"לְדוֹרוֹת"
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
שאלון לרישום קורות ניצולי השואה
איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים.
לכן ,המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים .בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את
הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה .לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית ,מחקרית
וחינוכית .אוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום
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עד  1944בגטו ברגסס בהונגריה ,אושוויץ בירקנאו בפולין ,בוכנוואלד גרמניה

במידה והיית בגטו ,ציין את שמו
ברגסס
במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז ,ציין את שמו
אושוויץ בירקנאו יבישוביץ בוכנוואלד
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במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
)מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה ,גרמניה ואיטליה(
בוכנוואלד

במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין ,ציין ממתי עד מתי
17/2/1947-30/9/1947

תאריך השחרור:
11.4.1945
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור
באטיו
שנת עליה:
1947

במידה ועלית באנייה ,ציין את שמה
המעפיל האלמוני

אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה
)ציוני דרך :הבית בו גדלת ,בית הספר ,חברי ילדותך; במה עסקו הוריך ,המשפחה המורחבת ,חגים ומאכלים(:
נא לכתוב בגוף ראשון
נולדתי ב ,1928ב 4לדצמבר ,במונקאץ' שבאותו זמן הייתה בשליטת צ'כיה ,גדלתי בבאטיו עם הוריי ,גדלנו עם סבי וחיינו טוב
מבחינה כלכלית ,למדתי שנתיים בבית ספר בבאטיו בבית ספר הונגרי ,ולאחר מכן עברתי ללמוד במונקאץ' בבית ספר עברי,
המרוחק כ  30קילומטר מביתנו שבו למדתי עד כיתה ה' עד המלחמה .כשפרצה המלחמה לא יכולתי לנסוע עוד לנונקאץ' לבית
הספר העברי והשלמתי את כיתה ה' בבאטיו עיר מגוריי.
נרשמתי גם לגימנסיה ,אך זה לא יצא לפועל .להוריי היה בית מלאכה גדול למסגרות ומכונות ונתנו שירות לכל הסביבה ,היו
לנו  5-6מכונות דיש ואבא וסבא החזיקו את הבית .בבית גרו סבא סבתא הוריי ,דודתי שעלתה איתי ארצה מאוחר יותר ,ואחי
הקטן הצעיר ממני ב 5שנים ,היו לי עוד סבא וסבתא במונקאץ' ,ואני זוכר שבתור ילד הייתי הולך עם סבי לבית כנסת.
מונקאץ' הייתה עיר ברובה יהודית עם רב ,אפילו הגויים שגרו בה דיברו יידיש.
אבי היה בן אדם מוכר ומעורב בפוליטיקה ומקורב לאנשים בבית כנסת ,יום אחד בשנת  ,42גילינו כי חצי מיהודי הכפר
במונקאץ' נלקחו ע"י ההונגרים וגרמנים לאוקראינה למחנות .אבי הלך ואסף מעשירי הכפר כספים ,ושילם דמי כופר עבורם.
הם הוחזרו לביתם תוך  5ימים.

נא ספר/י על קורותיך בזמן המלחמה
)גירוש ,גטאות ,מחנות וצעדות מוות ,במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי ,פעילות ותפקידים במחתרת ,השתתפות
בבריחה או בהתנגדות ,האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,במי נעזרת או אולי למי עזרת(:

ביום האחרון של פסח שנת  , 1944באו לביתנו הגרמנים ולקחו אותנו ברכבת לגטו ברקסס ,לקחנו מעט מזוודות ,מה
שהספקנו לקחת איתנו .בתור ילד לא הבנתי לאן הולכים או מה קורה ,הרגשתי בטוח כי ידעתי שאני הולך עם משפחתי .בגטו
קיבלנו מקום למשפחה ,מה שהפריד בין החדרים  ,בין משפחה למשפחה ,אלו סדינים שתלינו .אבי עבד בגטו במכבי האש,
ואני עזרתי לו .היינו בגטו בערך חודשיים ,עד שיום אחד לקחו אותנו לבירקנאו ,אני חושב שאבי ידע לאן אנחנו הולכים  ,הוא
היה חכם מאוד ומעורב בפוליטיקה ,אבל הוא לא אמר מילה .בבירקנאו חילקו אותנו ל 2טורים ,הגברים מצד ימין ,והנשים עם
ילדים בצד שמאל .אני הלכתי עם אמי דודתי סבתי ואחי  ,אבא וסבא היו בטור השני .ראיתי את אבי שהתקדם והתרחק בטור
שלו ,פתאום נכנסתי בי דיבוק ,הייתי שובב ,אז עזבתי את הטור של אימי ורצתי לאבי ,אמי קראה לי להישאר איתה ,אך ברחתי
לאבא ונעמדתי לידו ,אני זוכר שאימי צעקה אוסקר הישאר איתנו ,אם הייתי נשאר איתה הייתי הולך למשרפות .כשהגעתי
לאבא  ,נעמדנו מול מנגלה וסבי אמר לו בגרמנית שהוא רוצה ללכת לעבוד ,מנגלה הצביע לסבי ללכת שמאלה לכיוון
המשרפות ,שבזמנו כמובן לא ידענו שזה כך ,ואני ואבי הלכנו לימין .אני זוכר שלאחר מכן כשאני ואבי נכנסנו לבירקנאו ,היה
שם בור ענק ,והיה סירחון של שריפה של בשר .שאלתי את אבא מה זה? פעם ראשונה בחיי שראיתי את אבי בוכה .הוא ידע.
המשרפות לא יכלו להכיל את כל האנשים שהגיעו ,אז עשו את זה בחוץ .נכנסו למקלחת ,במקלחת גילחו אותנו ,התלבשנו
בפסים וכובע .פתאום כולם נראו אותו דבר ,לא זיהינו אחד את השני ,אבל אני הייתי עם אבא ונצמדתי אליו .לא שאלתי את
אבי כלום ,רק ידעתי שיש משהו שאני צריך להיזהר ממנו .בכל פעם שהיה מסדר אבי שם אותי על לבנה כדי שאני אראה יותר
גבוה וחזק ולא ייקחו אותי למשרפות .נראה לי שהיינו כמה ימים בבירקנאו ,לא בטוח ,היה שם נורא ,מכות ,הקאפואים
התנהגו כחיות  ,גם הם עשו את מה שהיו צריכים לעשות .עד שיום אחד אמרו לנו שאנחנו עוברים לאושוויץ .אני זוכר כשהלכנו
לאושוויץ  3.5קילומטר והיה המון גשם ,אני הייתי קטן אז אבא ארגן כמה אנשים וביחד הם כיסו אותי שלא אירטב בדרך.
באושוויץ הגענו לבלוק עם אבנים אדומות ,ישנו באותה מיטה .אני זוכר שבלילה האחרון לפני שנפרדנו ,אבי החליף את נעליו
הטובות תמורת חתיכת לחם ,הוא חצה את הלחם לשניים ונתן לי מחצית באותו ערב .באותו לילה שמו לי מספר על היד,

 .3619למחרת התחילו הטרנספורטים ,אמרתי לאחראי שאני מסגר ומכונאי ,כמו אבא ,כדי שנהיה ביחד ,אבל מרגע ששמים
לך מספר על היד ,אין לך שם ,המספר שלך זה לא אוסקר ,ולא אוסקר קליין ,ולא משנה מי אבא שלך ,המספר שלך זה
 . A3619ואז  3619צריך ללכת לאן שאומרים לו ,ימינה או שמאלה ,נפרדתי מאבי ויותר לא ראיתי אותו .נשלחתי עם נוער
בגילאי  16 15ונלקחנו למכרות פחם ,הגענו ליבישוביץ' המחנה של המכרות פחם ,היו שם  5000איש ביניהם יהודים ,שבויי
מלחמה מארצות שונות ,אסירים שחלקם רוצחים.
הגענו ועמדנו במסדר ,מנגלה הגיע ונתן לנו כדורים לבלוע " ,ויטמינים" הוא אמר ,אני לקחתי את הכדור ,אבל לא בלעתי.
מנגלה בא לוודא שבאמת סידרו לבני הנוער עבודה ,אחרת הוא היה מחזיר אותנו לבירקנאו .מפקד המחנה סידר לנו 120 ,
צעירים ,עבודה ולא נשלחנו חזרה .עבדנו בשלוש משמרות ,היו מובילים אותנו למכרות עם כלבים ,הייתי עובד שתי משמרות
או שלוש ,לא הייתה לי תחושת זמן בכלל ,לא יודע להגיד כמה שעות עבדתי או ישנתי .אני זוכר שכשהייתי חוזר ממשמרת
היינו לובשים בגדים נקיים ,אני חושב שישנתי בבלוק מספר  ,10איפה שהצעירים ,בחדר אוכל נתנו לנו לאכול סלק לבהמות.
בימי ראשון היה חופש ,היינו יושבים בחוץ ומדמיינים איך אפשר לברוח מהמקום הזה ,מישהו ניסה לברוח פעם ,תפסו אותו,
החזירו אותו ותלו אותו במגרש לפני כולם .באיזשהו שלב נעשית חולה ,לא יכולתי לעבוד  ,לא הצלחתי לנשום ,הכניסו אותי
לחדר קטן בית חולים ,הייתי בן  ,15.5התכסיתי בשמיכה והתחלתי לבכות ,בכיתי ,השתעלתי הייתי לבד ,לא זוכר איך אכלתי
ואם קיבלתי כדורים .ידעתי שמנגלה צריך להגיע לביקורת  ,ואם הוא יראה שאני לא עובד אני אחזור במשאית לבירקנאו
למשרפות ,הייתי שם שבועיים עד שיום אחד פשוט קמתי יצאתי והלכתי לעבודה ,פשוט נבראתי ,שרדתי.
לא ידעתי איפה אבי היה כל הזמן הזה ,בדיעבד התברר לי שהוא עבד במחנה של נשק  12-13קילומטר ממני ,ביקשתי
מבחור אחד שהכרתי ועבר ממקום למקום שימסור לאבי אם יראה אותו שאני בסדר ,ובאמת הוא ראה את אבי באותו מחנה ,
אבי סיפר לו שהוא מתפלל כל יום ומאוד דואג לי .ראיתי את הבחור הזה בצעדת המוות ושם הוא סיפר לי על אבי .הצעדה
התחילה ב  18.1.45התחלנו ללכת במינוס  25מעלות ,רק בפיג'מה ,והמון שלג מסביב ,כל מה שעבר לי בראש זה לשרוד,
ללכת קדימה .אני זוכר שהייתי הולך ברגל בקור ,והסתכלתי ימינה ושמאלה אולי אראה את אבא שלי ,כי בצידי הכביש היו
שוכבים הרוגים וחיפשתי אותו .היום אני אומר לעצמי ,איך יכולתי בכלל לזהות אותו ,גם אם הייתי רואה אותו ,זה היה בלתי
אפשרי לזהות .היינו הולכים בחמישיות בצעדה ,פעם אחת קיבלתי שלשול ,השלשול הזה התיש אותי ,הייתי מוריד את
המכנסיים עושה את צרכי וממשיך מהר ,אסור היה לי לצאת מהשורה או להאט ,אחרת היו יורים בי ,אחרי פעמיים שלוש
הבנתי שאני לא יכול לעצור ולרוץ כל פעם ,אז עשיתי בתוך מכנסיי .הגענו לגלייביץ ,שם הייתה המנוחה הראשונה שלנו,
הייתה שם חצר ענקית ,אמרו לנו לשכב לנוח בשלג ,שכבתי ליד חבר שלי ואמרתי לו "בשלג מתים בלי כאבים ,עם חיוך ,אתה
צריך להעיר אותי כל חמש דקות ,ואז אני יעיר אותך כל חמש דקות ,אחרת אנחנו נקפא מקור" וזה באמת מה שעשינו .בבוקר
הרבה אנשים לא היו קמים ,היו קופאים מקור ,הגרמנים היו עושים וידוא הריגה לאלו שקפאו.
המשכנו ללכת עד ברסלב  ,שם העלו אותנו לרכבות ,חלק מהקרונות היו סגורים וחלק פתוחים ,אותנו שמו בפתוח .ישבנו שם
בצפיפות ,ומי שמת ,מת – ישבנו עליו ,אסור היה לזרוק את המתים החוצה כי לאחר מכן יש ספירה .וככה נסענו ברכבת לא
יודע כמה זמן ,הייתה רוח מטורפת וקור ,זה לא עניין את אף אחד אם נישאר בחיים או לא ,גם אני לא ידעתי אם אשאר בחיים.
הגענו לבוכנוואלד .הורידו אותנו מהרכבות ,אני לא זוכר איך הצלחתי לרדת מהרכבת או לעבור את השער בבוכנוואלד בשלב
הזה כבר לא הייתי מסוגל לזוז  ,אני לא זוכר כלום מזה ,אני רק זוכר שהייתה שם בריכה ענקית עם חומרי חיטוי שהיינו צריכים
להיכנס לתוכה לשרוף ולחטא את הפצעים והכינים ,משם נכנסתי למקלחת עם מים חמים ,סוף סוף ,שם התעוררתי אני זוכר
את ההרגשה של המים החמים במקלחת עד היום .אבל חוץ מזה מהרגע שירדתי מהרכבת עד למקלחת אני לא זוכר כלום,
כמו סדין על הזיכרונות שלי ,לא מסוגל לתפוס או לזכור איך הלכתי שם .בבוכנוואלד היו  2מחנות הישן והחדש .ואנחנו היינו
במחנה הישן ,אנשים היו מתים שם כמו זבובים ,כל בוקר היו זורקים בעגלות את המתים וממשיכים הלאה .באיזשהו שלב
לקחו אותנו הצעירים למחנה החדש ,לבלוק שמונה ,לא הייתי מסוגל כבר ללכת בשלב הזה ,רצו להכניס אותי לבית חולים,
אבל אני לא הסכמתי ,ידעתי שאם אני נכנס לשם אני לא יוצא .בבלוק שמונה הייתי עם שבויים רוסים ,אני לא נשלחתי באותו
זמן לעבוד .באפריל שמענו שמתקרבים האמריקאים ,וב 4-לאפריל הודיעו כי על כל היהודים להגיע למגרש המסדרים ,ידענו
שזה בכדי להוציא אותנו להורג ,כשהגרמנים באו לבלוק שלנו לראות מי יהודי  ,אז האחראי על הבלוק  ,צ'כי במוצאו ,אמר
שאין כאן יהודים בבלוק הזה ,רק שבויים רוסים.

אני זוכר שהיה ילד איתנו שאימו יהודיה ואביו הונגרי  ,כשהגרמנים רצו לבדוק אם הוא יהודי או לא הם הפשילו את מכנסיו ,אך
הוא לא היה נימול וכך הוא ניצל .ב 11לאפריל בצהריים בשעה שתיים ,ראיתי את החיילים השבויים מרוסיה ,בלגיה וצרפת,
רצים עם תיקים של כלי נגינה בהתחלה לא הבנו למה ,מה שלא ידענו שבאותם תיקים השבויים לא החזיקו כלי נגינה אלא
נשק .החיילים השבויים ידעו שהאמריקאים במרחק  30קילומטר מאיתנו והחלו במרד והתנגדות ,ומי שהכניע לבסוף את
הגרמנים במחנה אלו היו השבויים במחנה ולא האמריקאים .ראיתי הכול מהחלון שלי בחדר ,ראיתי איך השבויים שמים
סולמות על עמדות הגרמנים ועולים מעלה ומכניעים את הגרמנים .הצ'כי שהיה אחראי עלינו אמר לנו ,לי ולנערים היהודים
האחרים בבלוק ,להסתתר מתחת למיטות ,שלא ניפגע מהחלפות אש אבל אנחנו היינו כל כך סקרנים להסתכל מהחלון אז הוא
היה צריך להרביץ לנו עם מקלות כדי שנסתתר שלא נמות רגע לפני הניצחון ,הוא היה אדם מאוד טוב .בשעה  4בצהריים היה
הניצחון,ואמריקאים נכנסו.

אנא ספר/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
)השחרור וחזרתך הביתה ,חייך אחרי המלחמה ,העפלה /עליה(:

לאחר מכן נשארנו לגור במחנות זמן מה ,אני זוכר שיום אחד רצינו ללכת לאכול ויצאנו מבוכנוואלד לווימאר לאכול ,אכלנו שם
היטב בווימאר היה בסיס גרמני שנכבש ואכלנו מכל האוכל הטוב שהיה להם ,בחזור נשכבתי בשדה ולא יכולתי ללכת יותר,
אחרי התת תזונה והרעב שהייתי בו ,לא הייתי מסוגל לעכל אוכל .חייל רוסי לקח אותי על הגב והביא אותי לבית חולים ,וכך
הציל את חיי .לאחר שיצאתי מהבית חולים ,הגעתי לפראג לבית הבראה  ,נשארתי שם שבועיים ,ומשם חזרתי הביתה
לבאטיו ,פגשתי שם את דודתי שנשארה בחיים ,אותה דודה שנפרדתי ממנה בבירקנאו ,היא הועברה לברגן בלזן ומשם חזרה
הביתה גם.
כשחזרנו הביתה התברר לנו כי נכנס לגור בביתנו גוי ,רוסי ,מפני שבאותו זמן הרוסים השתלטו על אזור זה  ,ביקשנו חדר
בבית והרוסי נתן לנו ,גרנו בחדר קטן אחד אני דודתי ועוד שני חברים שחזרו מהמחנות .הבאנו שמצבינו לא טוב ובעצם עברנו
מפח לפח ,לא הייתה לנו עבודה או עתיד בבטאיו והחלטנו אני ודודתי לעלות ארצה ,עזבנו את בתינו ,הלכנו לעבר הגבול כדי
להגיע לסודטים ,אזור בצ'כיה שהיה תחת שליטה צ'כית  ,שיחדתי את החיילים בגבול בקופסת סיגריות כדי לקבל אישור יציאה
מאזור שליטת הרוסים .בצ'כיה גרתי במן בבית יתומים והמשכתי ללמוד בביה"ס נוצרי מכונאות ,וכך עד ינואר  ,1946אז
שמענו שיש התארגנות לצאת לארץ .אני באותו זמן קיבלתי אישור לעלות לארה"ב ,מפני שיש לי משפחה שם והם רצו לאמץ
אותי ,לא הסכמתי ,אמרתי שאני הולך לישראל .התארגנתי עם דודתי לעלות לארץ ,בדרך התאספנו בברטיסלאבה ,בתחנת
רכבת ושם פגשנו המון נוער יהודי מכל צ'כיה  ,כולם צעירים שעברו את מחנות הריכוז המלחמה ,משם התחלנו ללכת ברגל
לווינה ,בגבול אמרנו שאנחנו יוונים כדי שהחיילים הרוסים יתנו לנו לעבור.
בווינה התארגנו לקבוצות עם מדריכים ,הייתי בקבוצת גורדוניה ,המדריך שלנו היה חייל יהודי שברח מהצבא הרוסי ,השתכנו
במחנה איירינג ,שם התחלתי להתעסק בספורט ,כדורגל ,בריכת שחייה וטיולים .באותה תקופה אני והנערים האחרים היינו
משתוללים ,אחרי כל מה שעברנו הרגשנו שאנחנו לא מפחדים מאף אחד ואף אחד לא יגיד לנו מה לעשות ,היינו מתפרעים,
זורקים ביצים על שוטרים אוסטרים ,עד שבסוף עצרו שניים מחבריי ,התחלנו להשתולל מול המעצר כדי שישחררו את החברים
שלנו ,אחד החבר'ה זרק לבנה והשוטרים ירו בו בראש ,לאחר כל מה שעבר בשואה וסבל בסוף מת בסתמיות כזאת .משם
עברנו למחנה לנדסברג בגרמניה ,מחנה גדול שבו נשארנו עוד שמונה חודשים ,למדתי באורט  ,המורה שלי היה גרמני שהיה
 4שנים בצוללת גרמנית ,שם התחלתי להתאגרף ,הכרתי שם את יוסף ויסוצקר ,פולני שהיה אלוף המכביה הראשון ב,1932
הייתי בקבוצה שלו .משם לקחו אותנו לצרפת שם עלינו על אוניית המעפיל האלמוני לישראל.
אוניית המעפיל האלמוני הייתה אוניה בגודל קופסת גפרורים  ,מאוד קטנה ,האוניה יצאה מצרפת ב  3לפברואר  1947ויצאנו
לדרך  800צעירים מכל התנועות בני עקיבא ,מפאי ,מפ"מ ,גורדוניה ,אני הייתי שייך לגורדוניה .כמובן שהיו תקלות בדרך,
המנוע לא היה בסדר ,יומיים עמדנו בים ,ליד כריתים הייתה סערה ענקית וחשבנו שאנחנו כבר לא נצא בחיים מהים ,האונייה

הייתה בגודל של  3קומות והגלים כיסו את כולה ,הקפטן והמלחים היו יוונים ,הם שתו לשוכרה כי היו בטוחים שהם הולכים
למות .שאול ביבר המפקד שלנו לקח את השליטה לידיים ,אני זוכר שהוא לקח נעליים וזרק אותם לים,מפני שהים חייב לקחת
משהו איתו ,מן אמונה תפלה .אחרי יומיים שלושה הים לאט לאט נרגע .ב 16לפברואר האוניה הגיעה לחופי יפו תל אביב3 ,
משחתות של האנגלים הקיפו אותנו ,שעה לחמנו באנגלים עם מקלות ואבנים ,לא נתנו להם להיכנס ,עד שזרקו עלינו פצצת גז
מדמיע ולא יכולנו לפתוח את העיניים ,בשלב הזה הבריטים השתלטו על האונייה שלנו וגררו את האוניה לחיפה ,בחיפה
הורידו אותנו מהאוניה שלנו והעלו לאוניה בריטית ,לקחו אותנו למחנה בפמגוסטה ,קפריסין ,היה שם לא רע בכלל ,כל היום
שיחקנו כדורגל ,ספורט  ,למדנו עברית .ואחרי  7חודשים קיבלנו אישור והגענו לארץ לעתלית.

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

מעתלית התפזרנו לקיבוצים ,אני עליתי לאלומות ,דגניה הייתה מלמטה וכינרת מצד שמאל ,רואים את הגולן מצד אחר ,מראה
מהמם  ,כתבתי לקרוביי בארצות הברית שהגעתי למקום הכי יפה בעולם .שם התחלנו להתארגן אני עבדתי כעגלון ,היינו
קיבוצניקים ,הרגשה הייתה נהדרת ,לא ביקשנו שום דבר ,כל מה שנתנו היה טוב ,היה אוכל ,זיתים -לא ידענו מזה זיתים
בכלל ,חלבה ודייסה .בקיבוץ מה ששלי שלך ולהפך ,ישנו שניים בחדר ,הייתי אז בן  .18ההגנה העבירו לנו את אימון
הפרט,אחד המפקדים היה ישראל שפירא קראנו לו ג'ינג'י ,אני הייתי בפלמ"ח פלוגות מחץ ואני וכל הכדורגלנים היינו
מאבטחים כל בוקר את הקיבוצניקים שיורדים למטה לעבוד  ,הגנו עליהם מפני מחבלים.
במלחמת השחרור ב ,28.4.1948התקיפו את קיבוץ גשר ,אני זוכר שזה גם היה יום אחרי פסח ,מאלומות רואים את כל עמק
הירדן עד עמק בית שאן ,וראינו שהירדנים והעיראקים מתקיפים את גשר  ,אז ישראל שפירא לקח כיתה ואני ביניהם ,ויצאנו
מנחמיה ברגל עד גשר ,דרך ההרים ,היינו צריכים להיכנס לגשר ולהוציא את הילדים והנשים .הגענו בערב ופרצנו לקיבוץ
והחלפנו את הנשים ותגברנו בלחימה בכוח אדם .אני זוכר שראיתי מראה -אישה וגבר מתחבקים ונפרדים בעצב כי הנשים
עזבו את הקיבוץ ולא ידעו אם יפגשו אחד את השני שוב ,וזה הזכיר לי את הבית ואת הפרידה שלי ממשפחתי ,באותו רגע היה
לי מן הלם ,זה רגע שבו אתה צובר כוחות או מתמוטט .שמרתי שם שעות ארוכות ושתינו רק קפה שחור כדי לא להירדם,
קיבלנו אולטימאטום מהירדנים לעזוב תוך  24שעות את המקום  .לאחר מכן קיבלנו משימה לפוצץ את הגשר ,הגשר בינינו
לבין הירדנים ,לקחנו חומר נפץ על הגב ושמנו את החומר נפץ במקום וחיכינו לפקודה לפוצץ אותו ,ואז נודע לנו שגולדה מאיר
עומדת לחצות את הגשר בכדי להגיע לעבדאללה מלך ירדן על מנת לנהל עימו משא ומתן ,ועלינו להוריד במהרה את החומר
מהגשר ,עשינו זאת בשעת לילה מאוחרת בשקט בזמן שהירדנים היו כבר על הגשר ,אך הם לא שמעו אותנו.
באותו לילה לקחנו שני פצועים על אלונקות שסחבנו ,נהג ואישה ששמה ציפורה ,הלכנו ברגל עד אשדות יעקוב ושמנו שם את
הפצועים ,משם חזרתי לקיבוץ שלי ,אבל משום מה אני לא זוכר כלום מאותה חזרה ,איך חזרתי מה קרה עוד חלון בזיכרון שלי.
אחרי הרבה שנים צלצלתי לקיבוץ של ציפורה ,נתנו לי לדבר איתה ,אמרתי לה אני אוסקר  ,סחבנו אותך על אלונקה עד שדות
יעקוב ,היא זכרה אותי ,דיברנו קצת בטלפון .ב 15למאי התגייסתי לגולני והוצבתי בעמק הירדן ,והתחלנו להלחם ,זאת הייתה
מלחמת השחרור ,לחמנו שנה הייתי ביחידה קטנה מאוד ,גדוד  103של גולני ,הקיבוצניקים והמושבניקים של עמק הירדן,
שירתנו קרוב לבית .לאחר שנה של לחימה נפצעתי באיזשהו שלב באימונים ברגל ,לא רציתי לעזוב את היחידה  ,והחברה
חיפו עלי עד שיצאתי לקורס חבלה ,לא יכולתי להזיז את הרגל ,ולא הייתי מוכן ללכת לבית חולים ,כבר לא הייתי מסוגל לצאת
לפעולות  ,המ"פ אמר לי שאין לי ברירה ונשלחתי לשלושה חודשים של טיפולים בתל אביב ,ירד לי הפרופיל הרפואי .בבית
חולים פגשתי חבר שלמד איתי במונקאץ' בבית ספר והוא היה כבר בדרגת רס"ר בצבא ,הוא סידר לי תפקיד בסדנת חימוש
בעפולה ,שם נשארתי בתור מכונאי ובוחן עד השחרור ,חתמתי עוד שמונה חודשי קבע.
התחבבתי מאוד על מפקד ההנדסה שהכיר והעריך אותי מתפקידי בסדנת החימוש,והציע לי להמשיך לעבוד אצלו בתור
אזרח עובד צה"ל כאחראי על הרכב ,נשארתי שם שלוש וחצי שנים ,היה לי מזל גדול מפני שלא היה לי לאן ללכת ,הייתי לבד

בארץ ,לא היה לי הורים או משפחה ,המשכתי לגור במחנה כל אותם שנים והשתכרתי יפה  .משם הגעתי לבית חרושת לסוכר
בעפולה הציעו לי עבודה בתור אחראי על הרכבות רכב ,מנופים ,הסכמתי ללכת לתקופת ניסיון של שבועיים מפני שלא ידעתי
מה זה מנוף או קלארק ,לא הבנתי כלום בסוג עבודה כזאת ,התחלתי לבד ,אבל לאט לאט בלילה הייתי לומד את העבודה
והצלחתי ,נשארתי שם עוד שנתיים וחצי.
בגיל  24כבר הצלחתי לחסוך ולקנות בית בעפולה .את אשתי הכרתי כל אותה תקופה שגרתי בעפולה ,בתחילה התחלנו בתור
ידידים ,בזמן מבצע סיני הייתי עדיין בסדנת הרכב בהנדסה והיינו מוצבים באילת ,לא הייתה לי משפחה לכתוב לה מכתבים,
אז הייתי כותב לה ,ובמכתבים שהיא הייתה מחזירה לי היא הייתה רושמת "שגיאה" ,ומתקנת את השגיאות כתיב מהמכתבים
שהייתי כותב לה .היינו ידידים  4שנים היא למדה סיעוד בבית חולים קפלן והזמינה אותי לטקס הסיום שלה כך בעצם הפכנו
לזוג  .אשתי קיבלה לנהל את המיון בביה"ח קפלן עוד בזמן מבצע סיני והיא הייתה מקצועית ומצוינת בעבודתה ,התחתנו
ועברנו לגור במתחם בבית החולים ,היא ניהלה את המיון ואני הייתי חבר אגד ,נשארנו שם כשנה ובשנת  59נולד לי הבן
הראשון אשתי הייתה משהו מיוחד ,היא הייתה המזל של חיי ,תמיד דחפה אותי קדימה .לאחר שנה  ,החלטתי שאני רוצה
להיות חלוץ בבאר שבע ,עזבנו גרנו לשם ונשארנו שם חמש שנים .בשנת  62עברנו לנתניה ,בשלב הזה כבר היו לי שלושה
ילדים שני בנים ובת .
בתי נולדה ב  18.01.1970בדיוק  25שנה אחרי שצעדת המוות החלה ,ובליבי אני מאמין שבדיוק באותו יום בו מת אבי.
בנתניה התחלתי לעסוק באגרוף וקרב מגע ,למדתי ועבדתי בוינגייט ,הייתי אחראי על קבוצות נוער ,הכנה לצה"ל ומאמן,
הצלתי ילדים מהרחוב ומעבריינות בעזרת הספורט .גם היום בגילי אני קם בבוקר כל יום והולך שעתיים לחדר כושר ומאמן,
למרות כל הפציעות שלי מהצבא  ,כל בוקר אני אומר לעצמי קום ,ואני לא נכנע אף פעם לכאבים שלי ,זה הדבר שהוביל אותי
מכל מה שקרה בשואה ,בכל מלחמות ישראל שהשתתפתי בסדיר ומילואים ,ועד כל מה שאני מתמודד עם הבריאות ועם הגיל
שלי היום.
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