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 אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה  
 :)מאכליםו במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים; ךחברי ילדות, , בית הספרהבית בו גדלתציוני דרך: (
 

 20.33.1929נולדתי ב 
 אני לא זוכר באיזה עיר נולדתי בדיוק, אני זוכר שהיינו בלובלין. גם בתעודת זהות הפולנית כתוב: לובלין. 

 לאבא קראו אברהם יצחק 
מלובלין, עיירה גדולה מאד (השר ארליך היה מהעיירה הזו) ואבא שלי ) לא רחוק Bychawaהייתה לנו סבתא בעירה ששמה ביחאווה (

 היה משם, היה לי סבא מהצד של אבא ולא זוכר את שמו. 
 מהצד של אמא, אני זוכר רק את האחיות שלה, ההורים שלה לא היו חיים בתקופת ילדותי. 

 השם של אימי היה: רבקה שטרנבליץ 
 ץ קראו לה.... שם משפחה של בעלה הוא רוטשטייןאחות אחת גרה פה באר  -האחיות של אמא 

 אחות אחרת קראו לה ט'אמל'ה                         
 אחות נוספת היא ממהינדל                            

 והיה גם דוד מאמריקה
מאד, אני זוכר את הבנות אח של אמא(קראו לו שמיזבו) שחי בלובלין, היתה לו חנות בגדים, הם עברו לצרפת והיו אנשים עשירים 

 שלהם והבן... הם כולם כבר לא חיים. 
 

אמא הייתה בבית כמו שנהוג בפולין, האישה הייתה מבשלת כל היום, לא כמו היו םשהולכים לאכול בבית קפה, היו עושים בבית 
 איטריות לבד, לא קונים, לחם היינו קונים. היינו עושים כביסה בידיים. 

ילד אבא שלי היה דתי, לא כזה עם זקן. הוא היה סוחר, הוא היה הולך בכפרים וקונה דברים הוא היה קונה  אני זוכר הכל, כשהייתי
בריכות דגים עם קרפיונים. כשסיימתי את בית הספר התחלתי ללכת איתו לכפרים לקנות דברים, כך ראיתי איך הוא היה קונה שם בריכת 

מו, אבא היה זורק איזה אוכל למים ולפי זה הוא כבר היה יודע כמה זה שווה. הוא קנה דגים גדולה. הם אמרו לו כמה ק"ג דגיגים הם ש
את בריכה כשהדגים היו קטנים, הוא חיכה שיגדלו. צריך לשמור שלא יגנבו אותם, אז אבא היה שומר שמה, הוא לקח פולני אחד והם 

 זה היה אחד שהיתה לו תחנת קמח.  שמרו בלילה. היום לא צריך לשמור כי הנוצרי שם כלב שמה, קושר אותו,
הייתי תופס דגים בבריכה ומוציא קרפיונים בידיים, היינו מוציאים את המים איזה יום יומיים עד שהמים ירדו. היינו ממלאים חביות עם  

מעבירים אותם  דגים, שמו מים בחבית ואת הקרפיונים בעזרת רשת מחוברת למקל הוצאנו את הדגים לחבית על העגלה, וככה בחבית היו 
 העירה. 

בחורף אבא קנה את הדגים בבריכה, ובחורף אם אין לדגים אוויר הם יכולים למות. אבא לקח גרזן הלכנו לבריכה   1940אני זוכר בחורף 
 על הקרח ופתחנו חוריםם עם גרזן שיכנס אוויר לדגים, ראינו איך הקרפיונים מתקרבים לחורים כדי לנשום אוויר. 

 
 
 
 

 היו לי שתי אחיות גדולות שאני זוכר, לאחות הגדולה קראו שרה ולשניה צביה. בההמשפחה הקרו
 היה לי אח שהיה פה גם בארץ שמו שלמה והוא השלישי ואני הרביעי. 

 היתה גם אחות קטנה שאני לא זוכר את אותה, שקראו לה חנהל'ה שנולדה כבר בזמן המלחמה. 
 ואני. אמא והקטנה הלכו במניידאנק, אבא גם הלך במלחמה. מי שנשאר חי אחרי השואה: זה שרה, שלמה 

 לפני המלחמה כילדים הלכתי לבית הספר לכיתה א' וכיתה ב'. אבל האחות הלכה לשומר הצעיר.
 אף אחד מהבית ספר לא נשאר חי, אני זכיתי לספר את זה.

 
 זה מזל גדול שזה קרה.

רתי את כל הנוצרים ואת כל הכפרים. יצאנו ביום ראשון מהבית וחזרנו ביום  כי הלכתי לכפרים עם אבא לפני שהגרמנים הגיעו, אז הכ
 שישי, כל השבוע ישנו אצל הנוצרים.

פה אבא קנה עופות, פה ביצים, ככה קנה כל מיני דברים. אהבתי להיות עם אבא כי מה אעשה בבית. לעזור לו גם, הלכנו ברגל כל הזמן. 
 לא היה אוטו. 

יר את הנוצרים זה מה שעזר לי בזמן המלחמה, אבא שלי היה לפעמים הולך להתפלל, אבא היה עומד ושר אני למדתי מאבא שלי להכ



 

בבית הכנסת. בקשו ממנו להתפלל בבית הכנסת (להיות בעל קורא) עמדנו אני מצד אחד, ואח שלי מצד שני והיינו עוזרים לו לשיר בבית 
 הכנסת.

 
ין את המרק שהיא הכינה, למרק קראו ציגיברנט גרץ. שזה מרק עם תפוחי אדמה, היו אמא הייתה כמו אמא פולניה, לא היה פעם שא

שמים קצת קמח שהיו שורפים עם איזה שומן, היו שמים באיזה סיר כזה, היו אז סירים גדולים עם שתי אוזניים, לא היה אבקת מרק, 
 מרקהשתמשנו בעצים לא היה גז בבית. אז אמה את הקמח השרוף עם השומן בתוך ה

וביום שישי היו מכינים דגים, תמיד היו לנו דגים ממה שאבא הביא. את הראש תמיד נתנו לאבא, אני לא יודע למה, ככה זה תמיד היה,  
 היה גפילטע פיש ביום שישי, מרק עוף, איטריות שעושים לבד בבית, זה היה שבת. 

שו את המצות, היה תנור ולפי התור (קבוצות היו מכינות את  בפסח עשו מצות לבד, היינו שלוש משפחות יחד, היה אולם גדול ושם ע
ביצים, לא היה   60או  30המצות שלהן), לא היה סל של פלסטיק, סל היה עשוי מעץ, ביצים קנו חודש לפני כדי שיהיה כשר, היו קונים 

 חם כמו כאן וזה נשמר.
אבא היה קונה ארגזי עגבניות ומוכר, עגבניות היה לנו כמה שנרצה  בחורף לא היו עגבניות, שום דבר לא גדל בחורף. בקיץ היו עגבניות, 

 בקיץ, אבא היה מביא עגבניות עם עגלה וסוסים, היה מוכר ארגזים כמו בתנובה. 
 . )Bychawaביחאווה (היה לאבא שותף מהעיירה  

התקרבתי אליו וראיתי שבאמת אני זוכר אותו טוב,  אני זוכר שבאתי לתל אביב לשוק, אחותי אומרת שהוא היה השותף של אבא בפולין. 
 הוא אמר: זה אתה הקטנצ'יק הזה?

 
 נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה 

במחתרת, השתתפות זהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במסתור או ב(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, 
 ):או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרתהאנשים שהיו בסביבתך בגטו  ,או בהתנגדות בריחהב
 

 1939כניסת הגרמנים ללובלין והגטו 
 ברחובות.  ללכת בעיה התחילה בפולין
 ידענו יהודים, כבר הורגים שגרמנים סיפר מגרמניה. הוא שברח יהודי הביתה אלינו הגיע בהפתעה לנו בא לא זה סימנים עם ללכת צריך
   לי" יקרה מה אעבוד אני אז לעבודה אותי לוקחים קורה, לא זה לי "אולי אמר אחד כל מאז

 איתנו.  התעסקו לא הם הוורמכט הגרמנים החיילים בהתחלה  יפה, התנהגו הגרמנים בהתחלה
 שמרביצים שטוב אמרו חלק הפולנים  רוצים, שהם מה ועושים מרביצים היו הם הגברים כל את תפסו  הם הנבלות האס.אס כל בא ואז

 היהודים. על רחמנות טוב, לא שזה שאמרו כאלה ויש ליהודים
 קומיטט, היה בלובלין. בגטו עשו גטו היהודים לכל לגטו. להיכנס פקודה נתנו זה ואחרי מהעיר לצאת שאסור פקודה זה אחרי היה

  לו: אמרו הגרמנים אם כאן). גר והוא הנדסמן צביה קוראים שלו (לבן הנדסמן לו קראו בגטו, העניינים את לנהל אותו מינה שהגרמנים
  לא מהקרונות, פחם לפרק הרכבת בתחנת מהגטו לעבודה הלכתי אני לעבודה. איש 200 להוציא צריך היה הוא איש 200 צריכים אנחנו

 כמה.  אלא אני רק
טרקטור  שיש  היום כמו לא אז כזה. ומים  כזה לחם חתיכת לך ונותנים אותך עוזבים לא הכל את יפרקו שלא עד היום אותך לקחו אם אז

 בלי עבדנו גם הערב עד ולמחרת הלילה כל היום כל הקרונות בפירוק עבדנו בידיים. הכל זה את לפרק צריך אז ושופך. הפחם את שמרים
  תפרקו. מהר מהר תשתו מים דלי הביאו מים.  וקצת לחם קצת קדחת! והאוכל?  לגטו. חזרנו לא הקרונות את פרקנו שלא עד הפסקה שום

 לתנורים.  ששימש פחם המשאית על ולהעמיס להכניס צריך אז משאית באוטו
  היה כזה רופא היה לא לעצמי לחזור שיכולתי עד שבועיים ושכבתי להגטו חזרתי הגב לי נשבר ולקום. להסתובב יכולתי לא זה אחרי 

 המחלה.  את ידע הוא "פלצר" לו שקראו כזה חובש
 רופאים היו  איפה אמרתי בך טיפל רופא איזה אותי שאלו אז הגב עם בעיה  לי שהיה שופט לה ואמרתי בארץ פה משפט לבית הלכתי 

 השופט  כבוד היה רופא איזה בכלל
 זה צעיר ילד  שאתה טוב זה לי: אמר הוא לשים. חם משהו לי נתן הזה שפלצר אז, לקום יכולתי שלא הגב עם ששכבתי שבועיים אחרי 

  טוב. יותר לך יהיה יעבור
  אדמה תפוח  קצת מביא והייתי להסתובב. אפשר  היה עדיין אז נוצרים, כפר לאיזה הולך הייתי מהגטו. בורח הייתי  האלה השבועיים אחרי
 אני רק לא הכל וזה ככה. להיכנס ויכולת הגדר את להרים היה אפשר ומאחוריו מחסן כזה היה לגדר מתחת ברחנו כזה קמח. דבר  וקצת
 שאל אם לא הנוצרי אוכל. קיבלנו עבודה תמורת הפולנים אצל עבדנו אוכל לקבל כדי בחזרה וחזרו ככה שברחו ילדים הרבה היו לבד

 זה. על הסתכלו לא הם יהודים, אנחנו
 



 

למיידנק למשרפות, זה ידענו אמרו שעושים יודנרייט. לנקות מהיהודים. שאין יותר מקום ליהודים בגטו וצריכים ללכת  1942בסוף 
 מסביב.

 אז ברחנו.
אני ברחתי, אבא שלי ברח (זכרונו לברכה). לא כולם ביחד, ידעתי שאני צריך להיות באיזה נקודה ביער הגדול שם נפגוש את כולם.  

 ליער קראו דברובה. משם הלכנו ליער אחר שאנחנו עדיין לא יחד.
הרבה יהודים והיה גשם מבול, ולא היה איפה ללכת, וגשם היה כל היו םוכל הלילה וכולם   אני זוכר שהיתי בתוך היער, שם הם היו עוד

 רטובים. ויש כאלה שחזרו לגטו כי לא עמדו בקושיץ
 אנשים עם זקן כזה ארוך חזרו לגטו. הלכו למות. מה לעשות. 

 ה בתחילת החורף.לא אכלת. זה היה בעיה שז-ביער לא עשינו שום דבר, אף אחד לא חשב על אוכל, לא היה
משם אני הלכתי לכפר אחר עם אחותי צביה, הייתי איתה כמה ימים, ושם היה יער כזה צעיר ולא גדול והיו שם כמה בתים ושם קיבלנו  

 אוכל. ביום היינו ביער ובערב באנו לקבל אוכל.
מהמשפחה שלי, שקראו לו בוריג', היינו  משם אחותי הלכה למקום אחר ואני פגשתי את אח שלי, שלמה, שם ביער. היה הוא ועוד אחד  

 קוראים לו בולג. הוא היה בפרטיזנים. הם היו גדולים ממני. הלכתי איתם 
 הלכנו לאיזה כפר. עבדנו שם בחווה גדולה מאד.

 בכל מקום בפולין יש חווות כאלה, היו שם אנשים עשירים והיה להם כפר שלם של פועלים שעבדו אצלם, נוצרים פולנים. 
 לחווה היתה גדר למטה. היו פרות ולמעלה היה גגון כזה.מסביב 

לקראת חשכה אח שלי קפץ מעל הגדר וננכנס פנימה. עכשיו אני ובוריג' היינו צריכים לקפוץ, פתאום כשרצינו להתקרב הכלבים התחילו  
 כל הלילה שכבנו בתעלה. לצעוק. אנחנו לא רצינו שהשומר יבדוק מה קרה פה, אז אנחנו לא נכנסנו, היה שם מן תעלה כזאת ו

 כשהייתה טיפת אור בבוקר הוא ירד והלכנו ליער.
לפני היער היה שדה שהיו חופרים ומוציאים אבנים והיה שם בור גדול, מחצבת אבנים. למעלה בשדה היה צנון. לא היה מה לאכול אז  

 לקחנו צנון. 
זה כבר לא טוב, צעירים היינו והיינו חייבים לחפש משהו  הם קיבלו שילשולים וברוך השם שאני לא. הם קבלו שלשול עד שיצא דם.

 נגד זה, אני זוכר כמו עכשיו. 
היה בית אחד, נכנסתי ודפקתי בדלת והיא פתחה את הדלת ואמרה: מה אתה רוצה? אז אמרתי בפולנית: יש להם שלשולים מדממים. 

יפא אותם בצ'יק. אח"כ נתנה לנו חתיכת לחם כזה עם קצת  היא אומרת: רגע אחד. חכו בחוץ. היא הביאה אוכמניות ונתנה להם וזה ר
 חזיר. והיא אומרת תלכו עם אלוהים, עם בוג.

 שלושה או ארבעה ימים אחרי זה כל אחד התפרק(הלך לדרכו).
 

 אני הלכתי בחזרה לחפש את אבא שלי ופגשתי את אחותי והלכנו לחפש את אבא באיזה כפר. 
 ני באתי שמה. שם היה אבא שלי זכרונו לברכה.לא רחוק מהיער היה שם בית בודד, א

 לילה אחד באו פרטיזנים ולקחו את אחותי ויותר לא ראינו אותה.
 כנראה הרגו אותה, אני לא יודע מה.

יום אחד אבא אמר לי: אני לא יכול לעזור לך אבל מה, תיגש למקום אחד קוראים לו פיוטרוביצה לנוצרי אחד, שאתה מכיר אותו כבר.  
 תגיד לו שאולי יחזיק אותך, שאני לא יכול לעזור לך. תיגש ו

 תלך איפה שאתה רוצה. גמרנו. 
 

חמש נכנסתי שם בפנים איפה הוא מחזיק אוכל  -אז הלכתי בלילה. יצאתי בערב, הגעתי למקום הזה ולא נכנבתי הביתה. בבוקר בארבע
 לסוס. אני ישבתי שמה וכשהוא בא לקחת אוכל קמתיץ

 איך הגעת? לא ראו אותך אף אחד. הבית שלו היה ליד תחנת המשטרה הפולנית, שהמשיכה לשרת את הגרמנים.אז הוא אמר לי: 
תשמע טוב, אני לא יודע מה יקרה. בינתיים אקח אותך הביתה. היה לו שמה כזה ארון, הזיז אותו ככה בצד, הוא שם :אז הוא אמר לי ככה

קטנה כזאת, שבא והציצה כל הזמן. הוא נתן לי אוכל והוא היה אדם יוצא מן הכלל. שמו כיסא ואמר תשב פה בנתיים. היתה לו ילדה 
 ולדיסלב פאשרביאק ושאשתו יאנינה. 

אז אני באתי אצלו הוא אמר: אני לא יודע מה אבל כמה אני יכול להחזיק אותך, אני אחזיק אותך. אני לא רוצה שתלך שהגרמנים יהרגו 
 אותך. כך אמר.
שקים כאלה גדולים של שעועית ואני הייתי פותח תרמילים. היייתי ככה עובד בשבילו. אז הייתי שמה שבוע שבועיים   אז שמה הוא לי

 והוא אמר: תשמה פה המשטרה. אני לא יודע. הוא אמר שאני אלך לאח שלו.
 אח שלו היה בבלז'יצה. 



 

יעבוד לך יוצר מן הכלל. אתה רחוק בכפר הזה. לא אני הולך לאח שלי ואגיד לאח: תשמע יש לי פה ילד אחד הוא טוב מאד. הוא 
הגרמנים בעיר ואין להם אוכל, אז הוא עובד אצלי בשביל  –מכירים אותוץ אנחנו נגיד שזה הבן של האח מלובלין כי יש שם בעיה 

 האוכל.
 אז הוא שכנע אותו והוא אמר: שיבוא אצלי, שיעבוד, ניתן לי שם: פאבל פאשרביאק. ואני עבדתי אצלו.

 
 

 העבודה אצל פשרביאק 
התחלתי לעבוד, עבדתי קשה מאד. מארבע בבוקר עד החושך, עבדתי בהכל. בתחילה הייתי הולך עם פרות בבוקר למרעה, אחרי זה כבר  

 לימד אותי ללכת עם מחרשה עם סוס אחד. מהבוקר עד הערב. 
קיבל את הזבל זרענו תפוחי אדמה. כל שנה זרענו בתחילת מרץ היה צריך לפזר את הזבל של הפרות, שהועמס על העגלות. בשדה ש

 תפוחי אדמה במקום אחר. ובשדה של תפוחי אדמה שמו אחרי זה תבואה. 
 הייתי עובד בחקלאות מהבוקר עד הבוקר.

 בחורף אין חקלאות, צריך להכין אוכל לפרות. יש מכונה ידנית שקוצצת ירק. אתה שם קש והיינו צריכים לקצץ. 
 ם, יש לי הקישקש. מהבוקר עד הצהריי

מים לא היה בבית כמו עכשיו. הייתי צריך ללכת לנהר למטה והייתי מביא שני דליי מים. ממלא את החבית לסוסים, לפרות ולחזירים. 
 לנהר קראו בזבישיצה. משם הייתי סוחב את המים. 

 
ים נתנו להם. זה מגביה אותך ככה ואתה לא  ועוד משהו.בחורף יש שם שלג, לא היו לי נעליים. היו לי נעליים עם עץ מלמטה שהגרמנ

 יכול ללכת. אחר כך שם לי גומי למטהץ אז ככה יכולתי ללכת שמה.
כך עבדתי שמה מארבע בבוקר. הייתי מדליק את התנור בבוקר. הייתי שם תפוחי אדמה בשביל החזירים , בשביל תרנגולות. והייתי שם  

 מים בשבי ללהכין לנו איזה מרק.
 יום. גם בישלתי כל יום לכולם ארוחת בוקר. בצהריים היא הכינה (בעלת הבית).זה עשיתי כל 

 
אנשים התחילו לשאול: אם זה בן של אח שלך אז למה הוא לא נוסע בחגים ואז הוא אמר: אתה צריך ללכת לאיזה מקום. שידעו שהלכת 

 הביתה. שלא תהיה פה שבועיים .
ת עד שהגעתי לכפר הזה של הנוצרייה הזאת. זה היה חורף השלג היה מטר גובה. ולא  ואני הלכתי כל הלילה דרך היערות, דאך השדו

הלכתי בדרך העפר אלא הלכתי דרך היערות ודרך השדה וכך הלכתי מרחוק, כשהתקרבתי לאיזה כפר. הכלבים נבחו, המשכתי הלאה  
 תר.  והגעתי בבוקר בשעה ארבע לאזור של בתים מפוזרים, בית אחד פה בית אחד רחוק יו

 זכרתי שאני צריך להגיע לבית שלישי, דפקתי בחלון, בעלת הבית שקמה בבוקר, ראתה שאני כולי מלא שלג.
היא אמרה תוריד את כל הבגדים ותשכב ליד אבא שלי. ואיפה אבא שכב? על הרצפה. שם היה קש והוא התכסה בפרווה. שכבתי לידו  

 ונרדמתי.
 אתה? מה אתה? היו לה שנים או שלושה בנים. הם נסעו לעבודה ואני נשארתי איתה.קמתי בבוקר ולא שאל אותי הבעל שלה מי 

הייתי אצלם בערך שבועיים. באותו זמן באו הגרמנים, עברו דרך הכפבר וחיפשו בבתים וודקה, או ביצים, או חמאה. נכנס אחד עם רובה 
 והתחיל לחפש בבית ומצא בקבוק וודקה. 

מאחורי הבית. כשיצאתי היו שם שני כלבים גדולים שתפסו אותי ברגל. יש לי עוד סימנים עד היום. היא אמר לי קודם כל תברח לשדה 
ולא יכולתי לצאת וחזרתי בחזרה אל לול השפנים ואני הסתובבתי בלול כאילו אני עובד. הגרמני הסתובב עם רובה ושאל אותי אם זה 

 מרתי לו לא, זה אנגור, והוא הלך....סראשי (חיה עם פרווה לבנה גדולה שעשו ממנה סוודרים). א
 אז בעלת הבית צעקה אחריו תחזיר את הבקבוק וודקה שקיבלנו עבור גרעינים שמכרנו.

היא ראתה אותי ונפלה לתוך השלג עם כל כובד משקלה והתעלפה. הרמתי אותה ביחד עם אבא שלה. היא התיישבה ואמרתי: תשמע, 
הורגים אותי, טוב שהכלבים עצרו אותי, כך אני חי עכשיו. כל הלילה עבדתי אצלם. עשינו  אם היית היית רץ ברגל מאחורי הבית היו

 וודקה. סאמגון.
הייתי מביא שלג, שם בחבית שלג. מחממים את הצינורות החבית באש. שמים תפוחי אדמה או גרעינים. מאשאירים שבועיים שלוש 

 על ידי חימום וקירור האדים בקרח. הזיקוק הראשון הכי חזק. באור וזה מחמיץ, מזה עושים וודקה. מזקקים את הוודקה 
בקבוקים חזקים והיתר בקבוקים לא חזקים. כך בכפרים עושים וודקה  2אני כל הזמן שתיתי קצת. ועד עכשיו אני שיכור. בסוף היו לי 

 לבד. 
נים. איך הכרתי אותה? מהימים שהלכתי אחרי זה היא אמר לי:אני כבר מפחדת להחזיק אותך. הבעל שלה לא שאל מי אני וגם לא הב

 עם אבא לפני המלחמה. אני רק אמרתי לה שאני הבן של אברם. והם הכירו אותו. 



 

 אז חזרתי לפשרביאק. 
 

 בחיפוש אחרי המשפחה 
 אחרי הקיץ אני אמרתי: תשמע אני רוצה ללכת קצת לחפש אולי אני אמצא מישהו. אולי מישהו נשאר מהמשפחה. 

אוסמוליצה. הגעתי לשם לנוצרי שהכרתי אותו שקוראים לו קנג'רצקי. שאלתי אם הוא יודע משהו על שלמה, אח   –הלכתי לכפר אחד 
 שלי. אז האו אמר: אז ככה תשמע, אני לא יודע. אני חושב שפבלובסקי יודע. 

מכיר טוב של אבא שלי. הוא היה   –לנו בבית (פבלובסקי היה קצין אחד פולני, בזמן שהגרמנים באו, רצו לתפוס אותו. הוא היה אצ
 אצלנו בתחילה בלובלין שבועיים שלושה,הסתתר מהגרמנים ומשהו הוא הלך לכפר) 

 הוא אמר לי תיגש לפבלובסקי שנמצא בבחבקה, לא רחוקה מבחאוה, זה ללכת שבע קילומטר מאוסמוליצה.
פה, שמה שותים בירה, וודקה, נקניק. הכל יש שמה. אני נכנסתי בפנים.  אז הכלתי ברגל ובדרך הייתי רעב. הייתה שם חנות זה נקרא קניי

אני רואה שיושבים שני בחורים עם רובים מהפרטיזנים. לא יהודים, נוצרים. אני באתי אצלו(למוכר) ואמרתי לו: אני רוצה חצי לחם. 
 הוא אמר לי קח שלם. שילמתי לו והלכתי לבחבקה.

מלובלין שגר לא רחוק מאיתנו והוא עבד אצל נוצרי אחד. הוא שאל: אתה מחפש עבודה? הוא אמר:  בדרך פגשתי ילד נוצרי שאני מכיר
 אני הולך עכשיו אני לא רוצה לעבוד אני הולך לעיר. אתה יכול ללכת במקומי לעבוד. 

יזנים.(זה נקרא אקא קודם הלכתי לפבלובסקי. באתי שמה ראיתי חדר מלא שמה עם נעליים של צבא גרמני. הבעל שלה הוא ראש הפרט
 ארבע יודובה פולסקה. זה נגד יהודים ונגד גרמנים גם). 

היא היתה אישה חכמה מאד. היו מלא אנשים שבאו לקנות נעלים. אז היא שואלת אותי: איך היה בלובלין? היו  -אז אני באתי שמה
היא שאלה כדי שלא אספר דברים אחרים. היא  אמרתי לה: הלילה הזה היה שקט. –(זה נקרא אוברבה) או לא?  תופסים אנשים בלילה

 אמרה: קח לך לחם ואם אתה רוצה לאכול שם משהו. בינתיים קנו שם את הנעליים ויצאו. 
 היא אומרת לי: תגיד לי, איםה אתה? איך אתה חי? איפה אתה נמצא? אז אני אומר לה. 

ם נגד יהודים אבל אתה אותו שאין לו ברירה. אז אני אמרתי היא אומרת לי: הבעל שלי(שהכרתי אותו טוב מאד) הוא ראש הפקטיזנים ג
 לה מה אם שלמה מה עם האח שלי?

אז היא אומרת שהבעל שלה לקח את שלמה. הוא אמר לו: אתה בלונדיני קצת אתה לא שחור. לך העירה ללובלין חזרה ברחוב זה וזה. 
ה בגרמניה. לך שמה. תגיד שעשית מלחמה עם אבא שלך . שמה הגרמנים מביאים את כל הפולנים מהכפרים ושולחים אותם לעבוד
 הרבצתם אחד לשני וברחת מהבית ואתה רוצה לצאת לעבוד בגרמניה. 

יתפסו אותך   –הוא בא. לא עצרו אותו בדרך. הוא התקרב לבניין איפה שהתאספו האנשים. שם עמד שוטר למטה שאמר לו: לך מפה 
 ותו והוא חוזר. לעבודה, הוא גרש אותו והוא חוזר, גירש א

אני רוצה לנסוע  –הגרמני הסתכל מלמעלה שהוא מגרש אותו הוא ירד למטה הוא אומר לו תגיד לי, בוא הנה קרא לו, מה האתה רוצה? 
 למה אתה מגרש אותו.  –לעבודה. אז הוא אמר לשוטר הזה אתה חזיר 

אולי יש כינים. הוא מתרחץ ואחרי זה  –מים בתוך תנור והוא לקח אותו למעלה שם קודם הולכים להתרחץ, מורידים את כל מה שיש וש
 עומד רופא והוא בודק אותו אם הוא כשיר לעבודה. עומדים כל האלה שבעים כולם מחזיקים את הידיים ככה.

 א. מתקרב אחד לרופא ששואל אותו: מה יש לך? הוא אומר פה כואב לי, שם כואב לי, הראש מסתובב..... טוב, לך הביתה, אומר הרופ
שום דבר! ענה האח, אני בריא. אני רוצה ללכת לעבודה. לא בדק אותו. טוב , לך  –הרופא שואל  מה כואב לך?  –מגיע אח שלי 

 לעבודה. 
 הוא לקח את הדברים שלו ונסע לגרמניה לעבוד. כנוצרי, הוא עבד כל המלחמה שמה. 

שהוא עובד שם, חי בסדר. ביקשה שלא יכתוב יותר מכתבים כי היא אצל פבלובסקי היא מספרת שקיבלו מכתב מכרמניה, מאח שלי, 
 פוחדת.

משם הלכתי לנוצרי שהילד ברח כדי שאעבוד שם. הצגתי את עצמי: אני נוצרי, קוראים לי פבל, אמרתי לו שאני רוצה לעבוד ואני 
 מלובלין.

 לין.מי מכיר אותך? אמרתי שאל יאנק שעבד אצלך, ופבלובסקי היא יודעת שאני מלוב
בוא לעבוד. נתנו לי אוכל והתחלתי לעבוד. עשיתי הכל. גם פרות ידעתי כבר את העבודה משם בכפר. הייתי מבסוט וגם הם היו מבסוטים 

 איזה שבועיים שלושה.
חוזר הם אמרו שהיה כאן אחד עצלן אל תשאל. מלוכלך וזה. אתה נקי הכל בסדר. היו מבסוטים עד השמיים. אחרי שלושה שבועות הוא 

 הילד הזה. אמרתי לו תשתוק, אל תגיד מילה. אתה באתה אני הולך.
אני לוקח את המעיל והולך. איפה שהם גרים זה נקרא קולונייה. בית פה בית שם. הלאה היו ערמות תפוחי אדמה מכוסים לחורף כבר. 

 היה כבר שלג. 
 את העבודה שלו. אמר לי מה אתה הולך? אמרתי: זה עבודה שלו הוא עבד פה ואני לא רוצה



 

אמר לי הוא עצלן אתה תישאר פה. הוא אמר לו: לך מפה, לך תחזוק חזרה, אז הוא (הילד) אומר לו: אתה יודע שזה יהודי? עלי! אתה 
 יודע מה זה? מה היית עושה, תגיד?

 מה עושים בדבר כזה? 
ברר טוב, תשאל את פבלובסקי זאתי ותברר ותראה אז אמרתי: תשמע, אני לא יהודי, הוא רוצה רק את העבודה כנראה. אם אתה רוצה ל

 שאני לא יהודי.
 הוא לוקח עגלה עם סוס לוקח את הילד הזה ונוסעים לפבלובסקי.

הם רק נסעו אני לקחתי כובע והלכתי ליער, שכתבי מתחת לערמה של תפוחי אדמה שהכינו לחורף מכוסה כבר בשלג ככה. אני שוכב 
 שם ואראה מה יהיה. 

 שוטר. הם התחילו לצעוק: פאבל, פאבל בוא לאכול צהריים, איפה אתה, איפה אתה. הוא חוזר עם
 אני הבנתי

 קמתי והלכתי לתוך היער והלכתי לכפר בלז'יצה, לא סיפרתי שום דבר!
 הוא שאל אם מצאתי מישהו. לא אמרתי שום דבר. לא מצאתי אף אחד.

 
 

 מחפש את אבא 
 
יר אותנו והוא אמר לי: לפני כמה ימים אבא שלי היה כאן והשאיר הודעה שאם אבוא, הלכתי לאחד הנוצרים, קנייבסקי שהיה מכ 

 שאגיע למקום שבו נפרדנו כולם.
 לא זכרתי איפה נפרדנו, לא זכרתי. 

הרגו אותו".    –אחרי חצי שנה, באתי שוב לשאול אותו אחרי שנזכרתי איפה נפרדנו, בקולוניה טראווליקי, אז הוא אמר, "אבא איננו 
 כן שאם הייתי נפגש עם אבא, גם אני לא הייתי בין החיים.ית
 

 חזרתי לפשרביאק 
התחיל חורף הוא אומר לי ככה: תשמע אני מפחד. שומעים כל מיני דברים. הגרמנים תפסו את הבית ספר בכפר. הם רצים דרך הכפר  

 מחפשים חמאה, מחפשים ביצים. הוא מפחד. 
וודקה תשתה בקבוק אחד גדול כזה, תיכנס בשלג ותירדם שם ותגמור את החיים שלך. כי אם הגרמנים הוא אומר: תשמע, הכי טוב לנו 

 יתפסו אותך ויתחילו להרביץ לך אתה תגלה איפה היית. 
אני שמעתי את זה והבנתי שזה לא טוב. פעם אמרתי לו אם יבואו גרמנים לכפר אני הולך למטה איפה שיש נהר עם חכה לתפוס דגים. 

צה שאתחבא עם החזירים שהוא מחזיק בסתר. אם פתאום באים גרמנים לכפר אז הוא אומר תיכנס שמה. אמרתי זה לא טוב. הוא ר
 מה אתה עושה שמה? יהרגו אותי. אמרתי לו אני לא נכנס לשמה. אני הולך ליער לכל מקום, רק לא לשמה. –אמרתי לו שיתפסו אותי 

 שכב בשלג ותגמור את  החיים אז הוא יכול להרוג אותי עם גרזן! אם הוא יכול היה להגיד לי תשתה וודקה ת
 החלטתי לברוח ממנו. --אף אחד לא ידע, אף אחד לא הכיר אותי  

 לאן בורחים?  –מה זה לברוח ממנו? איף בורחים? מחשבה 
ה סכסוף בין האוקראנים אני ראיתי בעיתון ושמעתי ברדיו, שבאוקראינה היה כפר שהאוקראינים הרגו את כל הפולנים שבכפר. הי

 לפולנים. 
 הכפר הזה נכנס לי בראש, אם אני אברח, אני אגיד שאני מהכפר הזה.

 ק"מ מלובלין. prawiedniki (7הלכתי לכפר אחר שקוראים לו פרביאדניקי (
משם. הוא אומר לי לך לכפר  באתי לאיזה  חווה שמחפשים שם עובדף ואמרתי: אני מחפש עבודה, אני מכפר זה וזה באוקראינה, ברחתי 

לראש העיר, שם יש שוטר ושם יש גרמני. אם הם יתנו לך אישור שאתה יכול לעבוד ואתה בסדר כך תוכל לעבוד אצלי. מצדי שתהיה 
 פרטיזן, יהודי, לא מעניין אותי. העיקר שיהיה לך פתק.

זה? אם פעם אחת אומרים לך להוריד את המכנסים אז   מה עושים? זה מסוכן. היינו כאלה חכמים אז, שאין לך מושג. איך עושים את
 . 43גמרת את הקריירה. אמרתי שאין לי ברירה אני אלך להביא פתק. עבר הרבה זמן, אין כבר גטו, זה היה בסוף 

אני בא לכפר הזה, לבית של ראש העיר. אני דופק בדלת, פותחת אישה אחת כזאת קטנה (נמוכה) ושואלת: ילדה מה אתה מחפש? 
 מרתי לה אני ברחתי מכפר זה וזה וזה. ואני רוצה לעבוד.א

איזה כפר היא אומרת? עניתי: הכפר הזה באוקראינה. היא אומרת שהיייתה לה שם אחות. היא מתחילה לספר לי. הכרת את הילדים 
 שלה? אמרתי כן, אני תפסתי איתם דגים ביחד. זה מה שאמרתי לה.

פנימה ואמרה " אבא, בוא רגע". מה קורה, הוא שואל. היא מספרת לו: הילד הזה מהכפר של   היא התחילה לבכות. דפקה בדלת ונכנסה



 

 אחותי. שהרגו את כולם, הוא אמר כן אני יודע, לא רציתי לספר לך.
היא אומרת: הוא מכיר את הילדים הקטנים, הם היו ביחד חברים. הוא לא שאל אותי שום דבר אלא מה רוצה? עניתי לו שאני רוצה 

עבוד אצל סטאשיו הזה ואין לי שום תעודה, איך אני יכול לקבל תעודה. הוא קרא לי למשרד. מצד אחד יושב גרמני ומהצד השני ל
 השוטר הפולני. 

פונדויש? הגרמני שואל אותי, איך קוראים לך? פאבל פשרביאק, ואח שלך? יוז'ו, וזה? אז ראש העיר אומר: אין לך מה לשאול אותו,  
 סטאשיו שאני מכיר אותו, מתי שנרצה נחזיר אותו, האישה שלי מכירה את קרובי המשפחה שלהם.הוא יהיה אצל 
 זה בא משמיים!

הוא כותב: פאבל פשרביאק מכפר זה וזה וזה. הוא שאל אותי בן כמה אני, אמרתי שאני לא זוכר אז הם כתבו בן עשר "הם יודעים 
 לעבוד".

יך לחתום ושאל אותי בפולנית: איך קוראים לאבא שלך? אמתרי לו וגם את השם של אמא. הוא נתן לשוטר שיחתום ואז הגרמני היה צר
 ראש העיר אמר מתי שתרצה אני אביא אותו. –

הסתובבתי ושאלתי, כן, מה אתה רוצה? והתשובה: "לך!!" החולרע רצה לתפוס    !!!כשהסתובבתי לדלת היציאה הגרמני צעק: פבל
 אותי. 

 ס ועגלה קח אותו לסטאשיו הזה. ראש העיר אמר לאחד עם סו
 באתי עם הפתק הזה אז הוא אמר" לא מעניים אותי מי אתה ומה אתה, לא אכפת לי שום דבר. יש פתק. כתוב פה. תנהל לי את העניינים.

 הוא היה סוחר של חזירים. זה באותם ימים אסור בפולין. אם הגרמנים היו תופסים אותו , היו הורגים אותו. 
מספר והבשר היה צריך ללכת לצבא הגרמני. הם מחליטים מה לתת לך, כך עם תפוחי אדמה, גרעינים וחלב. הכל  לכל חזיר היה

 לגרמנים.
 כשהתחלתי לעבוד, ראיתי שהכל מבולגן. העופות מסתובבות חופשי, ביצה פה וביצה שם, בלגן. 

 ך עם הפרות, ניקיתי את החצר.התחלתי לעשות סדר. הכנתי מקום לעופות איפה לשבת, סגרתי שיהיה להם חם, כ
באזור לובלין עשו חפירות, כי הרוסים מתקרבים, היה צריך לשלוח עובדים. כל שבוע לתת יום עבודה. בא אוטו ולקח את הפעולים. בעל 

בית היתה סיגריות. ואוכל טוב מאד. בעלת ה   3הבית אמר: פאבל תלך במקומי. לקחתי את האת והמקוש ונסעתי לגרמנים. חפרנו וקיבלנו 
 שואלת בערב פאבל, מה רוצה לבשל למחרת, מה אתה מזמין לצהרים, אז בעל הבית היה כועס: את שואלת אותו ולא אותי? 

בכפר הזה שמה, הסתובב יהודי, חייט, עם אישה וילד קטן, והוא עבד אצל נוצרים שמה, עושה פה חליפה ואחרי שבוע חליפה אצל 
 לפני חג ובעל הבית אמר: תשמע, ניסע לעיר נקנה חתיכת בד ונעשה לנו חליפות. מגיע לך.מישהו אחר וכך היה עובד. זה היה 

לפי השם של החייט, זליג, ידעתי שהוא היה שכן שלנו בלובלין, אז אמרתי: אני אצל יהודי לא עושה חליפה. עשיתי את זה כי אם יתפסו  
 יהודי. בסופו של דבר גם הוא לא עשה את החליפה.אותו וירביצו לו הוא יכול לספר עוד שיש פה עוד 

 זליג הזה אחרי המלחמה התחתן עם הנוצריה וביקרתי אצלו. 
 נסעתי ליד הנהר היכן שקוצרים עם החרמש קש לסוס, באתי בבוקר עם הסוס לבד, קצרתי והכנתי ערמות. 

שהוא יהודי והוא חשב שאני יהודי. ביום הזה שנגמרה  מרחוק היה בחור אחד עם פרות. אני מסתכל עליו והוא מסתכל עלי, אני חשבתי 
 המלחמה נפגשנו, קראו לו מנייק, הוא אמר ידעתי שאתה יהודי, ואני גם אמרתי ידעתי שאתה יהודי.

הוא היה אצל נוצרי הכי גרוע שאפשר, והכי נבלה כלפי יהודים, ודווקא הוא לא ידע שהוא מחזיק יהודי. הוא היה מהעיר אוטפוקס ליד 
 רשה. פגשתי אותו אחרי זה בלובלין. לא היה לו איפה לחיות אז לקחתי אותו שיחיה אצלנו בלובלין.  ו

 אצל סטאשיו הייתי עד סוף המלחמה.
 

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

 
 באו הרוסים  1944ב

 באו עם סוסים דווקא, לא עם טנקים , לא היה קרב.הם 
 הגרמנים ברחו כמו כלבים, זרקו הכל בתוך השדה, ברחו לתחנת רכבת ושם היו כבר רוסים.

 
אז אני משם הלכתי לכפר בשם קרזשניצ'ה ששם היתה כנסייה גדולה. כל יו םראשון הייתי בם עם המשפחה לכניסה להתפלל. גם  

 פלל, נכנס עם הילדים, הכומר הסתכל עלי אז. הוא הרגיש שאני יהודי.אני נכנסתי לא פעם להת 
 יש שם בכפר תחנת רכבת קרזיצה שממנה נוסעים ללובלין.

פגשתי את הכומר הזה שעבר פתאום. לא חשבתי ללכת לחפש מישהו. תשמע, הוא אומר לי, יש פה משפחה שגרה והם יהודים, תיגש  
 אולי אתה מכיר אותם. 



 

 לבית שלהם ואני פוגש את ארבוס. הוא שאל איך ידעת? אמרתי שסיפרו לי. הגעתי 
 בנים ובת.   3הוא היה גר לא רחוק מאיתנו בלובלין הוא היה חייט. יש לו 

 לא רצו להכיר אותה, הקהילה וגם ההורים. אף אחד. הם אמרו אין לנו בת. –לפני המלחמה הבת התחתנה עם נוצרי. אז זה היה נורא 
 שלקחו את כולם לגטו, הבת באה עם עגלה וסוס והבעל שלה והם לקחו את כל המשפחה לכפר.אבל הזמן 

היא הצילה אותם כל המלחמה. רק אח אחד ברח לרוסיה והיתר היו שם בתוך הכפר. ידעו בסביבה שיש כאן יהודים ולא הלכו 
 להלשין. הוא נשאר ואשתו והבת ובן אחד או שניים. 

 ללובלין., ואיתם נסעתי 44זה היה ב
 אחרי המלחמה חיפשתי את הבת אבל לא הצלחתי כי כבר לא קראו לה שם משפחה ארבוס. 

 אני זוכר שהגעתי ללובלין הלכתי לתחנת הקמח שהייתה של יהודים, של שלימאק. 
 בחוץ היה פתק ושם כל מי שמכיע רושם את עצמו. לא ראיתי אף שם מהשמפחה שלי. היו שם גרימברגים. 

 בע הפולני ובצהריים קיבלתי שם אוכל. באנו עם מסטינג כזה. לא רחוק היה הצ
 היא נהרגו. הבנים ושני בעלה חדש, מקום  לחפש באה היא אותו. הרג שוטר מהגג, לקפוץ כשרצה שהרגו  הבן של אמא לשם הגיע
 לבכות. והתחילה אותי לנשק והתחיל עליי קפצה אותי ראתה היא ללכת, יכלה ובקושי נפוחות היו שלה הרגליים קמח, לטחנת באה

 הבין כי לכסף  בנוגע שאל לא הוא תתפנה. שהדירה עד קצת עוד נחכה אמר הוא נוצרי שהיה גרים שהיינו איפה הבית לבעל הלכתי
 . בה שאגור בינתיים ושמיכה  מיטה לי נתן הוא התפנתה מתי שהדירה כסף. לי שאין

  הרוסים מכרו כנסיים וודקה בקבוק  תמורת עשיתי, מה להתפרנס. קצת לחיות כדי העסק על לחשוב התחלתי ברחוב לי הלכתי
 מהמסחר.  חי  הייתי ככה וודקה בקבוקי שלושה חדש  בגד תמורת לי נתנו הפולנים וחולצה. נעליים חדשים
 סביבנו.  התאספו וכולם מהתרגשות לצעוק והתחילה עליי נפלה היא פתאום שרה. הגדולה אחותי  אישה.זאת מולי הולכת פתאום
 לגור. איפה לי נתן שויטדוסקה,שקופצינסקי ברחוב שלנו בבית עכשיו נמצא שאני לה אמרתי

 בוורשה. וגרמנים עוד נלחמו פולנים בוורשה. מלחמה הייתה עדיין הסתדרנו, לאט לאט 
 בערב. 7:00- 6:00 עד ללכת  מותר היה מהמשטרה,  שם שהסתובבו הרוסים כל את הכרתי 

 לובלין.  את להפציץ הגרמנים בא זה אחרי עוצר, עדיין היה
 פולני  צבא היה וורשה, את שיכבשו לפולנים נתנו הרוסים בלובלין, היו רוסים הרבה אותי. הכירו הרוסים  באוצר איחרתי אם גם 

  לדבר התחלתי כולם בין דם.הסתובבתי מלא היה הצליחו. הנהר לא  אבל לבד לובלין את לכבוש גם ניסו מרוסיה. הפולנים שהגיע
 איתם.  סוחר והייתי קצת רוסית

 
 

 חיים.  עוד שם נשארו אם מהמשפחה  חי נשאר מישהו אולי לחפש  למיידנק ברגל הגעתי 1944-ב
 פרפרו. שעדיין גופות והיו הגדר עד אינסוף עד בור שם היה

 אותם. לשרוף הספיקו לא לתנור אותם להכניס כדי עגלות על גופות עם  עדיין ונשארו ברחו  הגרמנים 
 ילדים.  של בובות עם  צריפים שיניים מלא צריף נעליים מלא  אחד צריף שם ראיתי 
  כמה אחרי החוצה. אותם שיוציא שחי מי   את להוציא להם ואמרו ראיתי, בחיים, אני שנשארו הגרמנים השבויים את לקחו הרוסים 

 נפטרו.  זמן
 כפפות. להם נתנו הרוסים כפפות, בלי הגוויות את לקחת רצו לא הגרמנים 
 התלייה. את  לראות הלכו שכולם יודע אני במידניק, אותו ותלו כנראה מפקד סגן  שהיה אחד שם תפסו 
 להאמין.  יכול לא אתה שלך בעיניים רואה שאתה מה 
   אדם בן היה לא זה יהודי 

   לציפור אותי שיהפוך מאלוהים ביקשתי
 רוצה. שאני לאן ללכת לעוף, יכול אני ככה כי למה? יודעת את

 שם.  הלכו מהמשפחה והרבה הקטנה ואחותי שאמא חושב אני 
 שנים. הרבה לפני ושם ליד עדות שנתתי זוכר אני 

 בפעם שהיה מה פעם שהיה ממה הרבה כך כל ואין צריפים הרבה כך כל כבר אין אחרת. כבר נראה וזה בלומה ביקרתי שם עם
 הראשונה. 

 
 לברלין. הולכים ורשה אחרי ברלין יתפסו את מעט אמרו שעוד הרוסים

 שעשו לנו.  מה  לגרמנים לשלם לברלין. למסע להצטרף גם רוצה אני אמרתי 
 מהיער.  בא  גם הוא בלודג'. )נפגשנו ים  בבת  גר והוא חבר הוא עכשיו עד שלי( חבר פגשתי 



 

 עם  נסענו ברלין עד הדרך כל הגענו כך נלך" ובואו הרובה את "קחו בעיות. בלי  הצטרפנו הרוסי, לצבא נצטרף בוא לו אמרתי 
 חיילים.  אלפי ז'וקוב,  הסובייטי הגנרל של צבא היה  פעם. שהיה כמו וסוסים עגלות

 במצעד.   שם הייתי אני בברלין. הראשון במצעד הופענו אנחנו וכובע,  חולצה מכנסיים מדים קיבלתי 
  גגות ללא רכבות על שהועמסו רוסים.  פצועים אלפי משם יצאו בצבא. מלאה העיר כל באוויר. ביריות  מלווה היה בברלין המצעד 

  מי דבר.  כל שק עם ולאסוף ללכת יכולת ברחובות  להסתובב הכסף פתוחים בנקים שם היו לפולין. אותם  שלחו פלטפורמה, עם רק
 שלא הזה הכסף עם סיגריות מדליקים  היו מיליונר, נהיה שאסף מי לקחת. רצו לא גרמני כסף סטרלינג.  זה מה דולרים זה מה יודע

 מפוזר.  היה הכל הבנו מה הוא.
  אחרים.  חיילים  והביאו לרוסיה לחזור  מסטלין פקודה שקיבל הרוסי הצבא כל עם יחד ,1945-ב ללובלין חזרה  חזרתי ברלין אחרי
 זה?  את עשית מה בשביל היית? איפה שאלה אחותי בלובלין.  וירדתי עגלות עם חזרנו

 הפלוגה מפקד  יהודים. וקצינים  חיילים היו  הרוסי בצבא רוצה. שאתה מה תעשה בברלין חופש של שעות 24 היו בגרמנים, יריתי כן 
 יהודי.  היה

  דבר. שום יעזור לא ברלין. את להפיל צריך בערב שמחר פקודה נתן סטלין מהטנקים. שנשרפו רוסים  בפצועים  עמוסות היו הרכבות 
 להפגיז.  והתחילו ברלין לפני תותחים 20,000 שמו

 לי. יקרה מה  חשבת לא דבר, שום על חשבת לא כזאת הפקרות הייתה אז 
 לי.  אכפת מה יחד. איתו נסעתי המשפחה. את לחפש לעיר להיכנס רוצה שהוא אמר המלחמה את שעבר אחד מיודפוצק בחור 
  בחיים, נשארנו אנחנו מאוד. מסוכן זה פה נלך מפה, בוא מאניק לו אמרתי התותחים  של רעש את שמענו ושמה אחת לעיירה הגענו 

 נהרג. הוא חזר, לא הוא ללובלין. בחזרה איתי בואי פה. שנמות חבל
 שלא.  או לך להאמין יכולים אבל יהודי שאתה להגיד יכול אתה בכלל, אתה מי  ביד ניירת לך שאין הוא המצב

 לדבר.  יכולת איתו אידיש שדיבר מוסקבה אחד מפקד היה 
 שהיה בריידל, לה שקראו מוורשה שבאה הדודה והייתה ארבוס ודודה אחותי  שם הייתה עושים. מה מחפשים עכשיו ללובלין חזרתי 

 באמריקה.  שלה הילדים אבל בוורשה מפעל להם
 עד לחיות ממה לי היה כך מהם. כפול  שער לקחתי הפולני. הכסף את לרוסים ומחליף רובל קונה הייתי ביזנס עושה הייתי אני 

1948. 
 בפולין.  הסתובבתי מקומות, מיני  בכל בבריטום, בלובלין הייתי 
 לאכול.  מה לנו היה 
 בריידל. והדודה ואני אחותי היינו 
 אחריי.  לארץ עלו והדודה אחותי 
 

 ישראל. לארץ לבוא שצריך לשלב הגענו זה אחרי
 וגרמניה.  אוסטריה לצכיה, מבריחים מפולין הם העליה. של שליח מההגנה מישהו שם היה בלודג'  כשהייתי 
 מסוים.  מלון בבית בפראג, מההגנה משהו לנו שיש אמר הוא אחד עם דיברתי 
 בצכיה ולא בכנסייה להתפלל הפולנים שהולכים  הגשר דרך ראשון ביום לעבור יכול אתה לו אמרתי בצכיה. אני  קומוניזם היה כבר 

 שהצטרפו.  או שניים לאדם לב ישימו
  נלך אני גם   אמרה היא לכנסייה, אמרתי  הולך? אתה לאן שאלה: היא אישה מבוגרת אחרי הלכתי להתפלל. שהולכים נגיד ישאלו אם 

 לכנסייה. שאנחנו להם שאמרנו צכים היו השני ובצד שאלו שלא פולנים חיילים שני שם עמדו כך הלכנו. ביחד.
  נעביר שאמרו: ההגנה אנשי היו ששם לחדר אותי הפנו כשהגעתי, נמצא. המלון איפה לי הסבירו לפראג הגעתי משם לרכבת. הלכתי 

 רימון.  לזרוק ואיך רובה להפעיל אותנו שלימדו ההגנה של אנשים היו שם לגרמניה הגעתי פראג לגרמניה. אותך
 אחד שלה, משפחה עם באה היא שם. נמצא אני שגם ידעה היא איך יודע לא אני בגרמניה, גם הייתה אחותי בגרמניה כשהייתי 

 שלו.  שהיה ילד ועם בפרטיזנים  שהיה בולג לו שקוראים
 לאמריקה. שניסע ניירת לנו שישלח דוד יש לה שמה אמריקה עם קשר לה שיש לארץ, אסע שלא אמרו הם 
 וכך היא, וגם לבכות התחלתי אני דבר. שום אותי מעניין לא שלנו, למדינה להגיע רוצה אני אמריקה, מחפש לא אני לה אמרתי 

 לארץ. במסע המשכתי
  יוונים. שאנחנו  ניירות קיבלנו 1948-ב שבצרפת למרסיי ברכבת נסענו משם  שלושה,-שבועיים שמה הייתי 

 כאלה. תאים בתוך לזחול צריך היית למיטה מאוד. קטנה הייתה האונייה לאוניה, אותנו שהובילו קטנות סירות על עלינו ממרסיי ואז
 פאביו. קראו לאונייה

 
 



 

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

 ):לדורות הבאים
 
 

 הבריטים עדיין היו בישראל, ירדנו בלילה, בקיסריה. חבר'ה מהקיבוצים הכניסו אותנו לאוטובוסים וישר נסענו לפלמ"ח. 
 פסנו הרבה מקומות עד שביתת נשק.במלחמת השחרור הייתי בחטיבת הראל. בפלמח ת 
 לא היה לנו אכפת מהחיים שלנו, עשינו הפגנה למה לא לקחו אותנו לאיזה קרב. 
 מפקד הגדוד שלי היה צבי זמיר. בצבא לי כינוי מולוטוב, אם היינו צריכים לסדר משהו תמיד קראו לי. 
תן לי חופשה. עבדתי בבניין למחייתי בחופשות. תמיד אם הייתי צריך לעבוד כמה ימים כדי להתפרנס הלכתי לצביקה והוא נ  

 הסתדרנו.
 כשפרקו את הפלמ"ח לא נשאר אף אחד, כולם הלכו. הם היו קיבוצניקים ברובם.  
 לא הרגשתי אפליה שאני עולה מלובלין.  

 הייתי בטנקים. מבצע קדש. במלחמה ששת הימים כבר לא  -אחרי הפלמח הייתי מראשוני חיל שריון והשתתפתי במלחמת סיני
 

הלכתי למשרד הביטחון לשאול מה עושים? חברים היו הולכים לצבי זמיר לקבל עזרה, אני לא  1950כשהשתחררתי לא היתה עבודה ב
 הלכתי.

 לירות.  3הלכתי לקורס בניין. נסף ללימודים עבדתי וקיבלנו 
אני צריך אותך? וגירש אותו. הצעתי לו שיקח אותי ואת  היות ובלילה היו גונבים את הברזל, הקבלן אמר לשומר אם גונבים פה מה 

בבוקר. כך הייתי מקבל עוד כסף. גם עבודה   6והחבר עד  12החבר שלי, שאין לנו איפה לגור שנישן כאן וגם נשמור. הייתי שומר עד 
 וגם שמירה. תפסנו יום אחד גנב וסגרנו אותו במחסן. בסוף שחררו אותו. 

רצה שאעזוב כי הייתי יד ימינו. הוא נתן לי מכתב הפניה לצפון כי הבין שמסובך לבוא מהצפון. כך עברתי מנהל העבודה בגבעתיים לא 
 לעבוד בחברת רסקו. ואחר כך עברתי לסולל בונה.

שנה. בקרית ים בניתי את כל רחוב יוספטל, עבדתי בשכיון צבא קבע בקרית ים,  20בסולל בונה הפכתי להיות מנהל עבודה ועבדתי 
 תי בטבעון בקרית עמל. איפה לא עבדתי. בניתי אצל הבאהיים.עבד

אחר כך הייתי עצמאי, בניתי וילות. הכל עשיתי, זה החיים. טוב שהגענו לזה וטוב שאנחנו בגיל הזה פה במצב טוב עם כל הילדים 
 הנכדים והנינים, עם כולם. 

 ן. כל הזמן אני חיי עם זה.המחשבה אז הייתה אחרת, לא יוצא לי מהראש מה שעברתי במלחמה בפולי
 

 המסר לדורות הבאים? 
 שיהיה להם טוב לכולם ושהם יזכרו מה זה המדינה שלנו, זה הכי חשוב.

 מה שהיטלר רצה לעשות ולא הצליח כי ברוך השם יש לנו ילדים נכדים ונינים. 
 נו עברנו.יצרנו דור חדש וזה החשוב.רק שיהיה להם טוב שלא יהיה להם מלחמות, שלא ידעו מה שאנח

 אבא זה היה ראש המשפחה ואמא זה היה הכי חשוב. 
 הכי חשוב שנחיה יחד כמה שאפשר. ,היו מחזיקים את אבא ואבא בבית עד שמתו
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