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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
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נשארתי . אבי נישא בשנית לגויה ולא היה לי קשר אתוו הוריי נפרדו עוד כשהייתי ילד קטן. שבפולין 'גבלוד 1925נולדתי בשנת 

סבלה תקופה ארוכה  היא. הייתה אישה חולהא אמ. שם משפחתי ברונר הוא שם הנעורים של אמי. ררנו אצל סבתיעם אמי והתגו

. סרטןהבהם ניקזו לה את הנוזלים מהגוף עד שלבסוף התגלה  היא הלכה לטיפולים בבתי חולים. בידיים ובגוף, מבצקות ברגליים
שממנה  לסבתי הייתה חנות לירקות. שם גדלתיו ,)ציפורה(מה פייגה ש, נפטרה אמי ואני המשכתי לחיות עם סבתי 1937בשנת 

, הייתה אלמנה סבתא. וגידלה אותי באווירה יהודיתהיא הייתה אישה מסורתית . עזרתי לה בעבודה ככל שיכולתי. התפרנסה

ואחת מהבנות גרו  אחד מהבנים .אמי הייתה הבכורהכששלוש בנות ושלושה בנים : שישה ילדיםוהיו להם  ,לסבי קראו ברוך

בחופש נסענו ו 'גבת אחרת התחתנה ועברה לגור עם בעלה בעיר סמוכה ללוד ,בן אחר התחתן ועבר לגור בעיירה קטנה ,'גבלוד

  . אליהם לביקור

תי יאני הי. יום אחד רדפו אחרינו ילדים גויים ורצו לפגוע בנו. יהודי דתי יחד עם בן דודי שהיה צעיר ממני ביום פרסלמדתי בבית 

סבתי שמעה את שקרה ואמרה . למזלו הוא לא נפגע. אבל בן דודי מעד ונפל מתחת לאוטו יותר זריז והצלחתי להתחמק מהם

בית בן דודי עבר ל .כך היהו ,הפאות ונלך לבית ספר ממשלתי רגילשמעכשיו לא נלך יותר לבית הספר היהודי אלא נספר את 

 .כבר למדו ילדים בגילנושחסר לנו שחומר הכיתה בגלל שנינו ירדנו  .סבתיליד בית  פרספר באזור מגוריו ואני בבית ס
   

  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 ,או בהתנגדות בריחהב

  
לפני המלחמה הפכו לגטו ולתוכו העבירו יהודים מאזורים שונים עד את האזור בו גרנו . 'גלודהגרמנים כבשו את  1939בשנת 

. בעיבוד עורות, עבדתי ברצענות. מי שלא עבד לא קיבל אוכל. הגרמנים חייבו אותנו לעבוד ובתמורה קיבלנו אוכל. הבעיר ומחוץ ל

כשיצאתי לעבוד . עוד לפני המלחמה אימצה סבתי ילדה שהתגוררה אתנו. סבתי שלא יכלה לעבוד לא קיבלה הקצבה של אוכל

בעבודה . היא שכבה כל היום במטה ומצבה הדרדר. יומי שהלך ונעשה קשהרה עם סבתי ועזרה לה בתפקוד הבגטו היא נשא

  .עלינו להוציא אוכל ונאסרבמקום אבל הוכרחנו לאכול אותו קיבלתי אוכל 

לא . וביקשה ממני לעזוב את סבתא בגלל שהמצב היה קשה ולא יכולתי לעזור, אחותה של אמי ,פנינה -לאחר זמן מה באה פרלה

היה לי מאוד קשה לראות ו היא גידלה אותי כל השנים, היא הייתה לי כמו אמא. רציתי לעזוב מכיוון שהייתי מאוד קשור אליה

, אחרת ,דודתי פרלה ראתה את המצב ושכנעה אותי לעזוב. י לעזור לה אבל לא הייתה לי שום דרך לעזוררצית. אותה במצבה
. בעלה ושתי בנותיה - היא לקחה אותי אליה למקום בו התגוררה עם משפחתהלבסוף השתכנעתי ו. אסיים כמו סבתא, היא אמרה

מדי פעם הלכנו לבקר את . קחתתה עבדה בבית מרב ,שתבבית חרו בעלה עבד בסנדלרות. שם היו אנשים צעירים שכולם עבדו

מנת אוכל מאוד מצומצמת וממנה  היא הייתה מקבלת. היא גססה במיטה ממנה כמעט ולא יצאה סבתא וראינו איך מפעם לפעם
ל כ עם, העשוי מעץ, לאחר זמן מה שמענו ששרפו את ביתה. נני יודע מתי בדיוק היא נפטרהיא .התקיימה זמן מה עד שנפטרה

   .תכולתו ויושביו

דודתי שלא הסכימה להיפרד מבתה . שיםהבנים והגברים הופרדו מהבנות והנ .ברכבות כשסגרו את הגטו נשלחנו כולנו לאושוויץ

י אנ. בת דודתי הבוגרת יותר הופרדה מאמה ואחותה ונשארה עם יתר הנשים במחנההקטנה נשלחה יחד אתה למשרפות ו

 הגיעיום אחד . לא עבדנו ולא עשינו דבר. המצב שם היה מאוד קשה. בירקנאולהועברנו ו מחנהנשארתי עם בעלה של דודתי ב

התייעצתי עם דודי מה  ,לא ידעתי האם ללכת עם הנערים האחרים לעבודה או להישאר. נערים לעבודה 120גרמני וביקש לקחת 

עוד מעט יילקחו גם מבוגרים יותר למשרפות ולא , אם תחלה תילקח מיד למשרפות, פה בקושי תקבל אוכל" - והוא אמר לי לעשות
  .צאו לעבודהנעתי והצטרפתי לנערים שיהשתכ ".זו הזדמנות בשבילך להמשיך, אהיה אתך עוד

לא ידעתי מה תהיה שאמנם  התנחמתי בכךכשראיתי את מנת האוכל  .החתימו אותנו במספרים ונתנו לנו מיד מנת אוכל טובה

את האוכל קיבלנו באזור מגודר . מאשר בבירקנאו טוב אוכל יהיה לפחות יותרהאבל כנראה ש ,לו תנאים נחיהיהעבודה ובא
לקחתי את צלחת האוכל שקיבלתי ונתתי . הגדר הייתה בגובה מטר. אליו אספו את כל הנערים שאמורים לצאת לעבודהשבמחנה 

ה רעב ואני בטוח שאקבל עוד אוכל במקום אליו אני יודע שאת" - אמרתי לו. גדר עם שאר אנשי המחנהאותה לדודי שהיה מעבר ל

אכל את , הוא לקח את הצלחתלבסוף . אותו והפעם אני זה ששכנע, הוא לא הסכים לקחת את האוכל אבל התעקשתי. "אני הולך

  . האוכל והחזיר לי אותה

ד אחד היה מחנה בירקנאו ובצד כאשר בצנוספים מסביב לעיר היו מספר מחנות . אושוויץמחנה העלו אותנו על מכוניות ונסענו ל

אותנו לימדו לבנות בכדי . באושוויץ עבדו, שבו האנשים לא עבדו אלא רק נשלחו להשמדה ,בניגוד לבירקנאו. אחר מחנה אושוויץ

להתפנות מהחזית מול הרוסים  יםאמור ושהילאנשים  ,לעזור בבניה של עיירה או אזור מגורים חדש שיועד לאוכלוסייה אזרחית

הוציאו אותנו מהמחנה והובילו אותנו , כשהרוסים התקרבו לקרקוב שליד אושוויץ. בעיקר עבדנו בעזרה לבנאים. להתקדם שהחלו

 .החזיקו אותנו בהמתנה להעברה למחנה ליברהאוזן זקסנהאוזןב. שליד ברלין בצפון מזרח גרמניה זקסנהאוזןברגל למחנה 



 

חצי . למטרת שמירה במקוםלהאכיל את הכלבים שגודלו והוחזקו לתי היה שקיבתפקיד וה ו אותנו לעבודות שונות במחנהחילק

 זקסנהאוזןלאחר זמן מה העבירו אותנו מ .אלו שנתנו להם את האוכל, מהביסקוויטים שניתנו להאכלת הכלבים אכלנו אנחנו

משאר אוכלוסיית , מאושוויץקבוצת הנערים שהגיע , במחנה עצמו הפרידו אותנו. לליברהאוזן ומשם יצאנו לעבוד בעזרה בבנייה

. אחראי בלוק, היה אחראי גרמנישם והגדול מחנה הלמעשה זה היה מחנה מגודר בתוך . המחנה ולא נתנו לבוא במגע עם היתר

הוא הכיר את כל . היה לו טלאי אדום על הבגדו עילותו הפוליטית נגד המשטר הנאציהוא היה פעיל פוליטי שהוכנס למחנה בגלל פ

כשיצאנו . דים ותמיד אמר לנו שאנחנו חייבים לשרוד ולהחזיק מעמד כדי שנספר מה קרה ליהודים ועל השמדתםהחגים היהו

, היינו עייפים. שלא נישבר, ואמר לנו שנצא לעבוד עם ראש מורם ונחזור מעבודה עם ראש מורם לעבוד הוא עמד ביציאה

  .הוא עמד בפתח ודבריו נתנו לנו כוח להמשיך, התזמורת ניגנה
ציוד המלט וכל , העברנו לבנים, ביחד עבדנו כעוזרים לבנאים. ומהונגריה יחד אתנו היו גם קבוצות נערים יהודים שהגיעו מליטא

גרמנים ששמרו שלא נדבר עם הבנאים ולא נעשה דבר מלבד להביא אליהם את  SS אותנו ליוו כל הזמן חיילי. שנדרש לבנאים

אבל הוא היה , לאחרי הגרמני עוזרבבלוק במחנה היה  .פולנים ואנשים שונים, גרמנים הבנאים היו .החומרים והציוד לבנייה

למעשה היא נשלחה למחנה אחד . סירב להיפרד ממנה כשנשלחה למחנותהוא היה גוי שהתחתן עם יהודייה ו. במקור מהונגריה

בה את הנערים מהונגריה ונותן להם יותר שמנו לב לכך שהוא מפלה לטו. אחד מתפקידיו היה לדאוג לחלוקת האוכל. והוא לאחר

   .לגשת אליו ולהתלונןמאיתנו שלושה  ובחרנו התלונן עליו לאחראי הבלוק הגרמניהחלטנו ל. הנערים מפולין ,אוכל מאשר לנו

כעס  ,הוא מאוד התרגז. ניגש לאחראי הבלוק וסיפר לו שאנחנו מתכוונים להתלונן, העוזר ששמע שאנחנו מתכוונים להתלונן עליו

גי הנערים שהיה אמור אני הייתי השלישי מבין נצי. כך גם השניו ון נכנס אליו וקיבל מכות נוראיותהראש. וביקש שיביאו אליו אותנו

בבלוק היו שלושה חדרים והם . החביאו אותיו לי להיכנס כי חששו שיהרוג אותי ולכן אולם יתר הנערים לא נתנ להיכנס אליו
הוציאו את . אחראי הבלוק ניגש לאחראי המחנה וסיפר לו את שקרה. העבירו אותי מחדר לחדר כך שלא ימצאו אותי בחיפושים

 ,שלוש רצועות עור - עם שוטשלוש מלקות יפו בכל אחד מנערי הבלוק כולנו החוצה ואחראי הבלוק יחד עם אחראי המחנה הצל

. פני כןעדיין זכרנו לו גם את הימים שלאבל  ,ונו התקלקליבינ יםהיחסלאחר המקרה . די ללמד אותנו שלא נתלונן בעתידבכ
נתנו לו את לקראת חג הפסח  .בעזרתם עשינו דגם של המחנה ובתוכו הבלוק שלנוו בקליפות עץבמחנה היו אנשים שפיסלו 

  .תו סולחהיעשינו אוהדגם הזה כמתנה 

עמדנו כל הלילה , אותנוהפשיטו  בהגיענומיד . העבירו אותנו למחנה מאוטהאוזן שבאוסטריה, הרוסים מזרחה עם התקרבות
שם השתתפנו בבניה של תעלות ו ה חברים העבירו למחנה גוזן הסמוךאותי יחד עם עוד חמיש. בקושי שרדנוו בחוץ בקור

 בו נתנו לנו לאכול רעל גונסקירכןהועברנו למחנה אחר זמן מה ל. ןלאחר מכן החזירו אותנו למאוטהאוז. ומנהרות הגנה למטוסים

לא היה איפה . כמעט אף אחד לא שרד שם יותר מששה ימים. בכל יום מתו אנשים ובאו חדשים במקומם. בדיעבדידענו רק עליו 

  .לישון והתנאים היו מאוד קשים

הונגריה היו אנשים מבוגרים יותר שאמרו שהגרמנים ברחו בין יוצאי . קמנו וראינו שאין גרמנים במחנה ,1945במאי , יום אחד

לכן הלכנו בקבוצות קטנות ו רים יותר ייקחו מאתנו אוכל שנמצאבגלל שהיינו צעירים יחסית חששנו שהמבוג. ואנחנו משוחררים

יע מעבר ליער שמענו רעש שמג. היה ממוקם בתוך יער גונסקירכןמחנה . נו או הסתרנוימה שמצאנו חילקנו בינ. לחפש אוכל

הגענו לכביש  .המבוגרים שבמחנה אמרו לנו שנלך לכיוון הרעש וכך עשינוו ,לכיוון כזה או אחר, ענו לאן ללכתלא יד. שהקיף אותנו

פרצנו . בעיירה סמוכה מצאנו מחסן אוכל גדול שהצבא הגרמני אכסן בו אוכל ואספקה. טנקים של האמריקאיםהבו פגשנו את 
אנשים שנשארו  על, ל שקרה לאחר מלחמת העולם הראשונהזכרתי את שסיפרה לי סבתי ע. ולאגור אוכלאותו והתחלנו לאסוף 

ת מה שזכרתי מסבתי והשגחתי סיפרתי להם א. הייתי עם עוד תשעה בחורים. חלו ומתו מהר אחר כך ,אוכלהבחיים והתנפלו על 

שהינו בתחנת הרכבת הסמוכה מספר ימים אבל . ל בלבדכל יום פתחנו מספר קופסאות אוכב. כלו יותר מדי בשר ושומןשלא יא
שם פגשנו חיילים מהבריגדה ו חלטנו ללכת לעיירה סמוכה בשם ולץה. ין ואנחנו צריכים לצאת משם בעצמנוהבנו שאין למה להמת

לאחר זמן  .במחנה של הבריגדה התחלנו לחלות בכאבי בטן חזקים .העברית שקיבלו אותנו לתוך המחנה הצבאי הבריטי בו שהו

  .שהאוכל במחנה גונסקירכן היה כנראה מורעלשם נאמר לנו , ריקאים והעבירו אותנו לבית חוליםמה הגיעו האמ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

 .שוקולדיםו הביאו לנו אוכל טוב, הם לימדו אותנו עברית. העיירה אה שכרו באזורהבריגדה ארגנה ואספה אותנו בבית גדול שכנר

הבנתי שמה שעשו לנו בפולין . רציתי להגיע רק לישראל. כל קרוביי הושמדו ,אן לחזורנו שחזרו לפולין אבל לי לא היה ליהיו בינ

הועבר מטעם הבריגדה כל מי שרצה לעלות לארץ . נהיה כל היהודים ביחד ונוכל להתנגדאבל אז לפחות , יכול לחזור על עצמו

הכילה ראשונה הקבוצה ה. חולקנו למספר קבוצותו באיטליה שהינו כשנה. וזרים ליווןכפליטים יוונים שח ,דרך זלצבורג ,לאיטליה

 ההגיע ,השהשתייכתי אליזו , השניההקבוצה . השופט-לית ונקלטה בקיבוץ עיןאלג בלתיהועלתה לארץ בעלייה ומבוגרים את ה

  . הגולן- הגיע לשער ,דבורה ורנברוט, אליה השתייכה אשתי לעתידהשלישית הקבוצה  .זרע- לקיבוץ בית

בכדי לעלות ארצה ' אנשי המוסד לעליה ב ל ידיזו אנייה שנקנתה ע". ווד'יאשיהו וג"עליתי לארץ בעלייה לא לגלית על אנייה בשם 

ראשי העלייה . כבר בדרך תפסו אותנו הבריטים ורצו להעביר אותנו לקפריסיןו ,יהשבאיטליה עלינו על האני במודנה. ניצולי שואה

קטנה וניסו לברוח  קבוצה של מספר אנשים יוצאי קיבוץ שהיו על האנייה ירדו לסירת מנוע. נייהוהתנגדו לכך וכיבו את מנועי הא



 

כל אחד מהם התחזה לבעל . אנייה שהיינו עליהי הבריטים והועברו לחיפה יחד עם הולהסיח את הבריטים אבל הם נתפסו על יד

את רב החובל ראיתי בירידה  .תפקיד באנייה כאשר בעלי התפקידים עצמם של האנייה התחזו לתיירים או לנוסע רגיל על אנייה

 הורידו אותנו מהאנייה והעבירו לעתלית שם שהינו כחודש ימים עד שעברתי. מצלם תמונות כמו תייר ,מהאנייה עם מצלמה

 .הגעתי לארץ 1946ביוני  .זרע בעמק הירדן- לקיבוץ בית
   

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

 ):לדורות הבאים
  

בכל שבת לקחתי סוס  .י משמרות ביוםשת, עבדתי ברפת בחליבת פרות. זרע עבדתי חצי יום ולמדתי חצי יום- בקיבוץ בית
בשנת עוד בדרך מזלצבורג לאיטליה והתחתנו הכרתי  אותה, הגולן לפגוש את דבורה- מהמשק ורכבתי עליו עד לקיבוץ שער

למדנו להשתמש . היינו המאושרים בחבורה בקיבוץ .ח"מנבחרתי עם שלושה אנשים לשרת בפל בקיבוץ .זרע- בקיבוץ בית 1949

היינו בסך הכול מחלקה אחת בפיקודו של . שם היה מוצב סורי, גב-כיבוש הר סוסיתא מעל קיבוץ עיןהשתתפתי ב .םבנשק ולהילח
בכדי ליצור תחושה שכוח גדול . הם הופתעו לגמרי וברחו ,ת הסורים ועלינו להר מכיוון סוריהאגפנו א. גב-עיןקיבוץ מאירקה מ

  .יעקוב- הבסיס שלנו היה באשדות. צמח בסירותגב בלילה דרך חוף - נו לעיןחזר. מסתער עליהם צרחנו וצעקנו יותר מאשר ירינו

קשת הופתע - ים שיצא מביתסיור של לוחמ. זביח-כנגד בני שבט ערב א, ליד הר תבור, קשת- השתתפתי גם בקרבות באזור בית

ד פורייה ומשם המשכנו ברגל עד יעקוב במכוניות ע-יצאנו מאשדות. קשת פנו אלינו לעזרה- מקיבוץ ביתו וחוסל על ידי בני השבט

מסביב ו הסמוכים והזעיק עזרהילד אחד מהכפר רץ לאחד הכפרים . כבשנו את הכפר והרסנו אותו לחלוטין. זביח-הכפר ערב א

קיבלנו הוראה לסגת ולרוץ ש נהרגו לנו מספר לוחמים עד. מוד מולםהגיעו לוחמים ערבים רבים עם נשק מתקדם ולא יכולנו לע
  .בדרך נהרגו רבים מאתנוגם . כדוריהחקלאי ספר האי לבית באופן עצמ

להיות מפקד עמדה משם נשלחתי . עברנו לקיבוץ יחיעם, בכדי לעזור בקיבוצים בגליל שהותקפו והיו במצוקה ,בשלב מסוים

בקיבוץ . תבור לא רצינו להישאר שם ועברנו לקיבוץ גזית ליד הר. 1948שם הייתי עד ששוחרר הגליל בסוף  ,במאי-בקיבוץ אחד
. אשתי עבדה בגן ירק. משקה בניהולעבדתי שם ברפת ו .גזית היה גרעין גדול של יוצאי תורכיה וקבוצה קטנה של יוצאי רומניה

כך בשנת . להוציא ללימודים מישהי אחרת ,מתוך לחצים פנימיים ,היא רצתה לצאת ללימודי ניהול גן ירק אולם הקיבוץ העדיף

שמעתי שיש מישהו בשם מושלין  ביקור אצל משפחה בתל אביבבו חיפשתי עבודה ברפת. קיבוץ גזית תהחלטנו לעזוב א 1949
ברחובות שאבוא לעבוד  לאחר מכן סיכמנו. ניסיוןשבוע קיבלו אותי לעבודה להגעתי לרחובות ו. ברחובות שיש לו הרבה פרות

מיד גייסו אותי וחזרתי לשרת בצבא במקום להתחיל כשנודע בצבא שעזבנו את הקיבוץ הם . עזבנו את הקיבוץ ולשם כך אצלו

  .רתי שנתיים כמדריך לתצפיתנים לזיהוי מטוסיםיויר שם שואהלקחו אותי לחיל . בעבודה

. עברנו לגור בבית שבו אני גר עד היוםהחלו לבנות את איזור המגורים ו 1954 שנתב. יםברחובות גרנו בתחילה בצריף בשער

 עבדתי שם ארבעים שנה .במחלקת איזוטופים, לעבוד כלבורנט במכון וייצמן למדע שברחובותכשהשתחררתי מהצבא התחלתי 

  . האנשים שם היו לי כמו משפחה, וזה היה הבית השני שלי

אחרי מספר שבועות נפטרה תינוקת שנולדה לא החזיקה מעמד הרבה זמן ו הבת הראשונה. ברחובות נולדו לנו ארבעה ילדים
הוא למד גיאופיזיקה והוא הקים ומנהל כיום את . נולד בננו אילן ,1953בשנת  ,כשנה לאחר שנפטרה. יפלגמונה פנימ - מאבצס

הבן . לבת הגדולה שלו שני בנים והקטנה בהריון ובקרוב יהיה לה ילד ראשון. שתי בנות ובן -יש לו שלושה ילדים". אקולוג"חברת 

היא למדה הוראה לכיתות צעירות וכיום . תנו שושנהנולדה ב, 1957נת בש, בע שנים אחריואר. סיים לאחרונה את שירותו הצבאי
הבת לומדת . שני הגדולים סיימו צבא והתחתנו. שלושה בנים ובת אחת - יש לה ארבעה ילדים. מנהלת גן במעלה אדומים

למד כלכלה וא ה .נולד בננו הקטן עופר, 1966בשנת , אחרי שושנהתשע שנים . ארכיטקטורה והבן הקטן כיום משרת בצבא

  . לו שני ילדים שעדיין לומדים בבית הספריש . מרצה בפקולטה לחקלאות ברחובות ובמכללת אחווה כיוםוניהול עסקים ו

ציבו המצרים ה. במלחמת יום הכיפורים הוא לחם בכוחותיו של אריק שרון ונכנס לעיר סואץ. ביחידה קרביתבצבא בני אילן שירת 

. הוא היה סגן מפקד פלוגה והשתתף בקרבות קשים. רק ארבעה חיילים מפלוגתו נשארו בחיים ,ושם מארב והרגו רבים מחיילי

כל עוד לא הודיעו לי דבר הייתי רגוע מדי יום הייתי הולך לעבוד אך . לא שמענו ממנו דבר, כשלושה חודשים, תקופה ארוכה

שריונר בשם אילן ברונר נהרג במלחמה כאשר  ,ליהשלא ידענו עשמועה סביבנו כאשר חזר הביתה התברר לנו שהייתה . יחסית

הבן הצעיר . היו המומים ושמחו מאוד לראות אותו חי הם, חזר הביתה אילן שלנוכש. חשבו שזה אילן שלנו על כךואנשים ששמעו 

  .  הצבאי בדרך רב סרןשירותם את שניהם סיימו . עופר שירת כקצין במודיעין
 .פגעו בליבה הסבלהתרופות שלקחה לשיפור היא סבלה כל השנים מאסטמה ו. הילדיםהשקיעה את רוב זמנה בגידול  אשתי

  . קפלן היא קיבלה דום לב בבית החולים 1998בשנת 

זמנתי את ה. לא רציתי להיות לנטל עליהם ,ר היו גדולים וכל אחד עסוק בחייוהילדים כב. לאחר מספר שנים הכרתי את רבקה
  . ו גרים יחדמאז אנחנ ,רבקה לבוא לגור איתי

גם . רצינו לגדלם כילדים צברים רגילים ,רצינו לגרום להם חרדה או דיכאון לא. כל השנים לא דיברנו עם הילדים על השואה

שלא  ,שאנחנו פחדנים שלא ברחנועלינו החברים הצברים אמרו  ,עלייתנו ארצה לא דיברנו על השואה אליהם הגענו עםבקיבוצים 

גם  ,הילדים שלנו. הנכדים היו הראשונים שהחלו לדבר אתנו על השואה ולשאול שאלות. הזה והאשמות מהסוג ,התנגדנו



 

. ייתכן וכפי שאנחנו רצינו לגונן עליהם הם לא רצו לצער אותנו ונמנעו מלשאול. לא דיברו או שאלו על שקרה בשואה ,כשבגרו

  . הנכדים כבר דיברו ושאלו ואיתם הנושא פתוח לשיחה

ר המלחמה הם גם לאחו היו כל כך אנטישמיםהפולנים . נני רוצה לחזור לשםיא. לא לפולין ולא לגרמניה, 'גלודלמעולם לא חזרתי 
מאז שיצאתי לפנסיה בשנת  . תחילה ניסיתי גם למנוע מילדי לנסוע לגרמניה או לפולין. לקחו לנו את הבתים ואת המעט שנותר לנו

כבר , לפני כשנתיים הפסקתי. ר על השואהשליט ברחובות ולספ-בתי ספר דהנהגתי ללכת כל שנה ל, ועד לפני כשנתיים 1992

אני חושב שהודות . נהגתי לספר לתלמידים על השואה ועל המדינה והקמתה. ההתרגשות הייתה גדולה מדיו היה לי קשה מאוד

ת הערביות והיו בטוחים לא האמינו שנצליח לשרוד כאן בין המדינו ,כשעזבו את נמל חיפה ,הבריטים. לשואה קמה המדינה

לניצולים מהגטאות והמחנות שהגיעו לכאן והצטרפו למאבק על הקמת המדינה הייתה תרומה גדולה . שמהר מאוד יחזרו לכאן

 .עד היום נבנתה והחזיקה מעמד, מאוד לכך שהמדינה קמה
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