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  : ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 
  

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

, הרשל: בנים 3- איטקע ופערל ו, ציפקע: בנות 3, ילדים 6דוד ומניה רובינשטיין היו  ילהורי .נו בפולין'בדובצ 1923נולדתי בשנת 

בנימין אחי עזב ללבוב ועבד במחסן  1935בשנת . הרשל עבר לוורשה והקים שם בית מלאכה 1934בשנת  .יעקב  -בנימין ואני 

באותה שנה הגיע אבי לוורשה ועבד . היה נשויהגעתי לוורשה ופגשתי את הרשל ש 14כשאני בן , 1937בשנת  .זכוכית וחרסינה 

  .גרתי בוורשה עם קרובים שהיו קומוניסטים קיצוניים .כמעצב פנים לחנויות 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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 ,גדותאו בהתנ בריחהב

בהלה , אחוז הלם 16הייתי בן  . יצאתי עם בחורה יפה ובבוקר ורשה הופצצה מהאוויר 2.9.39אני זוכר שלילה לפני המלחמה 

, נשארתי עם גיסתי .הפצצות כבדות הפולנים רכובים על סוסים יצאו מול הגרמנים כשמסביבם. ורשה הייתה במצור. ובלבול

אני ניהלתי את בית . שם היו בארות מים, מ מבית הקברות היהודי"גרנו  במרחק הליכה של שני ק. רעייתו של הרשל ובתם

חודש לאחר שפולין  . מזון ושתייה מבארות המים, בכדי מים על גבו, מידי יום, בשעה שהוא דאג להביא לנו, המלאכה של אחי

  ...ניסו להמתיק את הזוועות .אני זוכר שהגרמנים פשטו ברחובות וחלקו לילדים שוקולדים. זר אחי הרשל הביתהח,נכבשה 

  

היה לו מסמך שאפשר לו . נפגשתי עם בחור שנפצע  במלחמה. במשך שבועיים הייתי עם הרשל ומשפחתו ולאחר מכן עזבתי

הרשל אחי החליט להישאר  .נו'וזאת במטרה להגיע חזרה לדובצואני הסכמתי , הוא הציע לי להצטרף אליו, לחצות את הגבול

לאחר שעות רבות של הליכה הגענו לכפר קטן שהיו בו איכרים . ה'של הגרמנים ואני הצטרפתי לאיצ" נאותה"לאור התנהגותם ה

לא תסתלק בעוד חצי שעה אם :"זוכר שפגש אותנו סמל גרמני וקבע . יצאנו לרחוב בו שרר עוצר. לא היה לנו מקום לישון. פולנים 

נקשתי מספר נקישות  .ה פרש'איצ. הסברתי לו שאף אחד לא נתן לנו מקום לינה והוא הציע שנישן אצלו"! מהרחוב יהיה רע מאוד

הבהרתי להם שהסמל , החדר היה עמוס גרמנים שהשתאו למראי. שמעתי קולות והדלת נפתחה. על הדלת עליה הצביע הסמל

ידעתי . לא היה לי מושג איך אסיים את הלילה,הייתי מפוחד . הוא לא היה שם והם בקשו שאמתין לו שיגיע. הציע לי לישון אצלו

ואכן כשהגיע הוא אחז בידי והוביל אותי לחדרו  , רק רציתי שיגיע . עניתי בחיוב. שאלו '? אתה יהודי'. יירו בי –שאם אצא לרחוב 

אתן לך מלח וגפרורים וכך :" הוא אמר ,י בדבריו של הרשל  לפני שעזבתי נזכרת. האיכר הציע לי אוכל. שהיה בבעלות איכר

שילמתי עבור הלינה במלח וגפרורים ונעניתי להצעתו של הסמל הגרמני לנסוע , וכך היה.." תשלם למי שיציע את שירותיו 

  .במשאית שנסעה לכוון עירי 

  

הסבירה , שה שדברה רוסית שוטפת יא. תי תנועת משאיות ערהשם המתינו הרבה מאוד אנשים וראי. הגענו לגבול שלכוון רוסיה

. אני חושב שהוא היה יהודי. התחננה ולבסוף שכנעה את המפקד. לחיילים שהיא עם הפליטים ורצתה אף היא לחצות את הגבול

אנו אכן עוברים נשמתי לרווחה כאשר ראיתי ש. הוא היה קשוב אליה ופתח את לבו ואת המחסומים וללא בדיקה עברנו את הגבול

שציידו , נכנסתי למאפיה שם פגשתי ביהודים. צעדתי בעקבות הריח. ריחות מאפה עלו באפי, כאשר אני בעבר השני. ללא בעיות

באותו הלילה ישנתי בבית הכנסת אליו הובילו אותי מספר  .מצרך מאוד נדיר שכבר היה מחסור גדול בו בפולין, אותי בכיכר לחם

חשבתי  . נו עירי'שהיא התחנה הכי קרובה לדובצ, למחרת נסעתי ברכבת לוולובה .תחתית האנושות בעיניהמקום היה . יהודים

הזהירו אותי שמסוכן מאוד . ידעתי שנמצאים שם גרמנים ויוכלו להיווצר איתם קשרים, נו יהיה לי קל יותר להתפרנס'שבדובצ

  .רוג אותיובעקבות זאת עלולים לה, שיש שם מלשינים רבים, לחזור הביתה

  

ביקר אותי , שישה חודשים לפני כן. לאחר מחשבות החלטתי לשנות כוון ולנסוע לאחי בנימין שנמצא בלבוב. נשארתי בפלודבקה

בנימין . הגעתי לבנימין עם חולצה אחת שהייתה על גופי. אחי בוורשה ונזכרתי בימים היפים שהיו לנו ביחד עם הרשל ועם אבא

, לא נורא"אחי התלוצץ . גם נעליים קבלתי. המידות התאימו לי , למזלי. שגויס למלחמה ולא שב ממנה נתן לי בגדים של חבר שלו

  .כל מה שהרווחנו שלחנו למשפחה! היה לנו טוב ביחד..." אם יחזור נקנה לו בגדים חדשים



 

ך לשמוע בקול אחי הייתי צרי, עשיתי טעות: "הספקתי לקבל עוד מכתב אחרון מהרשל בו כתב. את ורשה המשיכו לתקוף

מ עם הגרמנים שיתוקנו הנזקים שנגרמו בתשתיות והבטיח שמי שיעבוד עבור העירייה "ראש עיריית ורשה ניהל מו...". הצעיר

  ! כל ההבטחות היו לשווא. זו הסיבה שהרשל קיווה שהוא לא יהיה בסכנה. יינתנו לו תנאים טובים והגרמנים יניחו לו 

ברח הרשל רובינשטיין והצטרף לשורות , לאחר שאשתו ובתו נרצחו בגטו . לגטו וורשה, תו ובתואש, נשלחו הרשל 1942בשנת 

  .הפרטיזנים

  

הרכבת האחרונה . זיכרון שחרוט בי הוא שביום ראשון אחד נסענו אחי ואני מחוץ לעיר. בנימין נחשב לתושב קבוע וגרנו ביחד

למחרת מוקדם מאוד . כל אחד בחדר משלו. והחלטנו ללון במקום לא הספקנו להגיע בזמן. בלילה 12- הייתה אמורה לצאת ב

' מ 100צריך להיות . אסור לי להיות היכן שהייתי, הבנתי שמעצם היותי פליט. בבוקר בנימין בישר לי שחיפשו אחרינו מהמשטרה

לא אהיה כמו פישל חברנו כדי ש, הייתי חייב להתחבא . מעלות 30שם עבדו ביער בקור של , מי שנתפס  נשלח לסיביר. מהגבול

  . לא חזרתי הביתה . שנתפס והועבר לסיביר

  

בקשו . המנהל היה חבר במפלגה והיו לו קשרים. להנהלה הייתה השפעה על הסובבים. בבית החרושת מלאתי תפקיד חשוב

התיידדתי עם . שאשאר במקום שהייתי והציעו לי עבודה בעיר אחרת בהובלות עם משאית להבאת חומרי גלם שלא היו בנמצא

הוא אמר לי שכאשר אגיע לאחי שגר . יהודי שהיה במפלגה והוא ארגן לי תכנית על מנת שאצא מהמקום בו הייתי ואסע לבנימין

, נרשמתי לאוניברסיטה, חזרתי לבנימין. וכך היה . וכך אוכל להשתחרר ממקום מושבי -רשם לאוניברסיטה ייהיה עלי לה, בלבוב

שמעתי הרצאות ועברתי בחינה בתעשיית . קבלתי אישור והשתחררתי באופן רשמי, ושת שנרשמתיסיפרתי למנהל בית החר

  . הגרמנים תקפו את הסובייטים  וכל ההנהלה עזבה, 1941ביוני  . זכוכית 

  

לבוב הייתה . אוקראינים מקומיים יצרו יחידות לחימה שהיו נגד הסובייטים. לצבא הסובייטי אשר נסוג עד לרוסיה גויסבנימין אחי 

עד  1941בנימין שירת ביחידות האלו ושימש כרתך משנת . אלה שלא היו אוקראינים גויסו לעבודות ריתוך. אזור של אוקראינים

נאמר לו לקחת ציוד ומספר דברים אישיים , דיע לו שעליו להתייצב לאימוניםחייל שהגיע מהיחידה לגייס את בנימין הו. 1945

  .נפרדנו כאשר אני מבין שפרידה זו יכולה להימשך זמן רב . והוביל אותו לנקודת המפגש שהייתה מחוץ ללבוב

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה ,חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

כדי שניסע ) רכב רוסי(המנהל הודיע לי שישמור לי מקום ברכבו . על מנת לבדוק המתרחש שם, הלכתי לבית החרושת בו עבדתי

הדרך ארוכה ופולני , הפצצות מכל עבר. וזאת לאחר שהגיעה פקודה לפנות את לבוב לאלתר, נסענו מזרחה לכוון קייב. לקייב

  . לאחר שבוע בקייב המשכנו לסטלינגרד ברכבת וחפשנו בכפר מקום שניתן לגור בו ולמצוא מזון .בדרך לקייבק  ואני 'יאז, יהודי

ביום עבדנו בשדה ובלילה .  לא היה לנו אוכל. מזג אויר יבש וחם ללא צמחייה, גמלים פסעו, האזור היה מדברי. נחשבנו פליטים

הגרמנים כבשו את אוקראינה . מידע שקבלנו תאר את המלחמה האכזרית במטבח מאולתר אכלנו מעט וכל. ישנו  בפינה שמצאנו

  . נקצרה במכונות והובלה עד הוולגה, החיטה הבשילה. הכיבוש היה מהיר וללא התנגדות עד הוולגה!!! והם בפתח סטלינגרד

  .בסטלינגרד החל הקרב המפורסם אך אני כבר לא הייתי שם

  

. היינו מספר רב מאוד של מגויסים והעבירו אותנו לאזור טשקנט. ק לא רצה להתגייס'יאז. התגייסתי לצבא הפולני 1941בחורף 

. אמריקה- רוסיה- תה תחת כיבוש בריטניהילאחר חודשיים איראן הי .עברנו לאיראן דרך המפרץ הפרסי 1942שם התאמנו ובשנת 

הם . מאחר והגרמנים ניסו להרוס ולפגוע, טמשם עברנו לעיראק להגן על מקורות הנפ .הצבא הפולני היה חלק מכוחות הברית

אי , צריך היה צבא. בעיראק היינו בערך שנה .היהודים היינו מיעוט בצבא הפולני, אנו. הצניחו צנחנים ואנו שמרנו על המתקנים

רה מבצ, בצבא הפולני הייתה פלוגה שהעבירה אספקה לצבא הרוסי. נאמנותם הוטלה בספק רב. אפשר היה לסמוך על הערבים

  . עם תותחים וטנקים

  

הגעתי  1944בשנת  . היו מגיעים עם משאיות לים הכספי ומשם עם אניות רוסיות חזרה לחזית,  נהגים מפלוגות הצבא הפולני

מונטגומרי ורומן החלו להביס . רוב הכוחות הפולניים המשיכו לאפריקה הצפונית ולאיטליה .למחנות צבאיים בישראל במשאיות

  .את הנאצים 



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

שיון עלייה שחולק באמצעות הסוכנות יולקבל מהאנגלים ר) CERTIFICATE(מנת להגיע לארץ הצטרכנו לעבור הכשרה - על

עבדנו בבריכות .ה שקבלו את פניי'שם היו כבר כמה מבני עירי  דוד רוטר ודובצ, הגעתי לקיבוץ שדה נחום 1944בשנת  .היהודית 

הרגשתי ציוני והשתייכותי לקיבוץ הובילה אותי להחלטה . בשלב זה בחיי שיניתי את שם משפחתי מרובינשטיין למרגלית . הדגים 

בקיבוץ הוצעה  . סוג של פנינה, שעשויה מגרגר חול המצוי בצדפים,לית היא אבן יקרה מרג. רובינשטיין בתרגום היא אבן אודם.זו 

לאחר ראיון התקבלתי ונחשבתי כעובד מן המניין . בחיפה בעקבות ניסיוני הרב בתחום הזכוכית' פניציה'לי עבודה במפעל 

. לשאוב מידע על בני משפחה וקרוביםבמקביל נפגשתי עם עוד חברים שהתפזרו לכל עבר בזמן המלחמה  וכל אחד רק רצה .

  .פגשתי את משפחת פרידמן ומשפחת לב

  

ניהלתי את המקום שהתפתח וקנה לו שם . מפעל זכוכית שהקמנו בחולון,מה עבדתי בשותפות עם משפחת פרידמן -כעבור זמן

יצאנו . י בשכירות בחולון גרת.וגם ערבים היו חלק מלקוחותינו , צנצנות לריבה' עסיס'מכרנו לבית חרושת .ברחבי המדינה

השנה . לאחר מספר שנים התפוררה השותפות בעקבות אילוצים שונים ...ים-חבורת נערים באוטו משא לחולות בת,לבילויים 

בדקתי  והחלטתי להקים , התעניינתי ??? נבנה בניין שבעליו היה שמריהו לוין  18עטר -ברחוב בן,נודע לי שבתל אביב .  1946

  .היה שמו' מרגלית' –ן לזכוכית שיהיה  בבעלותי בית חרושת קט

  

גילה שכל משפחתנו נספתה וקבוצת יהודים . הוא חזר לפולין לתקופה קצרה.השתחרר אחי בנימין מהצבא הרוסי  1946בשנת 

, הוא וחברים, היהודית לשם ההבריגאדהוא מאוד רצה להגיע לארץ ובעזרת .ששרדה הקימה קבוץ קטן שבנימין שימש כמזכיר

יה נתפסה סמוך לחופי ארץ ישראל על ידי הצי האנגלי שדרש מהם להפליג מייד יהאנ. עברו את הגבול, וסרמן ויוסף רודמן

התחלנו . ואני נמצא בישראל, ממידע ובדיקה של בנימין אודות משפחתנו עלה כי כולם ניספו ורק אני נותרתי בחיים. לקפריסין

  .להתכתב

  

לאחר זמן מה עברתי לגור . חלקנו חדר בתל אביב .משה כרמי,שעם הזמן הפך לשותף במפעל בינתיים הכרתי בתל אביב חבר

העסקתי ,במקום עבודתי  .ושותפי נשאר בדירה בתל אביב, דירה שהייתה שייכת למכר , גן- בדמי מפתח ברחוב הנשיא ברמת

 1948בשנת . ל"י שהוא חבר בארגון אצלבסוף גילה ל.הדבר נשמע מוזר . תימני נחמד שלעיתים תכופות ביקש לצאת לחופשה

כאשר גילו שהאנגלים מכרו לערבים .ל היה מעולה"תפקוד המודיעין באצ .ותקופת המחתרות הסתיימה, התגייסתי באופן רשמי

לקחו מהם את כל התחמושת . רציני על השיירות הערביות  ' אמבוש'י ובדרך ערכו "הודיעו מיד לארגון הלח, תחמושת למרגמות 

גוריון -ובן? הערבים נסו מיפו למרות הפצרותיהם של משה דיין .הייתי עד לכיבוש יפו. והיהודים כבשו את יפו, תה ברשותםשהיי

  .לאומית- להישאר במטרה להקים אומה דו

    

היהודית  ההבריגאדשם הייתה ,חנקה הגיעה מאיטליה . הנישואין נערכו אצל חברי יעקב לב בחיפה.נישאתי לחנקה 1949בשנת 

. 'אנצו סירני'תה חברה בקבוצה גדולה של הנוער הציוני ועלתה ארצה באוניית יחנקה הי .שעזרה רבות לניצולים במזון ובגדים

היא דברה עברית רהוטה מאחר ובאיטליה היו מורים ישראליים . תה תקופה במחנה בעתלית ולאחר מכן עברה לקיבוץ אבוקהיהי

  .****תשנשלחו מהארץ כדי ללמד  את השפה העברי

  

חודשים רכשנו דירה  6ולאחר , מצא דירה ברחוב עליה בתל אביב.חברי דוד קמינר השתחרר מהצבא.אנו זוג נשוי, לאחר שבוע 

אני ניגש .נשמעה נקישה בדלת, יום אחד כאשר חנקה ואני בביתנו . ברחוב מרגוע ברמת גן ואופנוע שהביא אותי יום יום לעבודה

עמדנו כך מספר דקות . אינני יכול לתאר במילים את ההתרגשות שאחזה בי .עומד מולי אחי בנימיןלדלת לקבל את הבאים ולפתע 

נלקח . לצבא גויסבנימין ,מלחמת העצמאות ,1948שנת  ...רק על פגישה זו אוכל לכתוב ספר...ולא האמנו שאכן זה קורה

בנימין הצטרף לבית  .וליס ולאחר מספר חודשים שוחרר עקב לחץ דם גבוה'לחם נגד החיילים הירדנים במחנה ג, למשלט

בנימין לקח את הפיקוד לידיו וניהל , נפצעתי בתאונת דרכים וחצי שנה לא יכולתי לעבוד. המלאכה שהקמתי ופיתחנו את העסק

נולד בני  1.1.1950בתאריך  .מניה ופנינה, בנות 2נולדו להם  .שא לטובה אותה הכיר בקפריסיןבתאריך      בנימין ני .אותו לבד

  .נתן, הבכור

  



 

עם משפחתי ליוהנסבורג בדרום  1954-וטסתי ב, עם הזמן סבלתי מהתקפי אלרגיה תכופים שפגעו לי מאוד באיכות החיים

הקמתי .עברנו לגור בקייפטאון 1959בשנת  ).  הרשל(בני הרי נולד  1958ובשנת ,דליה  –נולדה לנו בת  31.5.54-ב. אפריקה

לאחר שהחברה בקייפטאון נמכרה  .גדי-התנדבה בקיבוץ עין, למדה בירושלים, בתי דליה חזרה לישראל .מפעל גדול לזכוכית

עקרנו  1985בשנת . אך התקפי האלרגיה רק גברו והתחזקו, קיוויתי שבריאותית ארגיש יותר טוב.גרנו בתל אביב , עלינו לארץ,

מתעניין ובקיא בנעשה בישראל  , אני מדבר עברית על בוריין.בייחוד את אחי ומשפחתו ,מאז בקרתי הרבה מאוד בארץ .לקנדה

  .1997בנימין אחי נפטר ביולי   .2006חנקה אשתי נפטרה בשנת    .ואף תורם לארגונים 

  

 NEW YORK-חי ולי שיום אחד התפרסמה כתבה בעיתון הברצוני לספר על התרגשות גדולה שאחזה בי כאשר נודע לא
TIMES שמספר את ) גיבורי הלילה(' גיבורים אוף דה נעכט'התברר שיצא לאור ספר שנקרא .שהוזכר בה שמו של הרשל אחינו

פרט , ראיננו יודעים מי כתב את הספ.ופרק שלם מספר על פעולותיו וגבורתו של  אחינו הרשל , סיפורם האמיץ של הפרטיזנים

המשפחה ערכה חיפושים קדחתניים כדי למצוא את ) . נמסר לנו שהשם המקורי הוא שרגא איינבינדר(כעבר - לכך שרשום פעבר

- בן',פיירקלוט,מרגלית: הספר נמצא במשפחותינו  .לס ובאוניברסיטה בטורונטו'אנג-ואכן הוא נמצא בחנות ספרים בלוס, הספר 

  .ארי

  !בזכותם אני חי - ם ונכונים שעזרו לי פגשתי אנשים טובי: המסר שלי 
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