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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

. ושהגרמנים נכנסנו הם לקחו את הרישיון של הסוכר וכל הדברים הממלכתיים ונאלצנו לסגור את החנות, להורי הייתה חנות כלבו

בבית הספר שבו למדתי היה מורה אחד . את החנות שהייתה לנו נאלצנו למכור לגוי. לאחר מכן אבי עבד בתחנת קמח כשנה

כל ספסל נחשב , היה אולם כזה גדול והיו בו הרבה ספסלים. אותה כיתה עם אותו מורה כל השנים', ועד כיתה ח' מכיתה א

 . אני ועוד חבר היינו בכיתה ולמורה קראו רוט הוא והרב שלנו נסעו לאושוויץ לגז.  תלמידים12בכל ספסל היו בערך , ככיתה

 

, כמו לפרוק משאיות, נתנו להם מדים ונתנו להם לעשות עבודות שחורות, ההונגרים לקחו את היהודים הצעירים והבריאים לחזית

בני דודים , רק קיללו אותם והמון מהם לא חזרו, ולא אוכל, לא נתנו להם יחס ראוי, לחפור שוחות קרב, לסלק מוקשים, תחמושת

אני זוכר שבפסח . יחד עם עוד חצי עיירה, ואשת הרב יחד עם הילדים שלה נשלחו גם הם לאושוויץ לגז, שלי צעירים לא חזרו

ובראש השנה , אבל הייתי חוטף על זה, והייתי בורח לשכנים והייתי אוכל טרף" שייגץ"המשפחה הייתה דתייה ואני הייתי מעין 

רדפו אותי ורגמו אותי , אני זוכר שללכת לבית הספר היה עבורי סיוט. אני זוכר שגויים מהשכונה היו מציקים לנו ושברו לנו חלונות

 .קיללו אותי. באבנים לפעמים

 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

עבדנו , מצבנו יחסית היה בסדר, היינו במחנה עבודה בסנט פרצן באוסטריה, 50והורי היו בגיל ה, 11בזמן המלחמה אני הייתי בן 

עברתי למאונט האוזן בסוף , לנו לזוז משםוהיינו בתוך המחנה ולא יכ. וזה היה מותרות לעומת מאונט האוזן, וקיבלנו מעט לחם

מי שלא "ולפני שיצאנו אמרו לנו , בדרך היה קר מאד, וממאונט האוזן לגונץ קירכן הלכנו ברגל,  יחד עם ההורים ברכבת45מרץ 

אנחנו ישבנו כי לאבא שלי היו כאבים חזקים מאד ". תבוא עגלה עם סוסים ויאספו אותם על העגלה, יכול ללכת שישב בצד הדרך

עד כמה שאפשר , ולפנינו הייתה משפחה נוספת של הונגרים ואיתם דיברנו מעין שיחת חולין שכזו. והיו לו תרמיל גב קטן, ברגלים

.  ולכן הם נחו בצד הדרך, לילדה שלהם היה חום,  מטרים7נו היה בערך יהמרחק בינ, לקרא לה שיחת חולין

 

 חיילים 3כי ראינו יד שמוטה ומתנדנדת ולפני העגלה הלכו , לפתע ראינו באופק עגלה מתקרבת ומשהו בה היה נראה מוזר

והם לא הבינו והם , וצעקו עליהם בגרמנית לקום וללכת הלאה, והגיעו למשפחה שישבה לפנינו עם הילדה, גרמנים עם מקלעים

ומאחר שהם לא קמו הגרמנים התקרבו , אז הגרמנים צעקו עליהם שוב פעם, דיברו בהונגרית שהילדה חולה והם לא יכולים ללכת

אבי , לאחר שראינו את זה אבי זרק את תרמיל הגב ובעצם רצנו במהירות לשיירה שהולכת, אליהם ופשוט ירו בהם מטווח אפס

נאלץ לזרוק את התרמיל שבו היו סמיכות ואולי איזה אלבום משפחתי הוא פשוט התעלם מהכאבים שהיו לו ברגל והצטרפנו 

והיה קר מאד , ללא ציוד מתאים, פשוט ישנו על הדשא, לאחר מכן עשינו חניית לילה במגרש כדורגל גדול. במהירות לטרנספורט

הייתה שמועה שם שהגרמנים רצו להכניס את כולנו לתוך מנהרה , הרבה מאד אנשים הלכו לישון ולא קמו מהקור, בלילה

ישנו מכורבלים אחד עם . אבל הדבר לא יצא לפועל. וכשיבואו כוחות לחלץ אותנו פשוט לפוצץ את המנהרה על היהודים שבה

לא , היה מן מחנה שם של צריפים שהיו שקועים חצי גובה באדמה, כשהגיע הבוקר המשכנו ללכת עד שהגענו לגונץ קירכן, השני

לאחר ששהינו שם מספר ימים הגענו למצב שבו הבנו שאסור לנו ללכת למרפאה כי מי שהלך , היה ריצוף והייתה אדמה חשופה

, ואני פתאום התנפחה לי השן חצי פרצוף שלי היה נפוח ובמקרה פגשנו שם את הרופא שלנו מהעיר בה גרנו, לשם לא חזר

אז הורי החזיקו אותי חזק והוא הוציא לי את השן , והוא אמר שיוציא את השן אבל לא יהיה לו מה לתת לי לכאבים, מהעיר קצל

, חלינו בטיפוס ולא קיבלנו אוכל, רובנו היינו באפיסת כוחות, שם שהינו יחד עם הדודה שלי, עם פלאייר שהיו לו בתיק שלו

וכשהאמריקאים יגיעו לפוצץ , השהייה שלנו בעצם שם לפי מנהל המחנה הייתה להכניס את כולנו למנהרה ולחסום את המנהרה

.  הדבר היה חלק מהפתרון הסופי. את המנהרה וכך בעצם להרוג את כל היהודים

 



 

, והם באו ולקחו אותו, והיו שם אלו שאחראים על הקבורה מהמחנה, בינתיים בעלה של הדודה שלי נפטר ממחלת הטיפוס

ואיך שאנחנו יוצאים , וכך גם אנחנו יחד עם הדודה, למחרת בבוקר כמעט כל השומרים ברחו והיהודים כשראו זאת החלו לצאת

וכשיצאנו הדודה שלי ראתה את , ארבע על ארבע לגובה, ראינו על יד הצריף שלנו מתים שמסודרים לגבוה בצורת שתי וערב

ומשם לא ידענו מה לעשות ויצאנו ליער שם בסוף הירידה היה כביש ושם התיישבנו בצד , לה קראו לורה, בעלה איזדור מנקו

וכתוצאה מאכילה הרבה , והיו בצידי הדרך אלפי יהודים והאמריקאים נתנו אוכל ומנות קרב, הדרך והאמריקאים נסעו בשיירות

. הדבר לקח זמן, עד שהאמריקאים הבינו שהדבר יכול להרוג אותנו הם הפסיקו, מתו

 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

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

היה בחור גבוה והם העלו , לאחר השחרור אני זוכר שבאו משטרה צבאית אמריקאית וזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי כושי

 (אסם)ונסענו למעין חווה שהייתה קרובה ושמו אותנו במתבן , את המשפחה שלי על סוג של קומנדקר ולא ידעו מה לעשות איתנו

ואם , זה היה תפוחי אדמה וכרוב מאודה, ואמרו לבעלי המקום להכין לנו אוכל וזה היה האוכל הראשון שאכלתי מזה הרבה זמן

ואז , והאוסטרים שאירחו אותנו הודיעו שהיא נפטרה כי לא ידעו מה לעשות איתה, אני לא טועה לאחר יום או יומיים דודתי נפטרה

ושם  (ציידי האלפים)" אלפן ייגר קסרנה"למחנה שנקרא , ואותנו לקחו לוולס באוסטריה. הגיע רכב שלקח את דודתי לקבורה

 5והיו , 12אני הייתי בן , ולקחו אותנו לבניין סמוך, אימי ואני לא היינו בריאים והמחלה הראתה את סימניה, התמקמנו בצריף גדול

.  הייתה חבית ענקית בחדר ואני הייתי בן יחיד וכולם היו שם נשים, ולא היו שירותים,  בחדר6או 

 

לא , לא אנטיביוטיקה, חיילים אבל חוץ מאספירין לא קיבלנו כלום, שם ריכזו את כל החולים ומי שטיפל בנו היו רופאים אמריקאים

, מא אמרה לי לך תחפש ותראה מה קרה לויוא, ויום אחד הוא לא בא לבקר, אבי בא לבקר אותנו כל פעם. ממש כלום, אינפוזיה

שמנגב את אפו עם , שם ראיתי בחור, ושם במקום הראשון בו התמקמנו, אז יצאתי לחפש אותו,  דקות הליכה8כל הסיפור היה 

, הוא היה פה והוא הצביע לי על המיטה שלו, ושאלתי אותו אם הוא מכיר אותו והוא אמר לי שכן, המטפחת של אבא שלי שזכרתי

מא החלה להרגיש רע יואז א, מא ומאז לא שמענו ממנויוסיפרתי לא, (בית חולים)הוא אמר שהוא התעלף ולקחו אותו לפרשינג 

רבתי במטרה לעודד אותה יהיא קראה לי ורצתה לספר לי איפה החבאנו דברים בבית ואני ס, ולא יכלה לקום מהמיטה, יותר

וזה הקטע שהכי חורה לי שלא , קראתי לרופא והרופא היא אובד עצות. אמרתי לה שהיא תבריא ונלך ביחד למצוא ולחפש, לחיות

ואכן באותו הלילה היא נפטרה ולמחרת בא רופא אלי עם מתורגמן ואמר שהוא נוסע . בדיעבד, הקשבתי לבקשה האחרונה שלה

י חזרו אלי הלכתי ילאחר שכוחות. יירבתי לנסוע איתו כי רציתי לחפש את אחיותיואני ס, ב והציע לקחת אותי איתו"בקרוב לארה

שם )י 'אז באחד הימים הוא קרא לי אצ, והוא אמר לי שאני אגור איתו בינתיים (אני קראתי לו דוד)למנהל המחנה בשם נורברט 

יקח אותי להונגריה ביולי יהוא אמר ש. מא שלי ואמר אני אתן לך עוד תעודה של אבאיואמר לי שהכינו תעודת פטירה של א (כינוי

ושם כל מה , הגענו לפרצן שם היה גשר מעבר בין טריטוריה רוסית . יקח אותי תחת חסותוי ואם לא אמצא שם איש הוא 45

בסוף , כנס לרכבתיהיה מאד קשה לה, ומשם נסענו ברכבת, ולא התחשבו ביהודים הרבה, שהאמריקאים נתנו לנו הרוסים לקחו

אני אפילו , הרוסים היו חסרי רחמים, נסענו לבודפשט, הצלחנו להתגנב והיינו על גג הרכבת והתמלאנו בעשן ובפיח של הקטר

.  והם לקחו מישהי ופשוט אנסו אותה לנגד עיננו, רדמו ברכבתיראיתי שהם חיכו עד שכולם י

 

ואמר לי שאם לא אמצא את , נורברט ואני הגענו והוא מצא את אשתו וילדיו שם, כעבור נסיעה של יומיים בערך הגענו לבודפשט

. ובעלה היה במלחמה, הבת שלה ובעלה היו בגטו, אני בקשתי ללכת לדודה שלי שהייתה קרובה אליו. משפחתי הוא יאמץ אותי

הבת שלה לא הסכימה לכך ואמרה שאם אחותי לא תגיע היא תאמץ אותי , היא לא קיבלה אותי ורצתה להכניס אותי לבית יתומים

ואחרי שהייתי איתם מספר חודשים אחותי הצעירה נשארה , ולמזלי אחותי ובעלה הגיעו הם חזרו מאושוויץ וכמובן לקחו אותי

שאר בהונגריה אז יהיא לא רצתה לה, והיא באה להונגריה לבדוק מה קרה עם הבית שלנו ועם האחיות, בגרמניה בזמן המלחמה

כמעט ולא , לא היו לי חברים, לא ידעתי שפה. הייתי ברחובות, לא למדתי, ושם לא עשיתי כלום, חזרתי איתה לגרמניה ללנסברג

שכיום  (האחות האמצעית)כיה ' נסענו לאחות נוספת בצ47וב, אחותי אמרה לי שככה הדברים לא צריכים להיות, היו שם הונגרים

לא נתנו חופש גדול להונגרים , ושוב הגעתי לארץ חדשה ללא שפה והיה קשה מאד להתאקלם ולהשתלב בחברה, חיה בגדרה

ובגיל , ושם נכנסתי לעבוד במוסך רכבים בתור מתלמד, ולכן נתנו לי שם בדוי של נער שנהרג באושוויץ בשם אלכסנדר זינגר, שם

. דרך איטליה באוניה בשם גלילה.  עליתי ארצה עם קבוצת דרור של עליית הנוער16



 

י על חייך  בארץ /נא ספר

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

כשהגענו שהיינו כיומיים שלושה בקרית , דרך איטליה באוניה בשם גלילה, עליתי לארץ באמצעות קבוצת דרור של עליית הנוער

עם עליית , הייתי בקיבוץ כברי קצת יותר משנה. (27/05/49שנת עליה )שמואל במעין מעברה עד שאספו אותנו מקיבוץ כברי 

שם עשיתי ,  התגייסתי בצריפין25/11/50ובתאריך ה, כיה כחודשים לפני הגיוס עברתי לאחותי שגרה בקרית אתא'הנוער מצ

 כלוחם שם 13ואז שנה אחרונה הייתי בשייטת ,  במשך כשנה28.רתי על משחתת קיוש, והייתי בחיל הים, טירונות כחודש וחצי

. 197834 מספר אישי 1953בזמנו השירות היה שנתיים והשתחררתי בפברואר , (13מראשוני לוחמי שייטת )נפצעתי באצבע 

ה קטנה אבל לא הסתדרתי שם אז חזרתי לאחותי בקרית ילאחר השחרור הייתי אצל אחותי בגדרה שם התחלתי לעבוד במסגרי

 54התחתנו בנובמבר , ושם הכרתי את אשתי שעבדה במתפרה, 53בשנת , שם עבדתי במפעל אתא, לא היה כסף. אתא

דרך ) נולדה הבת הראשונה ואז עברנו לחיפה 56ובשנת , הקמנו משפחה ולאט לאט התקדמנו עם הדירה בשכירות, (24/11/54)

(. 55ש "נו

 

ואז המפעל מכרו לי בית במחיר ממש טוב , וכאשר היו תקלות היו קוראים לי ובאים לוקחים אותי, במפעל הייתי איש טכני חיוני

,  בנות ובן3,  ילדים4בינתיים נולדו לי . בקרית בנימין כדי שאהיה קרוב למפעל כך שאם היו קראים לי הייתי עם הרכב קופץ לשם

 6 נכדים ו11כיום יש לי , ואז עבדתי עוד שנה במפעל קיטן נצרת ואז יצאתי לפנסה מוקדמת, 85עבדתי עד סגירת המפעל בשנת 

. המסר שיש לי להעביר לדורות הבאים זה שלא משנה מה עובר עליכם תמיד תשירו תרקדו ותחייכו. נינים

 

 

 ,  אתא–קריית ,  עזרי– ברוך בן :ראיון
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 מצורפות תמונות ילדות של שלמה 



 

 

       

 

  שלמה והוריו 



 

 

 

 



 

  שלמה ואשתו ביום חתונתם 

 

 


