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 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, 
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 קורותיך לפני המלחמה 

 

נולדתי בעיירה נרול בחבל גליציה שבפולין. כשפרצה מלחמת העולם השנייה הייתי בן שנתיים. אבי אלכסנדר היה סוחר. להורי 
הייתה חנות בהונגריה. אימי סאלי עבדה יחד עם אבי בחנות. היינו משפחה גדולה וגרנו כולנו באותה עיירה. לאבי היו שבעה 

 בית, חגגנו חגים יהודיים וקיימנו אורח חיים דתי.אחים. גרנו יחד עם סבא וסבתא באותו 

 קורותיך בזמן המלחמה 
 

ברגע שהגרמנים התקרבו לעיירה ברחנו ונדדנו ברחבי פולין. התחבאנו בכל מקום אפשרי. במהלך המסע עלינו על 
רכבת סגורה רק ליהודים שהרוסים ארגנו, שנסעה במשך כמה ימים, ונדדנו בין כפרים ברוסיה. עברנו ביערות 

אטה שבאוזבקיסטן )רוסיה(. ברוסיה למדתי בחדר עם רבי. היום לי גם חברים ואחד -בנו באלמהוכפרים עד שהתייש
אטה חיינו יחד עם הקרובים שברחו איתנו אורח חיים יהודי בין אוכלוסיה -מהם אפילו חבר טוב שלי עד היום. באלמה

 רוסית. שני אחים של אבי הושמדו בתאי הגזים. 
בזמן הנסיעה לרוסיה אמי נפטרה ממחלה. קברנו אותה ברוסיה אך עד היום איני יודע היכן היא קבורה. לא נשאר לי 
שום זכר מאמי, איני יודע כיצד היא נראית ואין לי אפילו תמונה שלה. כשברחנו מפולין ברחה איתנו גם המטפלת 

ני זוכר שדאגה לי וטיפלה בי. אך כמה שנים לאחר שלי, לכן הייתי בטוח בתור ילד שהיא אמא שלי כי היא זו שא
שנה  25מותה של אימי אבי התחתן בשנית ורצה שאכיר באשתו החדשה כאמא שלי. היא הייתה צעירה ממנו ב

 ובעבר הייתה נשואה עם ילד אך בעלה והילד נספו בשואה.

 קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
 

כשנגמרה המלחמה חזרנו לפולין יחד עם שני אחים ושתי אחיות של אבי. הגרמנים ברחו והשאירו הכל מאחור, 
הרבי אבי פתח חנות ממתקים משלו. בתים כמו שהם, עם גז בוער, ואנחנו נכנסו לדירות הריקות שהם השאירו. 

 78ר הייתי לומד בבית ספר יהודי ובערב יחד עם הרבי. כשהייתי בן שלימד אותי ברוסיה ברח איתנו לפולין, בבוק
 אחי הקטן אפרים. בפולין נולד 

 

 חייך  בארץ
 

 נו לישראל וגרנו במעבורת בפרדס חנה., עלינו לארץ באוניה כיוון שאבי היה ציוני. הגע77, כשהייתי בן 7058בשנת 
ממעברת פרדס חנה עברנו לשיכון נווה נאמן ושם גרתי עד שהתחתנתי. נכנסתי לכיתה ה' בבית הספר כפר מלל. לא 
ידעתי עברית והיה לי בהתחלה קשה מאוד, אבל עם הזמן השתלבתי. הייתי בתנועת הנוער העובד, בה עבדנו 

והשתלבתי עם הנוער הישראלי בארץ. הייתי ספורטאי מצטיין בכדורגל מגיל צעיר. בקיבוצים ובקטיף וכך התערבבתי 
 התחלתי לשחק באופן מקצועי בכפר סבא ורעננה. 71בגיל 

התגייסתי לצבא בתפקיד מד"ס. התקדמתי לתפקיד מ"כ. בצבא הייתי בנבחרת צה"ל בכדורגל וסיימתי קורס מאמני 
תרבות שכונתי בנווה נאמן, שנבנה במיוחד בשבילי וכלל ציוד ספורט,  כדורגל בוינגייט. בעודי חייל הקמתי בית

 ושימש את כל ילדי השכונה. 
 
התחתנתי עם אשתי נורית ועזבתי את הבית. עברתי לרמת גן ושם נולדו לי שני ילדי הראשונים, ולאחר מכן  7038ב

 עברתי לגור בהרצליה שם נולדו לי עוד שני ילדים.
דסה קרבית. איבדתי את ידי הימנית, אך גם אחרי הפציעה המשכתי לאמן בוגרים, נוער נפצעתי בהנ 7032בשנת 

 וילדים והקמתי דור שלם של שחקני כדורגל.
 , פרצה מלחמת יום הכיפורים ואחי אפרים נפל בקרב בסיני. 7010בשנת 

תי כנציג איגוד בפולין ובצרפת בכדורעף, שחייה ואתלטיקה. נסע -השתתפתי בשתי אליפויות עולם של נכים
 המאמנים הישראלי להשתלמות מאמני כדורגל בקלן שבגרמניה.

רוב חיי עסקתי בהתנדבות למען החברה. הייתי נשיא ליונס ונשיא בני ברית. בשנה האחרונה הקמתי סניף לנכי צהל 
 בהרצליה המשרת כאלף נכים. 

 כיום אני ממשיך להתנדב, לפעול למען החברה ואני גם כותב ומצייר. 
היות והורי לא דיברו בכלל על השואה, איני זוכר או יודע הרבה פרטים על ילדותי. אני ממליץ לכולם לשבת עם 



 

ילדיהם ולדבר איתם על העבר, ההווה והעתיד. כל מה שנודע לי על עברי נודע לי מדודתי )אחות של אבי(, למרות 
 זאת אין לי כל שבב של מידע על אמי.

 


