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 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 

 :)מאכליםו חגים ,המשפחה המורחבת ,הוריךבמה עסקו ; חברי ילדותך ,בית הספר ,הבית בו גדלתציוני דרך: )
 
 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                     

נולדתי בברטיסלבה בירת סלובקיה ובגיל שלוש עקב פיטוריו של אבי ממקום עבודתו כמנהל חשבונות במפעל אסטרטגי שאסר 
העסקת יהודים עברנו להתגורר אצל הורי אימי בעיירה זלטה מורבצה  שם סבי ניהל מנסרה גדולה ומפעל ללבנים ורעפים. 

.חיי יום יום באותה  6396יתה א בבית ספר יהודי שהיה בעיירה והיה עדיין פעיל בבהגיעי לגיל חמש וחצי התחלתי ללמוד בכ
 תקופה עדיין התנהלו בצורה נורמלית, לפחות בעיני ילד קטן בן שש.

 
 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
השתתפות  ,במחתרתפעילות ותפקידים  ,זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב ,מחנות וצעדות מוות ,גטאות ,)גירוש

 (:במי נעזרת או אולי למי עזרת ,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
 

ואז החיים התהפכו עלינו בעקבות לקיחתו של אבי יחד עם צעירים בני גילו למחנה  6391הנורמליות החזיקה מעמד עד מרץ 
נעצרנו  6391[.ביוני 6399אוקטובר  מיידאנק ]במחנה זה אבי שרד עד-עבודה נובקי ומשם בטרנספורט למחנה השמדה לובלין

גם אנחנו יחד עם סבא וסבתא היינו אמורים להישלח מן העיר ז'ילינה למחנה השמדה אושוויץ. למזלנו באותו זמן אח של אימי 
ידי השלטונות הצליח בעזרתו של המעסיק שלו, בעל קשרים טובים -שמקצועו היה מהנדס גשרים, מקצוע מועדף על

לפדות את ארבעתנו מתוך הקרון בו כבר היינו בדרכנו לאושוויץ. סבא וסבתא חזרו לביתם ואותי עם אימא  במסדרונות הממשל
הזמן בו פרץ בסלובקיה מרד נגד השלטון הפשיסטי, מרד שדוכא לאחר  6399אסרו במחנה עבודה נובקי בו שהינו עד אוגוסט 

מן היותנו במחנה נובקי אימא עבדה לצד נשים רבות תקופה קצרה בעזרתם של הגרמנים שעד אז לא היו בסלובקיה. בז
ידי אסירים ואסירות שהפכו בן לילה למורים ו מורות. לאחר "הלימודים" -כתופרת ואני "למדתי" בבית ספר שהוקם ונוהל על

ור היינו עוזרים לאימהותנו להעביר את המוצרים המוגמרים למחסנים השונים וגם עוסקים בשליחויות שונות. לאחר שחר
המחנה עם פרוץ המרד ברחנו כדי למצוא מסתור במקום כלשהו. מאחר ואח של אימי היה עדיין חופשי בהיותו בעל מקצוע 
מועדף הוחלט שנסתתר לא הרחק ממקום מגוריו על מנת שנעזר בו לאספקת מצרכי מזון. המקום שנבחר היה מחסן קטן 

וש ושם שהינו כשבועיים עד שהתברר שהמקום לא מספיק בטוח באמצע כרם ענבים גדול שבעונה זו של השנה איננו בשימ
מאחר ובמישור שלרגלי הכרמים היה שדה תעופה שהגרמנים אשר נכנסו לסלובקיה אכלסו אותו עם חיילים גרמנים ]בזמן 

 ההסתתרות הצטרפו אלינו גם הסבא והסבתא שבעקבות הגעת הגרמנים לא יכלו להישאר בביתם[
ה שמאחר ובהונגריה אין צבא גרמני מצב היהודים שם עדיין בטוח יותר ]בדיעבד התברר שהשמועה בתקופה זו הייתה שמוע

לא נכונה ו בהונגריה גירוש היהודים היה בשיאו[ו כדאי לעבור לשם. סבי החליט להצטרף לקבוצה של כ עשרים איש שהתארגנו 
ידי פטרול צבאי -גבול אבל באחד הימים התגלינו עלבעזרת מבריח גבולות לעבור להונגריה. צעדנו בשבילי הרים לכיוון ה

שהתלבט האם להוציאנו להורג ישר בחלקת היער שבה היינו או להביאנו לחקירה במשטרה שהייתה במרחק מה משם. בסוף 
הוחלט להביאנו לאותה משטרה ושם למזלנו הצלחנו להשתחרר הודות לניירות המזויפים שבידנו. מאחר ועניין הונגריה נפל 

חליט סבא שחוזרים לסביבות הבית ושם ננסה למצוא מסתור מתאים. מאחר והאזור בו היינו היה זה שבו פרץ המרד שאמנם ה
דוכא אבל באזור הסתובבו הרבה פרטיזנים ולכן הצבא שהיה עכשיו מעורב סלובקים עם גרמנים הציב באזור הרבה מחסומי 

ת החופש הקצר וזאת מאחר ובביקורת הניירות שבידנו עסק חיל גרמני ביקורת ואל אחד מאלה הגענו אנחנו וכאן נגמר סופי
שדיבר אל הסבתא שלי והגרמנית שבפיה לא נשמעה לו טוב כי היא הייתה עם מבטא יידישאי ,הבדיקה הנוספת העלתה 

 .יכוז ברגן בלזןשהניירות מזויפים, עצרו אותנו, נלקחנו למחנה סרד ומשם לאחר זמן קצר אימא ואני יצאנו במשלוח למחנה ר
 

 סבא נשלח למחנה בוכנלד ומשם לא חזר, סבתא נשלחה למחנה רבנסברוק, שרדה את התקופה הקשה וחזרה כאשר היא
 שוקלת שלושים וארבעה קילו

בהגיענו לברגן בלזן ומאחר ואימא כנראה ידעה שבחלק מן המחנות רחצה במקלחת עם בוא הטרנספורט היא בעצם לא 
מקלחת אלא תא גזים השתדלה מאד לא להפחיד אותי אבל עם זאת הייתה לי הרגשה שהיא בעצם נפרדת ממני בידיעה שזה 

  6391ייתה רק מקלחת וכך התחילו חודשי השהות שלנו במחנה עד אפריל סופנו. התברר בהמשך שזאת אכן ה

 

 

 

 

 



 

  אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
  העפלה/ עליה(: ,חייך אחרי המלחמה ,הביתה)השחרור וחזרתך 

 

ידי הצבא הבריטי. חוויותיי מן המחנה הזה נמחקו לי כמעט לחלוטין אולי עקב כך שלקראת יום -כאשר המחנה שוחרר על
זוכר זה שלושה  השחרור חליתי באנגינה קשה ו טיפוס בטן שבגלל זה אושפזתי בבית חולים קרוב לחודשיים. מה שאני כן

הראשון שביום הולדתי התשיעי אותו "חגגתי" במחנה אימי הצליחה להשיג כמה קליפות תפוחי אדמה ועל התנור –אירועים 
שהיה בצריף המגורים אפתה לי צ'יפס קליפות. הדבר השני שהוא קוריוז מסוים שמצביע על כך שגם כשנראה כאילו כבר, כבר 

אוכל לשעת חירום אחרונה וזה למה? כי כל נדודינו אימא הצליחה לשמור על קופסת מתים מרעב עדיין לא משתמשים ב
סרדינים קטנה שאותה לא פתחה עד שחזרנו הביתה. הדבר השלישי שלא עוזב אותי לרגע ולפעמים גורם לי בעיקר בתקופה 

ם לאחר שחרור המחנה. מילים האחרונה לסיוטים, זו התמונה של קבורת אלפי האנשים בקברי אחים ענקיים בימים הראשוני
ספורות על הימים ערב השחרור, הגרמנים ביודעם שהסוף שלהם קרוב האכילו אותנו עם מעט מאד אוכל ובנוסף לכך עם אוכל 

 שגרם לאותם האלפים לחלות ולמות דווקא עם שחרור המחנה בין היתר קיבלנו לחם ובו פירורי זכוכית.
לאחר כחודש כשהיא התאוששה מן הטיפוס בו לקינו היא מצאה אותי ונשארה לידי עד  אימא ואני הופרדנו בזמן השחרור ורק

להחלמתי המספקת כדי לצאת לדרך הביתה. הייתה לאימא התלבטות מסוימת מה לעשות מאחר וממשלת שודיה החליטה 
ם לסלובקיה על מנת לקלוט פליטים יהודים בתחומה ודבר זה הוצע גם לה. לאחר מחשבה קצרה אימא החליטה שאנו חוזרי

 .להיפגש ולחיות עם שארית משפחתנו

 

 

 בארץ נא ספר/י על חייך
המסר שברצונך להעביר לדורות  ,המשפחה שהקמת ,פעילותך הציבורית או התרבותית ,)תחושותיך בעת עלייתך ארצה

 הבאים(:
לעומת  חזרנו לזלטה מורבצה ולאט ,לאט התברר לנו שחלק ניכר של המשפחה שרד את המלחמה בעיקר קרובים מצד אימי,

זאת מעטים מאד שרדו מצד אבי .אני עצמי התחלתי ללמוד על מנת להשיג לפחות חלקית את מה שהפסדתי במשך שלוש 
שנים ו בחיים שמעבר ללימודים הצטרפתי לקבוצת ילדים במסגרת תנועת השומר הצעיר איתם יצאתי לשני מחנות קיץ. אימא , 

תנה שנית עם אלמן שאיבד את אשתו ושני ילדיו באושוויץ ויחד הביאו לאחר שקיבלה מסמך רשמי על הירצחו של אבי התח
 6393לעולם את אחותי .היותי חניך של השומר הצעיר הביאה אותי לכך שבמסגרת התנועה הוחלט להעלותנו ארצה בתחילת 

ב אמנם את ובארץ עדיין התנהלה מלחמה, החליטו שאנחנו נעזו 69מאחר והיינו בסך הכל ילדים צעירים מתחת לגיל 
לארץ ,אבל -צ'כוסלובקיה וזאת מאחר ולאחר עליית המפלגה הקומוניסטית לשלטון היה חשש שלא יתנו לאזרחים לעזוב ל חוץ

ידי ארגון עליית הנוער מחנה מעבר שקלט קבוצות ילדים -לא נעלה ישר לארץ אלא נשהה תקופה מסוימת בצרפת שם הוקם על
, מרוקו , פולין ועוד .דבר זה איפשר לכולנו ללמוד עברית וגם גרם לכך שנוצרה אינטגרציה מארצות שונות כמו הונגריה , תוניס 

מסוימת עם ילדים מארצות אחרות .לאחר שהות של כחצי שנה בה נוסף ללימוד עברית עסקנו בפעילויות שונות , בין היתר 
,ההפלגה החלה מנמל מרסיי בצרפת , הפלגנו  יצאנו לתקופה קצרה למחנה קיץ באוהלים לרגלי האלפים, יצאנו לדרכנו לארץ

הגענו לחיפה .לאחר שהות קצרה במחנה שער העלייה ]סנט לוקס[ הועברנו למחנה של עליית  61.13.6393באוניה גלילה ו ב 
הנוער ששכן על הכרמל , במקום שלאחר מכן הוקם בית הספר הריאלי .בתום של עוד כחודש העבירו אותנו לכפר סבא למקום 

רא "אונים" ומשם לאחר מיון הועברנו לקיבוצים שונים למסגרות שונות , היו כאלה שהשלימו כיתות של בני קיבוצים והיו שנק
כאלה שנקלטו במסגרת חברות נוער . אני עצמי עם עוד שלושה מחבריי לעליה וילדים נוספים בגיל שלנו נקלטנו כחברת נוער 

וצה לא גדולה של כעשרים נערים ונערות מארצות שונות ,דבר שעזר לנו מאד בקיבוץ עין השופט . בשנה ראשונה היינו קב
בקליטת העברית על מנת לתקשר בינינו . לאחר כשנה הקבוצה גדלה עד למעל ארבעים .בהיותנו בקיבוץ למדנו חצי יום וחצי 

מוסך של טרקטורים וציוד יום עבדנו בענפי המשק השונים .בהתחלה עבדתי תקופה קצרה ברפת אבל בהמשך עברתי לעבוד ב
-חקלאי , התמחייתי במקצוע זה ואתו המשכתי בכל חיי הבוגרים . את עין השופט עזבנו כקבוצה על מנת להשלים קיבוץ צעיר

ידי יוצאי השומר הצעיר בסלוקיה ,אנשים שניהלו את התנועה שם ,עלו לארץ ברגע אחרון לפני -להבות חביבה ,קיבוץ שנוסד על
את שם הקיבוץ קבעו לזכר חביבה רייק ,צנחנית שהוצנחה בסלובקיה בזמן המלחמה ,נתפסה והוצאה להורג -שהגבולות נסגרו

התגייסנו לצה"ל במסגרת הנח"ל ועם סיום השירות הפכנו לחברים מן המניין. אני עבדתי במוסך של הקיבוץ  6311.בינואר 
ארבע שנים ,נולדו לנו בהיותנו בקיבוץ שני בנים ו התחתנתי עם חברתי זה כ 6311ולאחר זמן הפכתי למנהלו ,בתחילת 

לאחר לבטים לא קלים החלטנו לעזוב את הקיבוץ .אני מצאתי עבודה במקצועי ,ניהלתי מוסך של חברה ליבוא ציוד  6319ב
אשתי שלמדה  16חקלאי מגוון ובהמשך הפכתי למנהל טכני של החברה ,תפקיד בו התמדתי עד ליציאתי לגמלאות בגיל 

רותה בקורס לאחיות ,הייתה עד לעוזבנו את הקיבוץ האחות האחראית על מרפאת הקיבוץ. לאחר מעבר לעיר היא למדה בצעי
את מקצוע הקוסמטיקה ועוסקת בו בבית עד עצם היום הזה. נוסף לשני בנינו נולדה לנו בת זקונים והיום אנחנו סבתא וסבא 

 לשישה נכדים ולנינה אחת.

 



 

 
 

 

 



 

 

 

  il. gov. infovatikim@pmo את השאלון המלא נא לשלוח למשרד לאזרחים ותיקים בדוא"ל:

 *6691בטלפון כוכבית פרטים נוספים ושאלות 

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

 . או להעבירו סרוק בדוא"ל בצמוד לראיון 11-1111199יש לשלוח את הנספח בפקס: 

mailto:infovatikim@pmo.gov.il

