
 אברי אביב 

שם המשפחה בתעודת הלידה שלי הוא תומס רייזנר, משם עד השם אביב עברתי חמישה שמות בגלל כל מיני  
. שמו של אבי האמיתי שנרצח בשואה  28.7.1938סיבות (מלחמה, כי הסתתרתי וכו'). תאריך הלידה שלי הוא  

נולדתי וחייתי כל תקופת המלחמה  בעיר ברטיסלבה היה  דריזדן רייזנר ושמה של אימי היה הילדה וייסברג. 
 בסלובקיה שפעם הייתה צ'כלוסבקיה. 

, הייתי תינוק שנולד בדיוק לפרוץ מלחמת העולם השנייה ובתקופתה ועברתי מסע בריחות.  1938נולדתי ב 
 הרדיפות בסלובקיה התחילו כמה שנים מאוחר יותר מפרוץ המלחמה.

ינת רדיפות היהודים היו מצב שלא שחיו שם חיים נחמדים אבל עדיין לא  התנאים בסלובקיה מבח 1941-42עד 
נודע שהולכים לתפוס את היהודים ולרכז אותם באיזשהו מקום   1942רדפו או רצחו את היהודים שם. לקראת 

ומשם לשלוח אותם. היה  דוד של המשפחה שהיה מאוד עשיר ומפורסם וקראו לו הרצוג, לא יודעים אם הוא 
שיא הראשון של המדינה,אבל  היה איש מאוד מפורסם ורופא חשוב בסלובקיה. מכיוון שנודע שהולכים  קשור לנ 

לתפוס את היהודים בברטיסלבה הוא דאג לכל אחד מהמשפחה לתעודות מזויפות ואיזשהו מסתור במקום אחר.  
ה אבל אמא שלי קיבלה  ביום אחד נתן לכל אחד מהמשפחה את התעודות האלו. הייתי תינוק אז לא נתנו לי תעוד

תעודה בתור פקידה נוצרית באיזשהו כפר. בלילה שהיה אנשלוס (סגרו על אזור) כל המשפחה שלי שהייתה  
 צפופה בחדר דירות בברטיסלבה החליטה שמתפזרים. 

אמא שלי לקחה אותי בסל תינוק כי הייתה לה תעודה שהיא פקידה בכפר ליד העיר אבל היה כבר ערב ואמרו 
בוקר יבואו הגרמנים לתפוס את היהודים. זה מה שאמא שלי סיפרה לי. היא סיפרה שהיא רצה איתי  שלמחרת ב

בעיר וניסתה להסתתר אצל חברה לאותו לילה, חברה נוצריה שהכירה אותה ושם היא הסתתרה באותו הלילה 
 ולמחרת היא הלכה לעבוד באותו כפר. 

. שמו במנזר לבד, לפני שהיא הגיעה לכפר.  4זר בגיל אותי החליטו לשים בבית יתומים נוצרי שזה בעצם מנ
במנזר הזה  גדלתי במשך שלוש שנים. זה היה בית יתומים עם תנאים של בית יתומים, מקום לא הכי סימפטי  
שנתנו בו קצת מכות על הידיים ולימדו אותי תפילות. לפעמים הילדים האחרים היו מספרים מעשיות שבאים  

 .  1944וגרים אותי בתוך חדר. ככה הסתתרתי עד שנת  לחפש יהודים ואז היו ס

למשטרה הגרמנית שיש   -מישהו מהמנזר, או אחת הנזירות או מנהל של המנזר הלשין לגסטפו 1944בשנת 
במנזר הזה ילדים יהודים. יש דברים שסיפרו לי אבל התמונה הזאת ברורה לי ממש כאילו אני רואה עכשיו סרט.  

הילדים היהודים לחדר המנהל כאשר ממול עמד המנהל, כמה נזירות בכירות ושני   אני זוכר שאספו את חמשת
אנשי גסטפו מפחידים מאוד לבושים במעילים מעור. כנראה המנהל הוא זה שהלשין. אנחנו עמדנו ליד הקיר  

ו  והגסטפו אמרו לנו להוריד את המכנסיים. הורדנו את המכנסיים ואז הסוד התגלה. באותו לילה לקחו אותנ
הגסטפו לאיזשהו מקום ביניים בברטיסלבה שם ישנו על מזרונים, הביאו אותנו לשם בשביל לאחסן אותנו לאותו  

הלילה. אני זוכר שדחסו אותנו באיזו מכונית של המשטרה וישנו שם כמה ילדים אחד על השני. ישנו באותו  
בת הילדים", זאת הייתה רכבת  הלילה בדירה לקראת המשלוח. יום למחרת לקחו אותנו לרכבת שנקראה "רכ

מפורסמת. הרכבת נשלחה למחנה הריכוז טרזנישטט. הכניסו אותנו לקרונות של בהמות שאני זוכר שהיה נורא  
מסריח. על הרצפה של הקרונות היה קש ושמה ישבנו. אני לא יכול להעריך כמה אנשים היו כי היו הרבה ילדים 

ד רעב ואפילו מים לא היו. אני לא יודע כמה זמן נסענו, אני רק זוכר  וגם מבוגרים. אני בעיקר זוכר שהייתי מאו
שבקרון היה פתח אוורור בקרון וחלק מהזמן היה אור וחלק מהזמן היה חשוך אז ככה ידעתי שהזמן עובר. 

הייתהבקרון  אישה יהודיה שאימצה אותי בנסיעה, היא מצאה קצת מים בשבילי. עכשיו אני יודע שהרכבת נסעה  
ק"מ אז אני מניח שזאת הייתה נסיעה של יותר מיום,   800יסלבה לעיר צפונית מפראג, מרחק של יותר ממברט

 אולי יומיים. 

הגענו לטרזינשטט שהיום ידוע שזה מחנה מעבר שמשם העבירו את הילדים והנשים למחנות השמדה. ירדנו  
את הבגדים שלנו ונתן לנו בגדים   מטרזינשטט ואני זוכר מאוד בבירור שהיה ספר שגילח לנו את הראש, לקח



אחרים שהיו כמו פיג'מה. משהו נוסף שאני זוכר מהמנזר שכנראה כדי לעשות רושם טוב, אמא שלי נתנה לי  
שרשרת צלב. הצלב הזה היה משהו אישי בשבילי. הצלב היה היה מזהב ולקחו לי אותו. אחרי שנתנו לי בגדים  

ו בהם מיטות קומותיים או שלוש קומות, קראו לזה "מגורים". אני  מחסנים כאלה שהי -אחסנו אותנו ב"ברקים"
זוכר שבאחד הלילות, ישנתי למטה והיו מעליי ילד או ילדים אחרים. בוקר או לילה אחד התעוררתי כשאני רטוב  
כולי ואני חשבתי שאולי ירד גשם או הגג מקולקל אבל זה היה מסריח. אחר כך הבנתי שהילד מעליי עשה פיפי  

 נזל עליי. וזה

אני לא יכול להגיד זמנים מדויקים שהייתי בטרזינשטט אבל ממסמכים שמצאנו של הנאצים אני יודע 
. זאת כנראה התקופה שהייתי  1945ושחרור המחנה היה במאי  1944שהטרנספורט ילדים היה לקראת החורף ב 

עמדנו בתור ואז היו דוחפים  כמה חודשים. האוכל שהיה מחולק במחנה היה בפנכה מפח שנתנו לנו,  -במחנה
את הפנכה לתוך איזה חור ושם שמו משהו ואת זה אכלנו. עכשיו אני יודע שהאוכל היה מקולקל ואני קיבלתי  

 ממנו טיפוס שזאת מחלה של הבטן מאוכל מקולקל.

ף  במחנה הזה היו גם מבוגרים והיו רופאים שהקימו מקום שנקרא "בית חולים" והייתי שם, כנראה לקראת סו
התקופה של המלחמה. אני לא יודע כמה זמן הייתי שם, כנראה משהו כמו שבוע שבועיים. במשך הזמן הזה  

נגמרה המלחמה. "בית החולים" היה אולם גדול עם הרבה מיטות ויום אחד התעוררתי וראיתי שאף אחד לא היה 
נשארתי לבד ב"בית חולים".    שם. אני יודע שכולם ברחו מהמחנה כי הצבא הרוסי השתלט עליו ובגלל זה אני

ראיתי מיטות לבנות, ריקות. אני מניח שמישהו נתן לי אוכל כי הרגשתי יותר טוב. מעל המיטה שלי היה חלון  
גדול, זה היה מבנה רחב אז הסף של החלון היה גם רחב. הייתי יושב שעות ומסתכל מהחלון. הייתי רואה את 

בוה, כנראה שהייתי בקומה הראשונה. יום אחד שמעתי אישה  הכיכר המרכזית של המחנה. החלון לא היה ג
צועקת "תומי, תומי, איפה תומי?" הסתכלתי מהחלון וראיתי איזו אישה שהסתובבה באמוק וכשהיא הסתכלה  

קצת כלפי מעלה וראתה אותי היא שאלה "תומי, אתה תומי?". ככה מצאו אותי אחרי המלחמה. אמא שלי ודודה  
מיץ ומפרח. אמא שלי שיחדה איזשהו עובד רכבת בברטיסלבה והיא ידעה על רכבת  שלי עשו מסע מאוד א

הילדים. היא שאלה אותו לאן נסעה הרכבת. הם אמרו לה שלטרזינשטט. זה כבר היה סוף המלחמה והצבא 
הרוסי רדף אחרי גרמנים שברחו לכיוון מערב. אמא ודודה גיבורה אחת שלי תפסו טרמפ עם המשאיות של הצבא 

דום לכיוון פראג וככה הן הגיעו למחנה כי לא הייתה תחבורה ציבורית בגללן המלחמה. אמא שלי לא ידעה אם  הא
אני חי או מת. כהיא הגיעה לכיכר היא צעקה את השם שלי. כשהיא הסתכלה עליי מהחלון היא אמרה לי "אתה  

 תומי" ועניתי לה שנכון. אחרי זה אני יודע שנסענו חזרה לברטיסלבה.

שלי לקחה אותי מהמחנה ואחרי שיצאנו ממנו הדוד המפורסם סידר לנו איפה לגור. בזכות הדוד הזה כולם   אמא
ניצלו חוץ מאבא שלי שברח עוד לפני ולא ניצל. כל המשפחה ניצלה כולל כל שבעה או שמונה האחים של אימי. 

באיזשהו שלב אמא שלי פגשה   גרנו בברטיסלבה. 1946-1948אני לא זוכר לאן הלכנו אבל אני יודע שבשנים 
אדם יהודי ציוני שכל שאיפתו הייתה לעלות לישראל. הוא שיכנע אותה לעבור לישראל והייתה לו אחות בישראל  

שהייתה מהחלוצים הראשונים שעוד מלפני המלחמה הייתה בקיבוץ. קיבלנו אישור לצאת מסלובקיה ובשנת 
שלי. הדודה מהקיבוץ לקחה אותנו לקיבוץ כפר המכבי   היא התחתנה עם האיש הזה שהוא האבא החורג 1949

נוצרי או יהודי או איך  -ושם חיינו שלוש שנים. חייתי שם עם כל הקשיים שהיו לי בתור ילד שלא יודע מי הוא
קוראים לו. בהתחלה היה קשה וצחקו עליי כי באתי עם לבוש אירופאי, המכנסיים והכובע. צחקו עליי בקיבוץ כי 

ע יפה ואמא שלי אמרה לי: "לך יש כובע יפה והם שמים גרב על הראש וצוחקים עליך". התחלתי  היה לי כוב
לחיות את החיים מהתחלה, לאט לאט למדתי קצת עברית, התאקלמתי, התחילו להיות לי חיים נורמלים של ילד.  

עד היום הזה אני  אחר כך עברנו לנהריה ושם מאוד אהבתי את הים, התעסקתי עם אגודת הספורט של הימייה ו
עוסק בעניין של סירות, יש לי סירה במרינה ואני שט ומבסוט. אמא שלי לא אהבה את החיים בקיבוץ, הם רצו  

שכל הבגדים יהיו משותפים, שאת כולם ימסרו והיא תקבל בגדים של קיבוץ. היא אמרה שזה לא בשבילה. היא 
בא החורג שלי מצא פרנסה בנהריה במפעל התעקשה לעבור מהקיבוץ עד שהאבא החורג שלי השתכנע. הא

אזבסט ואמא שלי למדה להיות מנהלת חשבונות. בתור עולים חדשים גרנו בנהריה בעוני. הייתה לנו דירה  
קטנטונת בשיכון עולים אבל שניהם עבדו ואני הלכתי לבית ספר. בעצם אין לי השכלה פורמלית, גם לא כיתה א'  

ג' אבל לא ידעתי לקרוא  -כשחזרתי לסלובקיה הייתי אמור להיות בכיתה ב' כי בכיתה א' הגרמנים לקחו אותי.



וישבו לידי ילדים   10ב' בקיבוץ אבל הייתי בן -ולכתוב ולא הבנתי כלום. כשעברנו לארץ ניסו לשלב אותי בכיתה א'
שעברנו  קטנים והתביישתי. תפסתי קצת קריאה, אהבתי לקרוא ספרי חסמב"ה כי זה היה על ילדים גיבורים. כ

ורשמו אותי לבית ספר של יקים. המנהל שמע שהייתי במחנה ריכוז ושהייתי עולה חדש.   13לנהריה הייתי בן 
המנהל אמר לי לכתוב את המילה "עכשיו" וכתבתי אותה "אחשב". הם היו מאוד מתחשבים. היה לי כישרון ציור  

ק" ורק בציור היה לי ציון "מצוין". היינו משפחה  ושם סיימתי כיתה ח'. כל הציונים שלי היו "מספיק" ו"בלתי מספי
מאוד ענייה והייתה תקופה שלא היה מה לעשות איתי, למדתי בבית ספר עם תלמידים ממוסדים שהלכו ממנו  
לבתי ספר מקצועיים או לבית ספר לקציני ים ואני קינאתי בהם. אבל היה לי כשרון ציור, הייתי לוקח פלטה של  

השביל, הכפר הערבי הנטוש, סירות.   -ייתי נוסע עם האופניים לאכזיב ומצייר את המקוםצבעים ובלוק ציור וה
ציירתי את הים ואת הסירות. זה גם הוביל למקצוע הראשון שלי, בגלל שההורים לא יכלו לשלם על בית ספר  

 לאמנות לימדתי את עצמי לבד. עבדתי קצת בבית חרושת של האבא.  

הוא היה עושה תבניות לעציצים ופסלים והציעו לו לעבור לבית חרושת בפתח  אבא שלי היה מוכשר בפיסול,  
תקווה בתור מנהל של מחלקה לעיצוב כלים. מאז המצב הכלכלי השתפר משמעותית, ההורים שלי קיבלו בית  

בפתח תקווה ועברתי איתם. בצבא פגשתי חברה שהתחתנתי איתה. באיזשהו שלב ראיתי מודעה בעיתון 
ה לסטודיו לגרפיקה בתל אביב. אז המקצוע של גרפיקה היה חצי צייר, לא כמו שהיום זה הכל  שמחפשים שולי

במחשב. זה נורא מצא חן בעיני. עברתי לתל אביב ועבדתי בסטודיו הזה שלוש שנים. הבוס נתן לי עבודות ולימד  
ני צבא והחלטתי לפתוח  , לפ17-18אותי וראיתי שכל הקליינטים באים ישר אליי. הרווחתי פרוטות. הייתי בן 

סטודיו משלי. היה לי כבר בית, התחתנתי. עבדתי בגרפיקה הרבה שנים וכל מה שלמדתי ומה שיש לי היום זה  
אני היום מנהל עסק להשכרת סירות ולמדתי בעצמי את כל   -בזכות הגרפיקה ולימוד עצמי. לדוגמה אנגלית

 לית. לא למדתי מילה אחת בבית ספר.  הדברים האלה, גם לעבוד במחשב, כל התכתובת היא באנג

במלחמת יום כיפור עוד עבדתי בסטודיו העצמאי שלי לגרפיקה וכולם היו מגויסים לכמעט שנה. הייתי בחיל 
הקשר במילואים. אחרי המלחמה הראש שלי כבר היה במקומות אחרים והחלטתי שאני עוזב את הגרפיקה.  

תי את עצמי איך להפליג. אז בנו את המרינה בתל אביב ואנשים  באותו הזמן כבר הייתה לי יאכטה קטנה ולימד
התחילו להתעניין בסירות והציעו לי להיות מורה לשייט. נהניתי מאוד מהעבודה הזאת. קניתי עוד יאכטות ועשיתי  
הפלגות בים התיכון בתור קפטן של יאכטה והכרתי המון סוכנויות. כשנולד לי ילד הפסקתי עם היאכטות ומכרתי  

ותן והחלטתי שאני אהיה סוכן של השכרת יאכטות וזה מה שאני עושה היום. בהתחלה הייתי יחידי בארץ א
,  7,  6, 5שעושה את זה.את ההבנה שמשהו לא טוב קרה לי, הבנתי רק הרבה הרבה שנים אחרי. כי בתור ילד בן 

ם נוסעים בקרון מסריח ואין , עד הקיבוץ וגם אחרי זה לא הבנתי מה זה אומר שמכניסים ילדים לרכבות וה11
אוכל, חשבתי שככה חיים כל הילדים. רק כשגדלתי והתחלתי לקרוא ספרות והתחילו הסיפורים בטלוויזיה ומה 

שאתן עושות ב"לדורות", בגיל מבוגר מאוד, ובזכות אשתי השנייה הנייה ששאלה אותי "מה היה ואיפה היית?".  
 הבנתי שזה לא דבר רגיל, שלא כל הילדים גדלים ככה. 30לא ידעתי שזה יוצא מהכלל, רק אחרי גיל 

 והוא נולד שנתיים אחרי שהכרתי את אשתי הנייה.   37יש לי בן בשם אורי שהוא בן 


