור" של השפה. בכיתה החמישית התחלתי "לפזול" לעבר בנות אבל כל הרומנים שלי נותרו סודיים ורק אני ידעתי עליהם.

ההתבגרות ללא בעיות ומספיק בטחון עצמי. הייתי אהוד על חבריי בכיתה. בבית הספר שררה רוח שנות הגמנסיה היו היפות והמאושרות בחיי. היתה זו ראשית 

 ליברלית צ'כוסלובקית של אותה התקופה ולא הורגשה כל אפליה כלפי יהודים. רוב המורים וגם המנהל היו ממוצא צ'כי.

 

 

 בכיתה שישית בגמנסיה

 

כשגמרתי את הכיתה השישית. החלו המאורעות סביב מסירת הסודטים לגרמניה ובלחץ הגרמנים והלאומנים הסלובקים   2241שינוי דרסטי חל בשנת 

 ( הוכרזה האוטונומיה הסלובקית והפרדות מהאזור הצ'כי. הסלובקים האשימו את הצ'כים בדיכוי ודרשו את סילוקם. Hlinka)מפלגתו של הכומר הלינקה 

"מוצצי הדם" של העם הסלובקי. בכיתה שלי למדה גם בתו של מנהל בנק צ'כי, בחורה יפה וגאוותנית מאוד שהחזיקה "אף גבוה" -היהודים הוכרזו כנצלנים וכ

התקדר, היא ליוותה , כאשר החלו השמיים הפוליטיים להבגימנסייום אחד בתקופת הסיום של הכיתה השישית  ולא הסכימה ליצור קשרי ידידות עם בני הכיתה.

רל בין אותי הביתה בלכתה מבית הספר ועצרה לפני הבית שלנו לשיחה ארוכה אתי. נושא השיחה היה המצב שנוצר ואני הרגשתי שהיא חשה את שותפות הגו

 ובקים פלשתינה ליהודונים"הצ'כים לבין היהודים. על הגדר של הגן העירוני במרכז העיר הופיעו סיסמאות נגד הצ'כים ונגד היהודים "סלובקיה לסל

הלכתי כרגיל לבנין הגמנסיה כדי להתחיל את השנה השביעית. כבר בשיעור הראשון התברר שמחנך הכיתה יהיה מורה סלובקי חבר  2241בספטמבר  2-ב

הוכרז על  2242מודי בגמנסיה. במרץ להפסיק את לי -בהסכמת ההורים   -המפלגה לאומנית של הלינקה ודבר זה לא בישר לי טובות. עוד באותו יום החלטתי 

 "עצמאית" בחסות גרמניה הנאצית. ימי השלווה והנעורים היפים נסתיימו. -הקמת המדינה הסלובקית הקלריקלית  ה

 מה הלאה ? –ועכשיו 

תנועת  –ועת השומר הצעיר הדעה הרווחת בקרב הנוער היהודי היתה שצריך להתחיל ללמוד מקצוע מעשי כלשהו. בימים אלה גם גדלה בצורה ניכרת תנ

שהיתה קודם רק קבוצה קטנה. הליכה ללימוד מקצוע תאמה גם את תפיסת השומר הצעיר שצריך להתכונן לעליה ולחיי עבודת  –הנוער הציוני היחידה בעיר 

ה לאחר שהחליט ללכת ללימודי תנועשומר הצעיר, סולק מהשהיה מהפעילים המרכזיים ב Sanyiכפיים בארץ ישראל. בהקשר זה סופר לי שאחי הבכור 

 רפואה באוניברסיטה. 

. בהתחלה בצעתי רק "עבודות שחורות" . מדי פעם פגשתי בני כיתה  Julius Ponevacsנתקבלתי כשוליה בבית מלאכה מכני ושיפוץ מנועים של גרמני מקומי 

את התלמיד הטוב  –רכבת. חשתי את מבוכתם כאשר ראו אותי שלי ברחוב כאשר סחבתי עגלה עמוסה בבלוני גז חמצן לריתוך שהבאתי ממחסני תחנת ה

משפילה במידה רבה . בעל הבית הנהיג "תורנויות" של השוליות בימי ראשון  סוחב עגלה בבגדי עבודה מלוכלכים בשמן מכונות. העבודה כאן היתה –בכיתתם 

 )יום המנוחה הנוצרי( ואז הייתי חייב לבוא ולשרת את משפחתו בעבודות בית. 



 

 .ולמדנו עברית מספרון קטן Hornadבאותה תקופה נהגתי כל בוקר מוקדם להיפגש עם חברי הטוב משה יעקובוביץ', ישבנו על שפת הנחל 

 

 
 עברית למדתי אתו ’יעקובוביץ משה הטוב חברי הוא מימין השלישי Levocske Kupele 1939 -ב הצעיר השומר של הקיץ במחנה חברים עם
 

ליווה   Willyבמערב סלובקיה. אחי Topolcany "פלוגת הכשרה"  של השומר הצעיר בעיר -להצטרף ל  2211חלפה פחות משנה כאשר הוזמנתי באביב 

 אותי לתחנת הרכבת וזו היתה הפעם האחרונה שראיתי אותו.

ת של היתה זאת הכשרה חקלאית. על חלקה גדולה גידלנו ירקות שונים והוצאנו אותם לשוק למכירה בעיר. יהודי העיר רצו לתמוך בנו וקנו את הירקו

 "החלוצים המסכנים" כפי שכינו אותנו.

שאמורה   Patriaשם עגנה הספינה  Bratislava-הוזמנו לבוא ל Willy -ו  Sanyiלעליה לפלשתינה. שני אחי הבוגרים באותם הימים היו עוד סיכויים כלשהם

מעבר לספינה דרך המדינות  תלרישיונוהיתה להפליג על הדנובה עד לים השחור ומשם דרך הדרדנלים לחיפה. הם שהו על הספינה מספר שבועות בהמתינם 

 בוטלה ושני האחים חזרו הביתה.  ההעלייסירבה לתת את האישור,  (יוגוסלביה או רומניה ?)נות עד לים השחור. אחת המדי

גם כן במערב סלובקיה.   Dvornikyעל יד הכפר   Fussmannהועברה כל פלוגת ההכשרה לחווה החקלאית של היהודי  Topolcany -אחרי שהייה קצרה ב

שמענו עוד הרצאות בנושאים חקלאיים מפי בנו של בעל החווה שהיה  –עייפים עד מוות  –החיטה. בערבים עבדתי בכרם ענבים בריסוס ובקיץ בקציר ובדיש 

 על תחילת הפלישה הגרמנית לברית המועצות.   Dvorniky-התבשרנו כאן ב 2212אגרונום. ראינו בזה הכשרה טובה לעתידנו בארץ ישראל. בחודש יוני 

במערב סלובקיה. היה כבר חורף שנת   Hlohovecעל יד העיר  Fornosek ועברנו לפלוגת הכשרה חדשה בכפר  –מספר חדשים  –שהינו כאן רק זמן קצר 

ק . על יד הכפר היה מפעל גדול להפקת אלכוהול מסלק סוכר לבן. חברי הפלוגה עבדו בהובלת הסלק מהשדות בעגלות רתומות לשוורים ובהעמסת הסל 2212

 ריסוק. הכוהל הופק על ידי התססת הסוכר של הסלק. לתוך מכונות הרחיצה, החיתוך וה

ואת המשכורת קבלנו בפרודוקטים הנחוצים למחייה : פחם  בנים 21-נתן לנו בית קטן למגורים. היינו כאן כ  –גרמני מקומי  –החורף היה קשה ובעל המפעל 

  Velkropyהפעם למזרח סלובקיה ליד הכפר  –לוגת הכשרה חדשה לחימום, קמח, סוכר, שומן וחלב למזון. החורף עבר ובאביב שוב העבירו אותנו לפ

 .  Medzilaborceבקרבת העיר 

ומטבח והיה ממוקם בתוך יער הרחק מהכפר. המקום היה יכול להיות אידילי ורומנטי לולא  –אחד לבנים והאחר לבנות  –הצריף שלנו הכיל שני חדרים גדולים 

וחה אחד. עבדנו במנסרת עצים מונעת על ידי כוח קיטור בה ניסרו גזעי עצים מהיער ללוחות. עבדתי עם מיקי שעות ביום ויום מנ 21העבודה הקשה של 

ווץ קריינר על יד מכונת ניסור שהפיקה רעש חזק במשך כל הזמן. התקשורת שלי עם מיקי ברעש כזה היתה בשפת הידיים כאשר הוא שם אצבע לפיו המכ

 ירה להפסקת צהרים או לסיום העבודה.לשריקה כדי לסמן שאנו מחכים לצפ
זמן בערבים לשיחות אידאולוגיות. לא ברור לי מדוע דווקא כאן  –למרות העבודה הקשה  –שמצא תמיד   Herbst המדריך שלנו בהכשרה היה מימיש הרבסט 

לוגיה של הפילוסופיה הסינית וכל רגע פנוי שקעתי בו. כרס של אנטו-השתלט עלי רצון חזק לקרוא וללמוד. לא זכור לי כיצד השגתי בתוך היער הנידח ספר עב

דבר שקראתי עליו קודם בפסיכואנליזה של פרויד. ספרי פרויד השפיעו עלי חזק והתחלתי להסביר את כל  –אולי היתה זו מין סובלימציה של דחפי נעורים 

 מעשי לפי תורתו.

במערב סלובקיה. בנסיעה לילית ארוכה הגענו לעיר. הפלוגה היתה ממוקמת   Trencinיר הפעם לע –אחרי מספר חדשים שוב הועברנו לפלוגת הכשרה חדשה 

 Ervinוהעבודה היתה בעלת אופי אחר לגמרי. קראנו לזה הכשרה עירונית. סוחר סיטונאי יהודי בעיר  - Legionarska ulica 30 –בבית נאה במרכז העיר 

Fuerst  לנו עבודה במחסני הסחורות שלו  בעבודות סבלות, ניקוי וסידור. השהיה בעיר היתה נוחה יותר וזמן מסויים חלוציות הציע -בעצמו בעל נטיות ציוניות

ו אחרת. כאן סודרתי להיות עוזר לטבחית של הפלוגה. צריך לציין שבשם "פלוגה" כינינו את  מ ק ו ם  השהיה שלנו ולא היה לזה שום קשר ליחידה צבאית א

 . 2212411שהינו בחורף 

 

 

 קורותיך בזמן המלחמה 

 

 
מכל מקום  –הגיעו אלינו ידיעות על התחלת טרנספורטים של צעירים ממזרח סלובקיה לאושוויץ . המשמעות לא היתה ברורה לנו  2211בחודש פברואר 

בראטיסלבה שם מתבצע פרויקט של הרחבת על יד   Ivanka pri Dunajiהחליטה הנהגת השומר הצעיר לפזר את פלוגות ההכשרה. הוצע לנו לנסוע לכפר 

לוגת אפיק הדנובה הקטנה. נאמר לנו שעבודה זו חיונית לממשלת סלובקיה והיא יכולה למנוע את הוצאת העובדים לטרנספורטים לאושוויץ. כל חברי פ

פשרות לקבל אותי. התחננתי שימצא רק עוד התיצבו שם. כאשר הגעתי לפקיד הקבלה של האתר הוא אמר לי שהאתר כבר מלא ואין א Trencin -ההכשרה מ

הוא חייך ואמר  –שפירושו בגרמנית "מחר טוב יותר "  -- Morgenbesserמקום אחד בשבילי. הוא גירד את מצחו ושאל את שמי. כאשר אמרתי ששמי

 שאופטימיסטים כאלה נחוצים לו מאוד ונתקבלתי. 



 

עבודה באפיק היתה ידנית ללא כל ציוד מכני. חפרנו באתים והובלנו את האדמה במריצות על לוחות גרנו כאן בצריף ארוך עם דרגשי עץ  ארוכים לשינה. ה

( מברטיסלבה, חיפשו את הצעירים היהודים  Freiwillige Schutzstaffelגרמניים ) FS משופעים אל מחוץ לתעלה. לילה אחד הופיעו במחנה אנשי 

שיון נסיעה מהמחנה יותם לטרנספורט. ראינו שגם המקום הזה אינו בטוח ומיד למחרת בבוקר הצטיידתי ברמברטיסלבה, העמיסו אותם על משאיות והובילו א

העיר היהודים  )יהודים היו חייבים לקבל רשיון נסיעה ברכבת( וחזרתי לביתי בספישסקה נובה וס.  כאן נודע לי שרק מספר ימים לפני בואי נלקחו כל צעירי

 ם גם הדוד אליעזר שהיה רווק.לטרנספורט לאושוויץ  ובתוכ

קרונות משא  11 –איש  2111ושם הורכבו הטרנספורטים של    Zilinaנלקח לטרנספורט גם אחי לצי. כולם הגיעו למחנה האיסוף בעיר 2211במרץ  11-ב

ספורט ולהציב אותו במרפאת המחנה. איש בכל קרון. הדוד שלנו מרקוס היה בהנהלה היהודית של המחנה והוא הצליח להוציא את אחי לצי מהטרנ 11עם 

. הטרנספורטים שהגיעו לאושוויץ מזילינה הושמדו Vyhneהופסקו הטרנספורטים מסלובקיה ואחי לצי הועבר למחנה העבודה בסלובקיה  2211באוקטובר 

בן לא לחזור לאיבנקה ולהישאר בבית.  מיד עם בואם למחנה. הסתבר שהשהיה הקצרה במחנה איבנקה פרי דוניי  הצילה אותי מהטרנספורט. החלטתי כמו

ביוני  12 -צעירים יותר בוגרים ואני בתוכם. כפי שהזכרתי קודם, ב 4 -אחרי הטרנספורטים שקטו הרוחות בעיר ונשארו בה רק הילדים הקטינים עם הוריהם ו

מנים הסלובקים ראו בעובדה זו מין מעשה הפגנה מצד הכריזו הגרמנים מלחמה על ברית המועצות. באותו יום נמצא אחי וילי ברחוב בעיר והלאו 2212

, עצרו את אחי וילי ולאחר מכן הובילו  Hlinkova Garda -היהודים למרות ששהותו ברחוב היתה אז מקרית לגמרי. עוד באותו ערב באו אנשי המשמרות ה

שוחרר מהכלא וחזר הביתה. הטרנספורט הראשון לאושוויץ במרץ במערב סלובקיה לבית כלא לאסירים פוליטיים. לקראת ראש השנה הוא  Ilavaאותו לעיר 

 בפולין.  Majdanekכלל את האסירים הפוליטיים מכלא אילבה, בתוכם אחי וילי והם נשלחו למחנה ההשמדה  2211

י היום במושב בדרום הארץ(. חבר קיבוץ העוגן לשעבר, ח –מספר ימים אחרי שובי הביתה מאיבנקה קיבלתי מברק מבניטו רוזנברג )היום יעקב רונן 

טו בבראטיסלבה פעלה אז קבוצה מהנהגת השומר הצעיר שעסקה בהעברת צעירים מסלובקיה לבודפשט. הונגריה היתה אז מקום בטוח יותר ליהודים. בני

כולתי לעשות זאת ונשארתי בבית. הזמין אותי לבוא דחוף לברטיסלבה כדי להעביר אותי להונגריה. מאחר ונשארתי הבן המבוגר היחיד עם ההורים, לא י

 קיבלו כל המשפחות היהודיות בעיר הודעה שעליהם להתכונן להעברה למחנות עבודה בפולין לשם "פרודוקטיביזציה" של היהודים. 2211בתחילת אפריל 
ברה. לקראת סוף אפריל באו לקחת אותנו ההודעה כללה רשימה מפורטת של חפצים ומזון שעלינו לקחת לנסיעה. הכנו את הכל בקפדנות וחיכינו ליום ההע

להיות אחראי וריכזו אותנו  בקסרקטין ליד תחנת הרכבת. הייתי בין הצעירים המעטים שהיו מרוכזים שם ולכן שמו על זרועי השמאלית סרט לבן ומינו אותי 

 בתוך אחד הקרונות של רכבת הטרנספורט.

במזרח סלובקיה. לא ברור כיצד נודע לו שנלקחנו  Humenneבבית החולים הממשלתי בעיר  אחי הבכור שלמה היה באותו זמן במשרה של רופא מנתח

יהודיים הסלובקיים אפשרו ליהודים המועסקים במשרות -לטרנספורט. ייתכן שהשכנה שלנו בחצר שלחה לו הודעה דחופה או בדרך אחרת. החוקים האנטי

ש. במפקדת הקסרקטין בו היינו מרוכזים נתקבלה הודעה )אולי מברק ?( מאחי הבכור בו אישר שהוא ממשלתיות להגן על הוריהם וילדיהם הקטינים מפני גירו

בקסרקטין ונאמר לנו שאנו משוחררים.   Hlinkova Garda -במשרה ממשלתית ורשאי לדרוש את שחרור הוריו ואחיו הקטינים. הוזמנו למשרדו של מפקד ה

כדי להתרחק מהגיל הקריטי. אחרי  22ל לגילי ואמרתי א. הוא ש 12ים היה אז עד וגיל הקטינ 11הייתי בן   –לגבי היו למפקד ספקות האם אני עדיין קטין 

כת הביתה עם ההורים. למחרת יצא הטרנספורט לדרכו הוא אמר שגם אני יכול לל –זמן שהיה נראה לי כנצח  –שהייה ארוכה של מחשבה והדלקת סיגריה 

"חיוניים מבחינה כלכלית" והם היו רשאים לשאת על הבגד טלאי צהוב -לפולין. אחרי הטרנספורט נשאר בעיר מספר קטן של יהודים, בתוכם כאלה שהוכרזו כ

ה ובעיר שלנו הורגשה רגיעה. אבא חזר לעבודה שלו ואני התחלתי קטן )מגן דוד( לעומת אחרים שענדו מגן דוד גדול. עריכת הטרנספורטים התקדמה מערב

נפסקו כל  2211כשוליה בבית מלאכתו לבניית מיכלי נחושת. באוקטובר  William Paczayלחפש מקום עבודה. נתקבלתי לעבודה אצל הונגרי מקומי 

בבוקר, איסור כניסה  21קניות בשוק רק אחרי השעה  –ו על היהודים הטרנספורטים מסלובקיה לפולין והתחילה תקופה רגועה יחסית פרט לאיסורים שהוטל

בערב. היהודים הנותרים עדיין התכנסו פעם בשבוע בשבת לתפילה בבית תפילה קטן בדירה פרטית.  1וב אחרי השעה חלמקומות ציבוריים ואיסור המצאות בר

שהיתה חברתי   Nora Deutsch-Demkoובקיה. באותו זמן הכרתי את נורה דויטש עבר בשקט יחסי לגבי יהודי סל 2211עד אוגוסט  2211הזמן מאוקטובר 

לובקיה, ונהגנו להיפגש מספר פעמים בשבוע ולטייל בסביבת העיר תוך שיחה על דברים שברומו של עולם. החזית הרוסית התקרבה לגבולות המזרחיים של ס

ו על מרכז ומזרח סלובקיה. חשנו שיום השחרור ומפלת גרמניה טלתהצבא הסלובקי השפרץ המרד הסלובקי ופרטיזנים ויחידות  2211באוגוסט  11 -ב

ו הגרמנים מתקרב. אבל תוך זמן קצר חזרו הכוחות הגרמניים לשטחים שבשליטת הפרטיזנים, הכניעו אותם וכבשו גם את העיר שלנו. היה צפוי שעכשיו יאספ

התחיל  2211ל ידי הגרמנים כבן ערובה למאסר לקסרקטין בשדה התעופה הצבאי שבעיר. באוקטובר את כל היהודים הנותרים לטרנספורט. אבא שלנו נלקח ע

ובישרה לנו  Humenneפינוי מזרח סלובקיה מפני הצבא האדום המתקרב. באחד מימי אוקטובר אלה הגיעה לבית שלנו אחות בית חולים שהיה מפונה מהעיר 

יו על ידי זריקה של מנת יתר של מורפיום. הוא החליט שאינו רוצה ליפול בידי הגרמנים כאשר אלה באו שאחי שלמה שעבד באותו בית חולים שם קץ לחי

. לחפש אחריו. אמא התמוטטה לשמע הבשורה. הצלחנו להעביר את הבשורה לאבא בשדה התעופה והגרמנים הסכימו לשחרר אותו לבוא הביתה לשבת שבעה

החליט לעזור לנו ולהסתיר אותנו. הוא העמיד לרשותנו עגלה עם עגלון שהוביל אותנו  –הכומר הקתולי  –שלנו  גורל הגירוש היה צפוי לכולנו ובעל הבית

שהיה בתחום אחוזתו. נסענו לשם ובילינו שם לילה אחד בתוך יער. למחרת בבוקר נתקפה אמא חרדה   Levocske Lukyלבקתה באחד הכפרים בסביבה 

ה שהיא מעדיפה שגורלנו יהיה כגורל כל היהודים וביקשה לחזור הביתה. כעבור מספר ימים באו לאסוף את אבא, אמא שמא ימצאו ויחסלו אותנו. היא אמר

וכיסיתי ואת אחי וולטר לטרנספורט. בעוד מועד הכנתי לעצמי מסתור במחסן העצים שבאחורי החצר שלנו. הכנתי שם ארגז עץ בגודל שאוכל להכנס לתוכו 

הטרנספורט הסתתרתי בתוכו ודרך הסדקים שבין לוחות הארגז ראיתי את הורי ואת אחי וולטר נלקחים לטרנספורט. בלילה יצאתי  אותו בגזרי עצים. ביום

הייתה לאבי ולמשפחתנו  2242. בשנת  2211בנובמבר  1 -מהמחבוא והשכנים בחצר קבלו אותי אצלם ללינת לילה. כך חמקתי מהטרנספורט. היה זה ב

בערך משכורתו  –לירות סטרלינג. זה היה סכום גדול מאד  2111לעליה לפלשתינה באמצעות "סרטיפיקאט קפיטליסטי" שמחירו היה  אפשרות לקבל אישור

שהיה סיטונאי יהודי עשיר וביקש שיעזור לו בסכום הזה. אבי הבטיח שאם הוא  Joseph Pollak. אבי פנה לשכן שלנו  -שנים  21של פקיד סלובקי למשך 

עם הבנים הם יעבדו ויחסכו את הסכום, כדי להשקיע אותו עבור פולק בארץ. פולק סירב. כאשר נפגש אבא עם פולק בקסרקטין לפני הטרנספורט יעלה ארצה 

יה אני אתן לך את הסכום שביקשת". פולק לא ה –הוא אמר לאבא : "אדון מורגנבסר, אם אלוהים יעזור לנו ונחזור בשלום הביתה  2211לאושוויץ בנובמבר 

אבל בדרך שונה. אברי עבד כעוזר במרפאת השיניים של היהודי  –גם אחי אברי הצליח לחמוק מהטרנספורט  הוא נספה בשואה. –יכול לקיים את הבטחתו 

Ernst Ehrenreich  היחידה הצבאית הגרמנית של ה .- Wehrmacht  ימה זו את במקום היתה זקוקה לטיפול בשיניים של חייליה  ואחד הקצינים רתם למש

עד לשחרור  2211411ארנרייך. זה טען שיוכל לתת את השירות רק אם ישאירו במרפאתו גם את עוזרו שהוא אחי אברי. הקצין הסכים ואברי עבר את החורף 

 במרפאה זו. 

יה איכר מהכפר לא הרחק מעירנו. שלו ה הפציינטיםאחרי מספר ימים של שהיה במחבוא בבית מצא מרפא השיניים ארנרייך מקום מסתור גם בשבילי. אחד 

ברתי בפחד איכר זה הסכים לקחת אותי אליו לכפר ולהסתיר אותי. בערב אחד הגעתי למקום מפגש עם האיכר וזה הסיע אותי בעגלתו רתומה לסוסים לכפרו. ע

היה איש   Spissky Stvrtokשחי בכפר  Jan Stasאת משמרות הגרמנים ביציאה מהעיר אבל למזלי לא עוררתי חשד מפני שהייתי לבוש כבן איכר. האיכר, 



 

דמוקראטי  שלא אהד את המשטר הפשיסטי הסלובקי. הוא הסתיר אותי ברפת שלו שהיתה בנויה אבן ובה ארבע פרות. בפינת -אמיד, לשעבר פעיל סוציאל

ב את הפרות ובתמורה אני עזרתי לו לנקות את הרפת כשבאה לחלו Justinkaהרפת על מצע של קש עם שמיכה היה משכבי. הוא דאג לשלוח לי מזון עם בתו 

. בחודש ינואר נכנסו לחצרו של האיכר שני ז'נדרמים  2211ותחילת ינואר  2211מהזבל ולחטוב עצים להסקה. בכפר זה שהיתי בחדשים נובמבר, דצמבר 

הזדהות. לא היו בידי כל ניירות. עוררתי את חשדם מפני שבאותה מהיחידה הכפרית המקומית וראו אותי בפתח הרפת. הם קראו לי לבוא אליהם וביקשו אותי ל

רים אלא התקופה חיפשו אחרי פרטיזנים שנמלטו מהמרד והסתתרו ביערות ובכפרים.  הנוהג אצל הגרמנים היה לחסל לא רק את היהודים והפרטיזנים המסתת

נדרמים חבריו הטובים של האיכר שהסתיר אותי ונהגו לבוא אליו פעם בשבוע גם את אלה שנתנו להם מסתור. הרגשתי שזה הסוף שלי. למזלי היו שני הז'

, אם יעצרו אותי ולכן אמרו לי:"מחר בבוקר אתה מתייצב בתחנת הז'נדרמריה בכפר". הבנתי את הרמז Stasלביתו "להרים כוסית". הם ידעו מה צפוי לאיכר 

ב. באותו לילה יצאתי לבוש בבגדים חמים ומצויד בכיכר לחם וחתיכת שומן דרך היציאה הם למעשה נתנו לי הזדמנות לברוח ולהיעלם. הבטחתי להתייצ

רים. האחורית של החצר והתחלתי לצעוד לעבר היערות שבסביבה. היה חודש ינואר והיערות היו מכוסים שלג. בשעות הצהרים נתקלתי ביער בקבוצת איכ

ומות לסוסים ולעזור להם בנסיגתם. איכרים רבים העדיפו לברוח להרים ולא לצעוד עם הגרמנים הגרמנים בנסיגתם אילצו את האיכרים לתת את העגלות רת

ימים, ביום הייתי צריך להתהלך כדי לא לקפוא מקור ובלילה הבערנו מדורה  21-מערבה. נשותיהם הביאו להם אוכל מהכפר. הסתובבתי עם איכרים אלה כ

שמענו פגזים  2211בינואר  17 -ה מחשש שהגרמנים יראו את העשן ויידעו ששם מסתתרים אנשים. באפשר היה להדליק מדור-כדי להתחמם. ביום אי

וקר התחלתי מתעופפים מעל ליער בו הסתובבנו וידענו שאנו נמצאים בין הקווים. באותו לילה נכבשה העיירה שלי והכפרים בסביבה על ידי הצבא האדום. בב

הכל היה בהיר יותר והאוויר היה  –אותה ההתפעמות האדירה של הרגשת השחרור. ברגע זה העולם היה אחר לגמרי לצעוד הביתה. קשה לי לשחזר ולתאר את 

נתקלתי בכביש בשני חיילים סובייטיים בודדים. ייתכן שהם חששו מפני הזר הצועד מולם ופתחו  –מספר קילומטרים לפני העיירה  –צח יותר. בדרכי הביתה 

נתנו לי להתקרב ואז הבחנתי שהיו אלה חיילים סובייטיים בעלי חזות מונגולית הם יים וצעקתי ברוסית שאני יהודי )יא יבריי(. לעברי ביריות. הרמתי יד

לעצמי  כנראה לא הבינו מה פירוש "יהודי". נתנו לי לעבור אחרי שהורידו ממני את השעון )מעשה מאוד מקובל אצל חיילים אלה(. מאוחר יותר סיכמתיש

טרנספורט  האחרונות עמדתי למעשה כבר חמש פעמים על סף תהום וקץ החיים. פעם ראשונה כאשר "איחרתי" לחזור הביתה מספר ימים אחרי שבשנתיים

פעם שניה כאשר שוחררתי מהקסרקטין לפני הטרנספורט, הפעם הבאה כאשר הסתתרתי במחסן העצים לפני הטרנספורט השני,  הצעירים הראשון מהעיר,

 ת כשתפסו אותי הז'נדרמים אצל סטאש ועכשיו בפעם החמישית כשהחיילים הסובייטיים החטיאו אותי ביריותיהם.בפעם הרביעי

 

 נשמתי עמוקות את האוויר החורפי הצח. -! משוחרר!  משוחרר

 

 

 קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
 

העיר מלאה חיילים סובייטיים, פרטיזנים  –אחרי התאוששות של מספר ימים צריך לחשוב מה עושים הלאה. בעיר שררה אנדרלמוסיה של החלפת שלטון 

באותו חלק  היהלשעבר תופסים עמדות וכל אחד כטוב בעיניו יעשה. אחי אברי המשיך לעבוד אצל ארנרייך, אבא, אמא ואחי וולטר היו עדיין בפולין, אחי לצי 

מערבית מהרי הטטרה (. כצעד ראשון החלטתי לעבוד  –ק"מ מערבית מהעיירה שלי  41 -של סלובקיה שהיה עדיין בשליטה גרמנית )החזית עצרה לזמן רב כ

הוכרז על גיוס כל הצעירים  –החזית היתה עדיין באותו המקום  –)אינני יודע איך הוא ניצל ונישאר בעיר(. כעבור מספר שבועות   Weissאצל טכנאי השיניים 

שהייתה מלאה   Levocaיחידת מתנדבים צ'כים וסלובקים שהתארגנה עוד לפני כן בתחום אוקראינה. התייצבתי בעיר –לבריגדה הרביעית של הגנרל סבובודה 

סלובקים מגויסים, רובם ללא נשק ובלי מדים. כל מגויס קיבל חצי אוהל ובזה התעטף בתור מדים אחידים. האימונים היו קשים ומפרכים בהדרכת קצינים 

הבחין שאני קצת שונה  שהודרכו בברית המועצות והמטרה הייתה  להכין אותנו מהר ככל האפשר כדי לדחוף את החזית התקועה מערבה. אחרי שהקצין שלי

 . Popradמשאר בני הכפר ביחידה , הוא שלח אותי לקורס קאדטים המיועדים לקצונה בעיר הקרובה 

ציא את כל בזמן האימונים בבית הספר לקאדטים התבשרנו על כיבוש ברלין על ידי הסובייטים ועל סיום המלחמה. ברוב התרגשות קבלנו היתר מהמפקדים להו

אמא שלנו נספתה ברעב ודע לנו מפי אישה ניצולת השואה שאבי ואחי וולטר מאושוויץ הביתה ונ ובידינו ליריות שמחה. באותו חודש חזר התחמושת שהייתה

. רציתי לבוא הביתה לפגוש את אבי ואחי אחרי אושוויץ אבל קבלתי רשות רק להזמין אותם למחנה ולפגוש אותם ליד גדר   Ravensbrueckבמחנה הריכוז 

 נה. המח

הוא בדיוק סיים את   2242בפרק הקודם לא הזכרתי את אחי מיטיו שלמד בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון בפראג. כאשר נכנסו הגרמנים לפראג במרץ 

 לימודיו והצליח לברוח מערבה להולנד. שם פעל ועד להצלת פליטים מצ'כיה וזה עזר לו לעבור לאנגליה. 

עבורי )תצהיר המאשר  affidaviteנתן בעל האחוזה למיטיו  2242(. בסוף שנת  Sirהתחיל לעבוד  בחווה חקלאית באחוזתו של אנגלי בעל תואר סר ) מטיו

כולל הוצאת  שבעל האחוזה נוטל על עצמו אחריות לקיומי באנגליה לכשאגיע( ועל סמך זה הוא הזמין אותי לבוא לאנגליה. עשיתי את כל הסידורים הדרושים,

מה היתה הסיבה לכך : האם התנגדות ההורים או סגירת הגבולות בין אירופה היום דרכון סלובקי. ברגע האחרון ביטלתי את נסיעתי לאנגליה. לא ברור לי 

 טתי לעבור לאנגליה.לאנגליה או סיבה נוספת. בעקבות הסרט "דלתות מסתובבות" הרהרתי לא פעם בנקודה זו : כיצד היו מתפתחים חיי אילו אז החל

תו בזמן המלחמה מטיו התנדב לבריגדה הצ'כית שהוקמה באנגליה וכסמל בחיל השריון הוא התקדם עם צבאות הפלישה עד  לפילזן במערב צ'כיה. גם א

 נפגשתי, כמו עם אבי, רק ליד הגדר של המחנה הצבאי בפופרד.

 

יים" על ידי קצין בכיר "פוליטי". הייתי כל כך אסיר תודה על שחרורי על ידי הסובייטים ועל בבית הספר לקאדטים עברו מועמדים אחדים מבחנים "אידאולוג

ורס תבוסת הגרמנים שראיתי בברית המועצות, בצבא האדום ובסוציאליזם את הבטחת העתיד היפה יותר ואת עתיד העולם. עברתי את המבחן ונשלחתי לק

 -דום( בברטיסלבה. אחרי קורס של חודשיים הוענקה לי דרגה של סגן משנה והוצבתי ליחידה של רגימנט בקציני הסברה )משהוא מקביל לפוליטרוק בצבא הא

Michalovce  לאלה שפוקחים עין על נאמנותם של שאר קציני קבע  יחידותיהם בעיקר משום שהם נחשבובמזרח סלובקיה. קציני הסברה זכו למעמד מכובד ב

 Kosiceבעיר  41 -למשטר החדש. כעבור זמן קצר הועליתי לדרגת סגן והוצבתי לרגימנט הרגלי ה –שרובם עברו מהצבא הסלובקי הפאשיסטי  –של היחידה 

. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

, לעמוד בקשר עם בתי . תפקידי כאן היה לתת פעם בשבוע הרצאה פוליטית לקציני הרגימנטםומעניינישכרתי דירה בעיר והחיים כאן היו הרבה יותר נוחים 

התארגן  2211גיוסם של הבוגרים לצבא, לדאוג לאספקת עיתונות מתאימה לחיילי היחידה והדרכת חיילים בנושאים פוליטיים. בתחילת שנת  ןבענייהספר 

זה מפני שלמעשה סיימתי רק בעיקר יהודים. נרשמתי לקורס ה –בקושיצה קורס לבגרות לאלה אשר בגלל המלחמה לא יכלו לסיים את בית הספר התיכון 

 .  Presovכיתה שישית בגימנסיה. סיימתי את הקורס ועברתי את בחינת הבגרות בגמנסיה בעיר

) דרגה שאינה   nadporucikבקורס הזה הכרתי את שרה האוזמן מקושיצה שהיתה חברתי עד עלייתי ארצה. לקראת סיום תפקידי בצבא הועליתי לדרגת 

 –הוא עצמו היה באותה דרגה  –השליש של הרגימנט לא היה מרוצה מהתקדמותי המהירה מדי  דרגה אחת לפני סרן(. –סגן"  -"רב קיימת בצה"ל משהוא כמו

 וערער על כך במשרד ההגנה בפראג. בגלל התערבותו בוטלה ההעלאה בדרגה. לפני סיום שרותי הצבאי החלטתי לבקר אצל האיכר שהסתיר אותי בזמן

י לביתו ישבו שם אותם שני הז'נדרמים שבזמנו רצו לעצור אותי. היות והייתי במדים של קצין והם היו בדרגת סמלים, הם קמו המלחמה. כאשר נכנסת

 מהשולחן וכנהוג בצבא הצדיעו לי. לא סיפרתי להם שאני אותו הנער שלפני שנתיים עמדו לעצור אותו.

באותה תקופה החלה להתפתח תעשיית  להירשם ללימודים נוספים.בדיוק שנתיים אחרי התגייסותי שוחררתי מהצבא ונסעתי מיד לפראג  – 2217במרץ  17 -ב

רשימת חוגי הלימוד, הפלסטיק, שנחשבה כתעשיית  העתיד ולכן נרשמתי בפקולטה להנדסה כימית בטכניון בפראג. באינדקס הלימודים שלי )תעודה עם 

ז.א. שאני רשאי להתייצב לבחינות בכל מקצוע בכל מועד שאבחר ולא רק  –בחינות שעברתי וחתימות המרצים ( היה רשום שאני זכאי ללימודים מקוצרים 

פשרה לי לחיות ם ממשלתית שאמודיהם בגלל המלחמה. זכיתי גם למלגת לימודיבמועדים הקבועים. את ההטבה הזו קבלו כל הסטודנטים שנאלצו להפסיק לי

 בפראג וללמוד. 

 

 
 

 פראג בעיר ללימודים חברים עם

 

 

 
 

 הבגרות בחינות מסיימי לוח מתוך

 

ישראלי בפראג ברחוב -סיימתי רק טרימסטר אחד כאשר שמעתי מפי חברים יהודים בפראג על אפשרות של עליה לפלשתינה. נרשמתי לעליה במשרד הארצ

ישראלי בתעודה של משרד הרווחה והטיפול הסוציאלי -והובטח לי מקום לעליה. העליה הייתה עדיין בלתי לגלית ולכן צייד אותי המשרד הארצ מייזלובה

 Pay) הצ'כוסלובקי המעידה שאני "חסר בית וחסר מולדת", כדי לאפשר לי לצאת מגבולות צ'כוסלובקיה. בנוסף לזה קיבלתי תעודת חייל בריטי משוחרר

Book  ששירת בפלשתינה על שם )Nettel Walter  תעודה זו אמורה לי לאפשר כניסה לארץ ישראל כחייל בריטי במקרה שהשלטונות הבריטיים בנמל .

 עם חברים ללימודים בעיר פראג



 

יה שתה  Dorothea Nettelחיפה יבדקו את העולים. נאמר לי שכחייל בריטי משוחרר יש לי הזכות להיות נשוי ולכן יצרפו אלי בחורה עם תעודות על שם 

התייצבתי לנסיעה בתחנת הרכבת של פראג. בקרון כבר ישבה "אשתי המיועדת" וציפתה  2217ביוני  11 -אשתי  הפיקטיבית אותה אוכל לקחת איתי לעליה. ב

לא אחרת אלא  לבוא "החייל" שייקח אותה ארצה . היינו חייבים לשבת ביחד כל הזמן למקרה של בקורת. אשתי הפיקטיבית, אותה לא הכרתי קודם, הייתה

 אשתי הנוכחית, עליסקה! למען האמת, לא הייתה לי כל בעיה לשבת אתה כל הזמן ביחד.

 Toulouse-נסענו ברכבת דרך גרמניה עד לנמל הצרפתי מרסיי. אבל כאן עזבה "אשתי" את הרכבת, מפני שהיא היתה אמורה לחפש את קרובי משפחתה ב

ימים עזבה  1. בהגיענו לנמל חיפה אחרי שייט של  Dorothea Nettel צורפה אלי אישה אחרת עם אותן התעודות על שם Providenceכשעלינו על האניה 

ה ומאז לא ראיתיה. בזמן השייט בכוון חיפה קבלנו הדרכה מפי אנשי הסוכנות מה לספר לשלטונות הבריטיים בנמל חיפה על קורות חיינו יאותי האישה השני

במלחמה במקרה שישאלו אותנו. עוד במרסיי הבטחתי לעליסקה שנמשיך להתכתב ושנהיה בקשר. בנמל חיפה ירדנו מהאניה ללא קושי ואיש כחיילים בריטיים 

הוא רק חייך ואמר שהוא יודע שזה שם  Nettel Walterרק איש הסוכנות שרצה לתת לי תעודת עולה שאל לשמי. כאשר אמרתי ששמי  –לא בדק אותנו 

רוצה לתת לי תעודה על שמי האמיתי. התעקשתי לעמוד על שמי הפיקטיבי, כי כך הודרכנו לעשות בזמן הנסיעה ולא ליפול בפח של בלשים.  פיקטיבי והוא

 דרכתי על אדמת ארץ ישראל. 2217ביוני  17 -איש הסוכנות לבסוף ויתר ונתן לי תעודה על שמי המזויף. ב

 

  חייך  בארץ
 

דרכי הראשונה בארץ הייתה אל בת דודתי תמר קוסונוגי בתל אביב. היא נדהמה לראות אותי בלבוש 

לקחה אותי מיד לחנות לקנות  מגפיים, מכנסי רכיבה וז'אקט צמר עבה בחודש יוני !! –האירופי המשונה 

 לבוש מתאים יותר: מכנסיים קצרים, חולצת חאקי וסנדלים. 

התכוונתי להמשיך בלימודי ההנדסה הכימית בארץ ולכן נסעתי לטכניון בחיפה לנסות להתקבל. דקן 

 11הפקולטה הסביר לי שראשית כל עלי ללמוד עברית ולהכין 

לירות פלשתיניות כשכר לימוד לשנה. לא הייתה לי פרוטה! הדקן 

 יעץ לי לבוא להירשם כעבור שנה. ומה עושים עד אז ? 

מים בתל אביב יעצה לי תמר ללכת לקבוץ גן שמואל אחרי מספר י

שם נתקבל גרעין "לוחמי המחתרת"  של השומר הצעיר אתו עליתי 

ארצה וכך גם עשיתי. נתקבלתי לגרעין. גרתי יחד עם עוד שני 

חברים באחד האוהלים בפאתי הקבוץ ליד הפרדס. העבודה 

ה בחקלאות הייתה לי קשה ולא אחת קרה שבשובי מהעבודה בשד

נשכבתי עוד לפני הרחצה על המיטה קצת לנוח, נרדמתי והתעוררתי למחרת בבוקר ישר לעבודה. חלק מעבודתי כאן היה 

במפעל המיצים של הקבוץ במשמרות לילה. למרות הקושי בעבודה והחיים הצנועים התחלתי להתלהב מחיי הקבוץ וראיתי 

 בו חזון העתיד. 

בנובמבר  12 -יסקה לצרפת. המשכנו להתכתב וציפיתי מאוד לבואה ארצה. במלא התלהבות כתבתי גם לעל –ברוח זו 

הייתה הצבעה באו"מ על הקמת מדינה עצמאית ליהודים וסיום המנדט הבריטי. ההתלהבות בארץ הייתה אדירה   2217

י גרעין ובמכתבי לעליסקה תיארתי לה את השמחה ואת מצב הרוח בארץ. בגן שמואל זכיתי להיבחר לאחד משני מזכיר

 שבות. יההתי

גם כאן גרנו במחנה אוהלים ועבדנו בעיקר בבריכות הדגים של  –הועבר הגרעין לקבוץ כפר מסריק כעבור מספר שבועות 

בתוך חוץ" )מחוץ לקבוץ( ואני עבדתי  "עבודות-מכאן עבר הגרעין לגבעה סמוכה לקבוץ רמת יוחנן הקרויה אז "גבעת שמיר". התפרנסנו מ הקבוץ ובגן הירק.

חודשי שהות בצרפת  21התבשרתי שאחרי  2211"הגנה" שעדיין הייתה  במחתרת. בתחילת מאי -הקבוץ במסגריה בריתוך מיטות ברזל עבור מגוייסי ה

איחרתי בה אני עליתי. ביום בואה הלכתי לנמל חיפה לקבל את פניה אך לא פגשתיה. או שאני  Providence -, העליסקה עומדת להגיע ארצה באותה אניה

מכל מקום לא נפגשנו ולא ידעתי היכן היא. עליסקה סיפרה לי אחר כך שכאשר  –לבוא או שהאניה הקדימה להגיע 

היו לה ספקות האם באמת רציתי שתבוא והאם לא מצאתי בינתיים חברה אחרת  –לא מצאה אותי ברדתה מהאניה 

אל בת דודתי תמר בתל אביב אשר ידעה ממני על  –לחיים. למזלי הלכה עליסקה לכתובת שנתתי לה קודם 

על יד  רמת יוחנן.   -כך קראו אז לקבוץ שלנו בגבעת שמיר  –עליסקה. תמר מיד שלחה אותה לקבוץ "היוצרים" 

 התחבקתי עם עליסקה …חברים הכינו לי הפתעה כשאמרו "מישהו מחכה לך בפתח המסגריה". יצאתי ו

סיונות החקלאית ישבות קבע בתחנת הניהמיישבים להוציא אותנו להתיהוחלט במוסדות   2211בסוף מאי 

הממשלתית המנדטורית צפונית לעכו. היינו הקבוץ הראשון שעלה על הקרקע אחרי הכרזת המדינה. כאן פעלתי 

 כמא"ז ועבדתי במסגריה.

היו משוכנים מספר קיבלתי מגורים יחד עם עליסקה  באחד הבתים שננטשו על ידי הפקידים הבריטיים. בכל חדר 

ביתן פח קטן ששימש קודם לול  –חברים ואנחנו קיבלנו את מרפסת הבית. מאוחר יותר זכינו לקבל "חדר" נפרד 

כאשר בארץ ירד   2211412סיוני לעופות. היינו מאושרים שיש לנו "בית" משלנו. בעיה התעוררה רק בחורף ינ

 שלג כבד וגג הפח שלנו עמד לקרוס. 

חרתי להיות גזבר הקבוץ, תפקיד שהיה כרוך בנסיעות רבות לחיפה, תל אביב וירושלים. תפקיד נב  2211בשנת 

במחלקה לקרמיקה של בית החרושת נעמן מול  –"עבודת חוץ" -זה מילאתי כשנה אחת. עליסקה עבדה באותו זמן ב

 כפר מסריק.

הילדים היו כל  –ם היה "משותף" ערן. חינוך הילדי –נולד בבית חולים רמב"ם בחיפה בננו הראשון  2212 -ב

הזמן בבתי הילדים והקשר עם התינוקות היה רק בהסכמת המטפלת.  אחרי הצהרים שהו הילדים למשך כשעתיים 

 עם הוריהם בביתם ולזמן הזה קראנו "הקמה". 

ק"מ צפונית משם על גבעה בה שכנו  1 -ופי כסיונות ליעודה המקורי ולנו הוצע מקום התישבות חליהחליט משרד החקלאות להחזיר את תחנת הנ 2212 -ב



 

 לפני המלחמה אנשי כת הטמפלרים הגרמנים. באופן הדרגתי עבר הקבוץ למקום החדש ותקופה ארוכה היה הקבוץ חלק פה וחלק שם. במקום ההתישבות

 וחר יותר במוסך לתיקון ושיפוץ טרקטורים.החדש )והסופי( המשכתי למלא תפקיד של מא"ז ונבחרתי שוב למזכיר הקבוץ. עבודתי הייתה במסגריה ומא

היה לנו חדר  –שבות החדש חיינו כבר בתנאים משופרים יפורה. במקום ההתייאימי: צ-נולדה לנו בת ואבא ביקש שנקרא את שמה לזכרה של אשתו 2211 -ב 

מטרים בחצר והמקלחת  11 -, השירותים היו מרוחקים כהמים היו רק בברז בודד מחוץ לצריף ך, אחדרים )ולנו כמובן רק חדר אחד( 1בצריף שוודי בעל 

נולד לנו הבן השני שנתנו לו  2211-היינו משפחה מאושרת. ב …היתה "המקלחת המשותפת " המפורסמת במרכז הקבוץ. עבדנו קשה בתנאים לא נוחים אבל

אבי. השנים עברו בשגרה ללא מאורעות מיוחדים. מילאתי פעם נוספת תפקיד של מזכיר הקבוץ ומאוחר יותר  –שם לזכרו של אביה של עליסקה : אברהם 

 טחון. יעדת הבוכרכז ועדת התרבות. בכל אותן השנים הייתי גם חבר בו

ץ שלנו, קיבל חדר צנוע למגורים והמשיך גם "חייט נודד" הגיע אבא לבסוף לקבו-רבים בקבוצים שער הגולן, עין דור, כפר מסריק ועין המפרץ כ נדודיםאחרי 

 .  Millieהבת נילי. את שמה היא קבלה לזכרה של  אמא של עליסקה   –נולד הילד הרביעי שלנו  2214 -כאן לעבוד במתפרה הסלונית. ב

מיד שהיא נשארת בקבוץ רק מפני שזה במשך כל השנים עליסקה לא היתה מרוצה מחייה בקבוץ ומהשיתוף המהודק ושאפה לחיות מחוץ לקבוץ. היא אמרה ת

שם התחילו להתחנך ראשוני  –"מוסד החינוכי אשרת" -החליט הקבוץ לשלוח אותי לסמינר למורים אורנים, כדי להכשיר אותי להוראה ב 2212רצוני. בשנת 

"מוסד חינוכי", -ילדים הגדולים שלנו נמצאים בהילדים של הקבוץ. בנקודה זו עלי להבהיר משהו בנושא "המוסד". כאשר סיפרנו למכרים שלנו ששלושת ה

 הם נדהמו והבעת רחמנות על פניהם. שלושה ילדים במוסד!

אבל בתנועה הקיבוצית מכנים בשם "מוסד" את בית הספר  –למושג "מוסד חינוכי" נקשרת תמיד קונוטציה שלילית של מקום גידול לילדים חריגים או מפגרים 

התברר לנו שבית ספר רגיל כמו כל בתי הספר התיכוניים המכינים לבחינות בגרות. לקח לנו קצת זמן עד –קבוצים באזור  התיכון האזורי המשותף למספר

התחלתי בהוראה במוסד במקצועות הפיסיקה והמתימטיקה בכיתות  2212 -הבנה" קלה, אבל הצלחנו להרגיע אותם. ב-שעוררנו אצל המכרים שלנו "אי

הבתי את ההוראה בכיתות אלה ויש לי הרגשה שאפילו הצלחתי לחבב על התלמידים את שני המקצועות "היבשים" הלא כל כך אהובים י"ב. א -י"א -הבוגרות י'

 עליהם.

 

 
 

 

 
 

תי בבית. נסיעה לאמריקה באותם הימים ינשארה א 4-הוזמנה עליסקה על ידי מכר קרוב של משפחתה לבקר באמריקה. היא נסעה לבדה ונילי בת ה 2211 -ב

נפטר אבא שלי אחרי  2217היה מאורע גדול בקבוץ ובשובה משם כונסה אסיפת הקבוץ ועליסקה סיפרה לכל הקבוץ על הנסיעה ועל חוויותיה שם. במאי 

חמת ששת הימים ואני הוצבתי להיות אחראי מחלה קצרה אבל קשה )אחרי שטף דם במוח( והוא נקבר בבית הקברות בנהריה. זמן קצר אחרי מותו פרצה מל

להשתלמות במחלקה להוראת המדעים בטכניון  2274 -שנות הוראה בתיכון האזורי בקבוץ עברון נשלחתי ב 21על הביטחון במושב בצת על גבול לבנון. אחרי 

חסר מורה להוראת מקצועות אלה, הפסקתי את הלימודים במקצועות מתימטיקה ופיסיקה. סיימתי לימודים של שנתיים בלבד ומאחר ובמוסד בעברון  –חיפה 

ללא תואר אקדמי. בשנה זו הפסקתי את ההוראה והתחלתי  2217וקיבלתי הבטחה שאוכל לסיימם מאוחר יותר. הבטחה זו לא קויימה והמשכתי ללמד עד 

 לעבוד בבית  בניהול מלאי ממוחשב  של מפעל הרהיטים של הקבוץ.

י.ה.ל. )יום  -ן בנושאים מדעיים. הוזמנתי לתת הרצאות שבועיות במשך שלוש שנים בנושאים של מדע פופולרי בימשכתי להתענילמרות פרישתי מההוראה ה

 וכל זאת בהתנדבות. –העשרה לגמלאים( של המועצה האזורית מטה אשר, וכן גם במספר קיבוצים ובמועדוני גמלאים של עכו ונהריה 

בתוכם שלוש פעמים מסע שייט באניית פאר אנגלית יחד עם אחי מיטיו ואריקה מלונדון.  –ה מספר נסיעות לחוץ לארץ במרוצת השנים ערכתי יחד עם עליסק

לטר, נאפולי, אחי מיטיו נפגע בתאונה בעמוד השדרה והיה מרותק לכסא גלגלים ואני הייתי המלווה שלו בזמן מסעות השייט. במסעות שייט אלה ביקרנו בגיבר

ליסבון, מלטה, ורנה בבולגריה, איסטנבול , ילטה שבקרים ,נורבגיה ,איסלנד והאזורים הגעשיים שלה. נוסף לזה שלוש פעמים באמריקה  מיורקה, קרטגנה,

לדים שלנו ובלונדון, "מסע שרשים" עם הילדים שלנו בבודפשט, פראג וספישסקה נובה וס  )מקום הולדתי( ובעיירת הסבים שלי. בעיירה שלי ביקרנו עם הי

הנוף השתנה, אין יותר אורוות סוסים ורפתות ואין בור הזבל באמצע החצר סביבו התרוצצנו. הבית עדיין שייך לכנסיה הקתולית ואצל  –ביתנו לשעבר ב

ת פרצתי הכומר נתקבלנו באהדה רבה. הלכנו לראות גם את בית הקברות היהודי. המקום ריק, נותרו רק מספר מצבות הרוסות ושבורות. בהתרגשות פתאומי

 בבכי, הילדים חיבקו והרגיעו אותי. 

"שמות". אחת התסמונות של הגורל היהודי היא החלפת שמות המשפחה. בזמן הרדיפות רצו יהודים רבים להתפטר מהשמות -כאן ברצוני להזכיר את פרשת ה

. באמצעים כימיים הצלחתי למחוק מתעודת לידה את השם "ניירות אריים" מזויפים בעלי צליל לא גרמני-הגרמניים שהיו אופיניים ליהודים ולהצטייד ב

Morgenbesser   ולהחליפו בשם בעל צליל סלובקי Marikovsky  אורך השם ומספר האותיות היה מתאים( .את התעודה הזאת העברתי לאחי לצי במחנה(

דרש מפקד הרגימנט שקציניו  2211 -והוא למעשה נשאר עם השם הזה עד היום. בזמן שירותי הצבאי בקושיצה ב 2211 -במרכז סלובקיה ב  Vyhneהעבודה 

והדבר אושר לי.   -Marikovskyלא יהיו בעלי שמות גרמניים ויחליפו אותם לסלובקיים. בפניה רשמית למשרד הפנים ביקשתי לשנות את שמי לזה של אחי

ומאוחר יותר הוחלף בחזרה בתעודת זהות ישראלית   Nettel Walterש זה גם נרשמתי ללימודים בפראג. בעלייתי ארצה היה לי שוב שם מזויף בשם חד



 

היה קשה לבטא שם זה למי שאינו דובר גרמנית ורצינו  –. עם שם זה היו לי בעיות גם בצבא, במשרדים ובחדרי הלידה של הילדים  Morgenbesser-ל

. התוצאה היתה שלחמשת האחים היו "מור"-ורק אחרי מותו שיניתי את השם ל יפו לשם עברי קצר יותר. אבא עוד בחייו התנגד לשינוי שם המשפחהלהחל

 מור, מיטיו וולטר נשארו מורגנבסר ואחי לצי נשאר מריקובסקי.פחה שונים : אברי ואני החלפנו לשלושה שמות מש

 
ערן להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בטכניון, אבי להנדסת מכונות בטכניון, ציפי  –ילדי בינתיים גדלו ובסיום שרותם הצבאי הלכו גם כן ללימודים גבוהים  

הילדים שלנו ללימודים חלקיים במדעי המחשב באוניברסיטת חיפה  ונילי למדה בבית הספר לצילום קאמרה אובסקורה וגרפיקה ממוחשבת.  במרוצת השנים 

לקיתי בהתקף לב והוחזרתי לחיים באמצעות שני פולסים חשמליים בחזה. מאז אני במעקב  2221עזבו את הקבוץ פרט לאבי שנשאר נאמן לקבוץ.  באפריל 

 רפואי ונוטל תרופות. הרגשתי היא טובה ואני מתפקד ללא הגבלות.

 

 
מיכל ומיטל של  –ערן, ציפי, אבי ונילי. אנחנו סבים לשבעה נכדים נהדרים   -מוצלחים ומוכשרים  עליסקה ואני, אנחנו הורים לארבעה ילדים יפים, בריאים,

קוע בהרהורים על ערן ואירית, ניבה הנשואה ליאיר, יעל, ליאור ותומר של ציפי ויאיר והנסיכה הקטנה מאיה של נילי ויונתן. אנחנו מתגאים בהם. כאשר אני ש

 חיים טובים, יפים ומאושרים. –יחד עם עליסקה  –לסכם שיש לי אני יכול  –חיי במבט לאחור 

חוברת אני בטוח שלא כתבתי תמונה שלמה על חיי והחסרתי פרטים ומאורעות רבים שלא נזכרתי בהם או שכחתי אותם. נמצאים בידינו היומנים של אבא ו

תו של אחינו מיטיו. אני מקווה שגם האחים שלי  יחליטו ביום מן הימים לכתוב , כמו כן חוברת זיכרון ביום השנה למו 211 -שהוצאנו לזכרו ביום הולדתו ה

 .   Morgenbesser תתקבל  התמונה השלמה של משפחת    -עם כולם ביחד  –ואז אולי   םזיכרונותיהאת 
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