
 

 "ְלדֹורֹות"                                        
 סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                      

 
 השואה   ישאלון  לרישום קורות  ניצול                          

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

לכן, המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים. בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  

 י שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה. לסיפור האיש

 www.ledorot.gov.ilאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו ב  מפורסםוחינוכית. אוסף הסיפורים 

 
 

 שם משפחה ושם פרטי כיום
   שם משפחה:

 טנא
   שם פרטי: 

 שמואל 

 פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                    
 במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה                                   

 : איתו נולדתישם משפחה 
                                                     אנט

                                                בלועזית
ANT 

 
 שמואל   :איתו נולדתי שם פרטי 

                                                      
   בלועזית

 SHMUEL                                           
 מין:                      

 ז    
   לידה: שנת 
1941 

(זה באופן רשמי ובפועל ככל הנראה נולד  בילגורי :   עיר לידה
 ב

                                                              

       בלועזית
 BILGORAI/J                                            

 : ארץ לידה 
 פולין 

 של האב: ושם משפחה  שם פרטי
 יחזקאל יצחק אנט

 שם פרטי ושם נעורים של האם: 
 CLEKה אנט קלוץ \פרל

                                                      בילגורי, פולין לפני המלחמה:  מקום מגורים קבוע 
              

   בלועזית
BILGORAI/J                                           

 ארץ המגורים: 
 פולין 

 41נולד ב   :לפני המלחמה השכלה/תואר אקדמי 
 טכנאי מכונות  )ישיבה ,אוניברסיטה (יסודי, תיכון,

   

לא    :המלחמהמקצוע לפני 
 היה

    (תלמיד, סנדלר, מורה)
                               

 : או בתנועה  חבר בארגון
   (בית"ר, השומר הצעיר, בני עקיבא)

 הנוער העובד, בני עקיבא 

(הגיעו לשם אחרי  , ברלין(הגיעו אחרי המלחמה) , אוזבקיסטן, נובה סיביר, שצ'צ'ין טאג'יסטן מקומות מגורים בתקופת המלחמה: 
      ליד מרסיי  פריצלר(מחנה עקורים),  , המלחמה)

        (שם העיר או האזור ושם הארץ) 
                                                                                        

 לא היה      במידה והיית בגטו, ציין את שמו
 

   בלועזית
                                                                                                                                                      

    במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו
                                                                                                                

   בלועזית
 

                                                                       המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי: 
 

 :   תאריך השחרור 
 

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

 בגרמניה  FRIZLARפריצלר 
 

   לאחר השחרור   ציין מקום אליו חזרת 
 

http://www.ledorot.gov.il/


 

 במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי 
 

 עליה:  שנת
דצמבר  

1948 
 

 במידה ועלית באנייה, ציין את שמה 
 מרטון 

 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה  
 :)ומאכליםבמה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים ; ךחברי ילדות, הבית בו גדלת, בית הספרציוני דרך: (
 

האח של האמא היה מהצד של אמא  .  לכפר קוראים בילגורי  .הורי  גרו  , אך סיפרו לי על הכפר בו1941נולדתי בזמן המלחמה בשנת  

. המשפחה של אבא שלי  לניפוי חיטה, קמח, סוכר וכו)  –(נפה    –עסקו בנפות סינון    מהצד של האבא,  חייט, והסבא היה מלמד בחדר) 

כשאמי ואבי היו חברים, אבי    1935אבא שלי עבד כחייט. אמי "עבדה אצל האחרים", הייתה עוזרת בית. בשנת  עסקה בייצור נולים ו

חזר לפולין (לבילגורי)   39ברח לפריז כי הלשינו עליו שהוא קומוניסט, עובדה שהייתה לא נכונה ולא היה לו שום קשר לנושא. בשנת  

תושבים, מתוכם   7,500לאחר מכן הייתה זמוש. בעיירה גרו שבילגורי היא לובלין  זוגיות. עיר המחוז של ותשנ  7ונישא לאמי לאחר 

יהודים. התברר לי שבמקור הכפר איכלס יהודים שברחו מגירוש ספרד. המשפחה של אמא שלי הייתה מאוד דתייה, סבא שלי   5,000

אימי סיפרה לי שהכפר היה מוקף ביערות שם היו יוצאים לקטוף תותי בר.    .מאוד  היה מלמד בחדר והכפר היה בעל אופי יהודי דתי

 אימי חיה בבית מאוד דתי ודיי עני. יכול להיות שבגלל זה לקח לאבא שלי זמן להתחתן איתה.

הקטן  מכל המלחמה ניצל אחיו    אבי היה אחד מתשעה אחים. שתי האחיות של אבי היגרו לארה"ב לפני המלחמה, נישאו ובכך ניצלו.

                                                                                                                                          סיפרה לי שהיא עברה הפלה לפני שאני נולדתי ולכן אין לי אחים.   יאמ. 17של אבי שהיה בן 

 
 
 

 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 
במחתרת, השתתפות (גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים 

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

ולאחר שבוע עזבו את הכפר, אז נכנסו הרוסים אשר אפשרו ביום הכיפורים או ראש השנה, נכנסו הגרמנים לעיירה והרגו יהודים,    39ב

, ברח גם הוא, ניצל  17ליהודים לצאת מהעיירה לכיוון רוסיה. הסתבר שרוב מי שברח ניצל. יעקב אנט, אחיו של אבי, שהיה אז בן  

שם נולדה לו ילדה, הם עלו לארץ, שם נולדה לו עוד ילדה שלצערי הרב נפטרה בגיל עשר ככל הנראה  , התחתן בשצ'צ'ין  מהמלחמה

שבועיים שבהם הרוסים היו בכפר, ברחו ממנו חמישה אנשים. אבי, אמי, יעקב אח של אבי, משה אח של אימי  -בשבוע  . מכה בראשמ

א שלה בבריחה, היא ענתה לי שהוא היה אדם חולה והוא לא שאלתי את אמא שלי למה היא לא לקחה את אב  וטישה אשתו של משה.

 כל מי שנשאר בכפר ולא ניצל את חלון ההזדמנויות נספה בשואה.   היה שורד את הבריחה. בבילגורי נשארו גם ארבעת אחיה של אימי.

הם מצאו סוס מת ואכלו את הבשר שלו בדרך על מנת לשרוד, אך היא טוענת, מכיוון שהייתה בזמן הבריחה אימי סיפרה לי סיפור בו 

 אישה דתיה, שהיא לא אכלה מהסוס. אין לדעת. גם היא וגם דודה שלי הצליחו ללדת ילד בזמן הבריחה.  

היו גם שעזרו    ונים ואפילו מערות.ישנו מתחת לכיסוי גג, פח. הם  היו המון פליטים.  בדרך הם התחבאו כי בכל מקום לא היו רצויים

איש. כל   50-100  יחד עםשל אמא שלי לצריף ושרפו אותו  אבא  אבל מעט מאוד. הפולנים פחדו מאוד. היו גם פולנים שהכניסו את  

 אלה שנשארו ורצו ליער גם התמודדו עם קשיים רבים. חיות טרף, קור נוראי ועצים צפופים.



 

אוכל לא היה. הם מצאו    על רכבות או עגלות. הדרך שהם עברו הייתה כל כך ארוכה, זה לא ייאמן.  כל הזמן נדדו. או ברגל, או שקפצו

כל מיני שורשים באדמה ובעיקר תפוחי אדמה ולחם. אמא שלי הייתה אישה חרוצה ותמיד הייתה קמה מוקדם ומתנדבת לצאת להביא 

 אוכל.

 עד היום אנחנו בקשר, הוא גר בארגנטינה. , הבן של משה וטישה.רהם, שמו אבנולד בן דודי 2.1.41, בבזמן הבריחה ייחודש לפנ 

מה שהיה טוב הוא שאימי ואשתו של אח שלה היו יחד, למשל בהנקה. אחת הייתה יכולה להניק את שני התינוקות ואחת יכלה לצאת 

 ון איתי. שואלים אותי איך נשארלחפש אוכל. אימי סיפרה לי שלפניי היא הפילה הריון בזמן המלחמה ואז שוב פעם נכנסה להריו

 שנים נדדו. זה לא ייאמן מה שהם עברו. גם אני עברתי אבל אני לא זוכר כלום.  10בחיים, אני לא יודע, 

מו את זה... אני לא בטוח איפה בדרך נולדתי, אימי  יש לי תמונות מטג'יסטן עם בן דוד שלי, יושבים על סלע, אני לא יודע איך ציל

הרבה דברים מזמן הבריחה שכחתי, אולי כי הייתי קטן, אולי   אומרת לי שם של מקום אחר בכל פעם אז הפסקתי להאמין לה.הייתה  

 כי אלו דברים שאני מעדיף לשכוח.

לעומת זאת  ובמחנות    ,מחנות העבודה. הוא הגיע מכיוון שלא היה לנו מה לאכול בכפריםב הגענו לנובה סיביר ושם אבי החל לעבוד  

 וכך ניצלנו. לא אכלנו מי יודע מה אבל ככה שרדנו.תמורת עבודה במחנות תלושי מזון מעט  נתנו

כשאבי נהרג, הוא נהרג במחנות העבודה בנובה סיביר. אימי הייתה מספרת שהייתי בוכה שאני רוצה את וחצי  אני הייתי בן שנתיים  

 אבא. 

 אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   
  אחרי המלחמה, העפלה/ עליה): חייךהביתה,  תךהשחרור וחזר(

 

קיבל אותנו קרוב משפחה שכבר   בשצ'צ'ין  וזהו המקום הראשון שאני זוכר.  5הייתי אז בן    לאחר המלחמה הגענו לשצ'צ'ין.  1946ב

והשתלב מיד בעבודה,   17היה שם. היו קוראים למקום "הקיבוץ" ושם קרוב המשפחה עזר לנו להתמקם. מכיוון שדודי היה צעיר, בן 

 הדוד השני שלאחר מכן עבר לארגנטינה, היה חייט וזה לא היה תפקיד כל כך נצרך. 

, הייתה מנקה. כשיצאנו משצ'צ'ין לכיוון ברלין אספו אותנו במשאיות וכיסו  בית החוליםבשצ'צ'ין היינו תקופה מסויימת, אימי עבדה ב

 אותנו בברזנט, בדרך גם נסענו ברכבת. 

אני זוכר שעשו לי ברית מילה בצד הצרפתי, כי עד אז לא לאחר מכן העבירו אותנו לברלין, בירת גרמניה שהייתה חצויה בזמנו.  

 החולים היה רופא יהודי שעשה ברית מילה לכל הילדים היהודים. נתקלנו במוהל. בבית 

אנחנו חיינו בצד האמריקאי. אני זוכר בתור ילד, אני ובן דודי, איך היינו רצים אחרי הטנקים האמריקאים והם היו זורקים לנו שוקולד 

 וממתקים. יש לנו אפילו כמה תמונות מברלין. 

. מתחת לכלי חרוט שם של האדם שהכלי שייך לו. אם  1945מהאמריקאים, שיוצרו בארה"ב במהג'וינט או    בברלין קיבלנו כלי מתכת 

 .כלי לאכול ממנו  לך לא היהשלך על הכלי, שם ה חרוט לא היה

. המלחמה אספו את היהודים ברכבות או משאיות והביאו אותנו למחנה העקורים פריצלר, על יד עיר גדולה. שם התמקמנו ולמדנו  לאחר

 אירגנו את כל הילדים בחדר ללימוד תורה ובבית ספר. שם חייתי עם אמא שלי. בפריצלר, 



 

ריצלר, שם כולם היו בודדים ולאחר חוויות קשות הם הכירו בפ.  עם אליעזר צוטנברג  אמא שלי התחתנה בפעם השניה  1948בשנת  

היו הרבה זוגות שהתחתנו לא מאהבה, אלא מרצון לחיות במשפחה. לאחר מכן גם    מאוד. הוא איבד אישה ושני ילדים וגם היה בגטו. 

 חלקם נפרדו. חלקם גם יצאו פסיכיים מהמחנות.

חודש, כי לא היה מי שיוציא אותו. יום אחד פגשו במסגרת    כאשר ברח אליעזר מהגטו, הוא חטף כדור אשר נשאר בגופו במשך 

 הפרטיזנים רופא והוא הוציא לו אותו. הוא אמר שלולא זאת, היה מאבד את הרגל. 

שאלתי את אמא שלי למה היא התחתנה, הרי עד אז  כאשר  .ככה קיבלתי אבא במתנה אבל .הוזמנתיאני לא , סגרו אותי בחדרבחתונה 

 אבל בעיקר רצתה שיהיה לי אוכל. ,שיהיה לי אבא זה בגללי, היא רצתהא ענתה לי שהית היא הסתדרה טוב

 במחנה העקורים היו לי תקריות קשות. הייתי ילד מסכן ובודד וגם רבתי עם הגרמנים, גנבתי מהם, הרביצו לי מכות. אני מרדן מטבעי. 

שברחו) אני לא יודע. בגטאות היה פחד תמידי לאורך כל היום. אנשים אם היום תשאלי אותי איפה היה יותר גרוע (בגטאות או לאנשים  

 שברחו פחדו בעיקר מהטבע ולמשל אימי פחדה מהצוענים, שהייתה עליהם שמועה שהם חוטפים ילדים יהודים אז היא שמרה עליי.

לארגנטינה. היה ניתן לצאת מהמחנה  היינו שנתיים במחנה העקורים, לאחר מכן העמיסו אותנו במשאיות. אח של אמא שלי ואשתו נסעו  

רק אם מישהו בארץ אחרת היה מבקש אותנו. ניסינו ליצור קשר עם משפחה בארה"ב אך זה לא עבד. אז אמא רשמה ישראל, שם אף  

  אחד לא היה צריך לבקש אותנו.

לא היה לאנשים מקום לישון, היו לישראל. השיט היה מאוד לא סימפטי. שטנו בערך שבועיים.  (מרטון)  יצאנו ממרסיי לשיט באוניה  

 . מיטות עץ אבל זה לא היה מספיק מקום, שכבו גם על הסיפון, אנשים הקיאו אחד על השני

יום אחד המציאו עליי שמועה שכמעט נפלתי מהסירה. אני הלכתי לקצה וטיפסתי על הסיפון על מנת לראות את המים ושם מישהו  

בר כי לא דיברנו באותה שפה. לאחר מכן גם הוא הגיע ללוד ובכל פעם שפגש אותי היה  מהונגריה תפס אותי, לא יכולנו אפילו לד

 . מספר לי את הסיפור על הדרך בה הוא הציל את חיי

 

 
 
 

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

 ):הבאיםלדורות 
 

לחיפה ושם העמיסו אותנו על משאיות ולקחו אותנו לרעננה. ברעננה היינו מדצמבר עד    1948וככה הגענו לישראל. הגענו בחנוכה  

משם העמיסו אותנו על משאיות ולקחו אותנו ללוד. ברעננה הגענו לפרדס, קיבלנו חצי אוהל, מכיוון . לפברואר 16 ,יום ההולדת שלי

משפחה אחרת. זאת הייתה תקופה של חורף וירד גשם. כל מה שהיה לנו, המזוודות שלנו מקרטון צפו. אבל אנחנו    שבחצי השני הייתה

היינו מאושרים כי הגענו למולדת שלנו, לארץ ישראל. נתנו לנו שם אוכל, כמה זיתים, חצי ביצה, פרוסת לחם, זה מה שהיה. כל 

הייתי שובר לכולם   דכולם הכירו אותי כי אני הייתי ילד מציק. ברחוב שגרתי בלו  התקופה הזאת חיינו באוהל אני אימי ואבי החורג.

 את השמשות.



 

אליעזר אימץ אותי רשמית, בתעודה שקיבלתי בארץ מופיע השם שמואל אנט צוטנברג. אני לא זוכר באיזה גיל החלטתי שאני אנט  

  . או לא. מה שהכי חורה לי הוא שאני לא יודע את שמות ילדיו  . הוא לא אמר מילה על כך, אני לא יודע אם הוא נפגעצוטנברג  ולא  

 דיברנו מעט מאוד, לא הייתה לנו תקשורת, אני הייתי ילד פרחח. 

כי נשארו פה ערבים שלא ברחו ואז פתחו את לוד וכיוונו  49, לוד הייתה סגורה עד הראשון בפברואר 48ביולי  11את לוד שחררו ב

הגיעו אנשים ממרוקו ואלג'יריה אבל להם לא נשאר הרבה. כל   1950לה ניצולי שואה ולאחר מכן בלשם את העולים. בהתחלה היו א

אחד קיבל מיטת סוכנות ושתי שמיכות. לנו היה מזל, הצבא הוציא את כל הריהוט מהבתים ושם אותם ברחוב, ריסס את כל הבתים 

ה, בחר אותו עם עוד מישהו. לבית שנכנסו היו שני חדרים  ואנחנו יכולנו לבחור איזה בית שרצינו. אבא שלי לא יודע למ  DTTב

גדולים, גינה גדולה ואפילו מקלט מקורות של פסי רכבת. כנראה שגר שם בנאדם עשיר. איתנו גר שכן שלנו, ושאלתי את אבא שלי 

עשויה ממתכת וכל אחד בחר  איך הוא היה פרטיזן אם פה הוא מפחד. אמא ואני יצאנו ואספנו ריהוט, הבאתי ארון, מיטה כפולה יפה  

 לו מה שהוא רצה, היו שם דברים יפים מאוד וככה נקלטנו.

יו מתרכזים ניצולי שואה רבים ומספרים סיפורים  הבלוד היו יושבים כל יום מארבע עד שהחשיך ומספרים סיפורי זוועות על המלחמה.  

רים שלהם בתקופת המלחמה. אימי לא סיפרה הרבה על אנשים חיו על הסיפוודרך הסיפורים האלה הכרתי יותר טוב את אליעזר.  

 תקופת המלחמה ואני לא רציתי לשאול כדי לא להעציב אותה. 

 אחרי זה הייתי חוזר הביתה ומרים את השמיכה מעל הראש כי היו לי פחדים. הייתי כבר בן שמונה. הסיפור נמשך כמה שנים.

עשה אני לא יודע כי מסמר הוא לא ידע לדפוק בקיר. בבית מי שסידר הכל היה  עבודה לא היה, לאבי סידרו עבודה בתור נגר. מה הוא  

אמא שלי. יש לי תמונה שהיא מטפסת על שולחן וכיסא וצובעת את הבית. אחרי זה הוא פתח חנות בשר כי לפני המלחמה היה קצב. 

עופות וצריכים למרוט את הנוצות, אני ואמא אני התביישתי במקצוע הזה. הם רצו שאעבוד בחנות ולא אהבתי את זה. היינו שוחטים  

 שש בבוקר עד שמונה בערב. אני גם הייתי שוטף את הרצפה.מהם היו עובדים בחנות  שלי. אבא לא נגע בזה.

אוכל לא היה, היו חיים מאוד קשים ואבא שלי היה טוב לב ומחלק אוכל לאחרים גם כשלנו לא היה. הייתי אוכל בבוקר דייסה עם חלב 

 בצהריים דייסה עם מרק וזה מה שהיה.

אבי היה אדם חולני מאוד, סבל מהמלחמה. לא פעם הייתי יוצא בשמונה בערב לקרוא לרופא וזאת הייתה תקופה שלא היה בטוח לצאת 

 לא הסתדרנו. היום אני מכה על חטא, סה"כ הוא דאג לי.   .לקרוא לרופא )15הייתי יוצא עם סכין ביד (בגיל  מהבית.

 כיום אנחנו בקשר. . הוא עבד בבנין.(גרה בפתח תקווה) אח של אמא הגיע לארץ, חנה זאת ביתו יעקב

הסתבר    מקצוע טוב.  אזהוא היה סנדלר וזה היה  שקיבל את פנינו.    ,יצחק אולמר,  בקרית גת יש לי משפחה שקרובה לדוד בשצ'צ'ין

 מסתבר שרחל היא דודה שלי.  שסבתא שלהם היא אחות של סבתא שלי.

 , הייתי בנוער העובד. 15הצטרפתי לבני עקיבא ולאחר מכן בגיל  11כאשר הייתי בן 

ילד ותוך   50ד. כשהדרכתי בנוער העובד והגעתי לנוער העובד בלוד היינו  חהיא מגבעת חיים מאו  ,1962את אישתי, נעמי הכרתי ב

 שתי להחליף אותי ואני נהייתי רכז של סניף אחר בלוד.  ילד ולכן היה צורך להביא מדריך, אז הביאו את א  300-500שנה זה נהיה בין  

 נכדים, זו הנקמה שלי בגרמנים.  9וילדים  3 כיום יש לנו 

 ., הייתי קמבץ אוגדה בצאלים. רב סרן במילואים הגעתי לדרגת , טנק קשר  , בתור חייל7שירתתי בשריון בחטיבה , 58התגייסתי ב



 

ותוך כדי הייתי עושה הרבה מילואים.    התחלתי לעבוד בתעשיה אחרי שנתיים לא הייתה עבודה במסגריה אז  האווירית במסגריה, 

 העבירו אותי למחלקת הדרכה. היה בינינו קשר טוב מאוד. לאחר ההדרכה נהייתי איש ארגון ותוך כדי התחלתי להשלים בגרויות. 

קיבלתי ללימודים מלגה על היותי ילד מחונן אך לא השתמשתי בה כי זרקו  א היו לי בגרויות כי זרקו אותי מהלימודים, הייתי פרחח.  

 אותי מהלימודים. 

מפעלים   17עלתי רעיון לרכז את הרכש של כל הלאחר זמן מה ה  מכונות ולאחר מכן הציעו לי להקים מדור רכש.  טכנאי  עשיתי קורס  

ואני   האווירית. הנהייתי מנהל בכיר בתעשים באו אליי לבד. הוכחתי את היעילות של מדור הרכש, המפעליבהן   שנתיים  אחרל אצלי.

 יכול להגיד שכל אחד הכיר אותי. 

ושם קיבלתי מראש העיר תעודת לידה של אימי ושל אבי. גיליתי שם שתאריך הלידה של אימי    עם משפחתי  ביקרתי בבילגורי  2017ב

 שנים מאוחר יותר.  5לא מדוייק, והיא נולדה 

שנה, למה? כי זרקו   35תעשייה אווירית, עבדתי באני חושב שזאת בעיה של ניצול שואה, בכל מקום הוא רוצה להוכיח את עצמו, גם 

עזבתי את התעשייה האווירית, את יודעת למה? כי רציתי להוכיח לעצמי שאני יכול לבד. הלכתי והקמתי   53אותי מהתיכון. בגיל  

צורך להוכיח כל הזמן שאנחנו  הוהקמתי גם שותפיות. אני חושב שזה טבוע בנו ניצולי השואה    77עבדתי עד גיל    .למחשבים  חברה

 שווים משהו. 

ור לטוס לצורך פגישה עם מפקד חיל האוויר, לא ישנתי שבועיים לפני. נסענו ונפגשתי  הייתי אמ  בתור עצמאי  כאשר במסגרת העבודה

החברה שלחה לארץ מתכנת שילמד את התוכנה שלנו. הוא ישב  לפני הטיסה  עם קצינים בכירים על מנת להציג להם את התוכנה שלנו.  

ין והוא ענה "בילגורי". אתם לא מבינים מה זה עשה לי.  כאן ביום שבת בצהריים ואכל פה צהריים. אני שאלתי אותו מאיפה הוא מפול

 צמרמורות. 

הייתי ראש משלחת וחבר הנהלה של תזמורת הנוער לוד ובמסגרת הזאת נפגשתי עם ראש מועצה בפולין, ישנתי בביתו והייתי חולה  

 ראות את הדברים האלה.שבוע ימים. כחלק מהסיור לקחו אותנו לראות מפעלים ותעלות לייצור נשק. היה לי מאוד קשה ל

ובא איתי ילד    והלכתי לבקר אותתוך כדי הטיסה עם התזמורת  היה לי חבר שהיה איש רוטרי אשר קיבל ניהול במפעל ליד נירנברג.  

מהתזמורת. הוא הראה לי איפה הוא עובד. בבוקר הוא אמר שהוא רוצה להעביר את הציוד מהמפעל הישן למפעל החדש. באתי איתו  

הוא היה שבוי גרמני ועבד במפעל הזה. הוא  41מערה כזאת. מסתבר שהוא צ'כי ובשנת   קיר עם ושם הוא הראה לי מעין למבנה הישן

במקום בו חברים    סיפר לי שעל הקיר הזה ירו ביהודים. היה לי מאוד קשה לשמוע את זה ולראות איך הוא בכל זאת ממשיך לעבוד

 . ירדה לאפסאליו ההערכה שלי . מאז שלו נרצחו

אני לא מבין איך אנשים ונוער צעיר יכולים לחיות במקומות האלה והשאלה החשובה מכל היא "האם זה יכול לקרות שוב?" לדעתי 

 כן. ככל שהעולם נאור יותר הוא נהיה חייתי יותר. 

כיום אני  פעילות שעשיתי. , אוטוראקט, מועדון גמלאי ההסתדרות ועוד הרבה GSCIבהמשך הקמתי מספר מועדונים. מועדון רוטרי, 

 דף אחד לא מספיק על מנת לתאר את כל הפעילות שלי. איש. 450גם ראש מועדון לניצולי שואה בתעשייה האווירית ויש תחתיי  

 



 

המסר שאני רוצה להעביר לדורות הבאים הוא שבזכות נועה ויתר הנכדים, זו הנקמה שלי בגרמנים, ההמשכיות. הגרמנים ניסו  לסיכום  

ד אותנו ואנחנו הקמנו משפחה. דבר נוסף הוא שאם היהודים היו נשארים בפולין ולא היה קורה מה שקרה היינו הרבה יותר  להשמי

 .מהפולנים, סטטיסטית. המסר הוא לבוא לישראל, יש לנו מדינה אחת

 אנחנו צריכים להיות מאוחדים ולא מפלגתיים.  .היה גזענותתשלא  ובמדינה הזאת יש לי תקווה
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