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  ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 
 



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

אני , אחיםש שסך הכל היינו ב, מכר מוצרים לסנדלריםאמי הייתה עקרת בית ואבי . בסדובנה שבפולין 1928נולדתי בשנת 

 ,גדלתי בבית דתי. משה היה גדול ממני בשש שנים .ומתחתיי שלוש אחיות, משה ויעקב, מעליי היו שני בנים .םהמבינהשלישי 
  .ך"יהדות ותנ, קצת גמרא גםמנחה ומעריב ותפילות  שם למדתיובבוקר הלכתי לבית ספר פולני וכשחזרתי הייתי הולך לחדר 

 
  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
 

לאחר שהיינו חצי שנה בצד הרוסי שאלו  .כנובציה'לצ, הרוסיםשלטו כאשר החלה המלחמה ברחנו מהגרמנים לצד בו  39בשנת 
היו , ניחצי מיליון איש ביקשו לחזור לצד הגרמ. האם אנחנו רוצים לחזור לגרמניה או להיות אזרחים רוסים ,את הפליטים, אותנו

ו לנו ואמר ,ליל שישי ,העירו אותנו באמצע הלילה :משקיווינו התוצאה של המשאל הזה הייתה הפוכה. געגועים למקום מולדתנו
מצד אחד זה היה מזל ומצד שני . לסיביר ולא לצד הגרמני שיועדה לקחו אותנו לרכבת משא. הנה אתם חוזרים, רציתם לחזור

  .כי לא היה אוכל ורעבנו ללחם, ותהרבה בעיות בריאותילכולנו היו 
. ביתבמזון שיהיה דאגתי  אלאר ואני לא הלכתי לבית ספ, פר רוסיההורים עבדו ביער והאחיות הלכו לבית ס ריכשהגענו לסיב

נסענו לקוטלס ושם ראינו , בסיביר עבדנו קשה .היה לנו חי אדמהבל לחם ותפוא ,לא היה הרבה מה לאכולו 13הייתי אז בן 

שם כי י לנסוע לאוזבקיסטן אאמר שכדמישהו . ההורים עבדו וקיבלנו קצת לחםו היינו תקופה מסוימת בעיר .בעיות ותשמתחיל
שני  ואני איבדתי את ,הבעיות, החלו המחלות. פליטים המוןן ראינו שיש שם שהגענו לאוזבקיסטוכ, טוב ויש מזון מזג האוויר

  .שני אחיי לא ידענו היכן הם, נשארתי לבדי עם שלוש אחיות. אחד הוריי בחודש
שמעתי שלוש נשים מדברות על כך שיש בתי ילדים . בעולם קורההייתי כל כך אבוד ולא ידעתי מה , בוקר אחד נסעתי לבוכרה

שם חזרתי חזרה וירדתי מהרכבת והייתה . מיד חשבתי שאנחנו חייבים להגיע לשם. פולנים שיוצאים עם הצבא הפולני לפרס
טוב ומצבו היא אמרה שאח אחד שלי נמצא ברוסיה . לספר לי מה היה בעבר שלי ומה קורה בהווה שהתחילה מגדת עתידות

למדינה חדשה  נמשיךהיה תקופה מסוימת ומשם אשם , עומד לעשות נסיעה ארוכה היא אמרה שאני .ועוד אחד נמצא ברוסיה
כאשר משה הגיע  .ואז שחררו אותם, ת שני אחייהגרמנים אסרו א 39בשנת . יגיעו לשם יכל החיים וגם האחים של נחיהשם 

  .שבו היינויה לו אז שלחו אותו לסיביר ולא לאותו מקום לא הוכיוון ש, סטוק ביקשו ממנו פספורטילאביל
. למה אתה לא מסתכל עליי ושאלתי אותו, הוא לא הסתכל עליי .רצתי ישר לדיפלומט הפולניואני  לבתי הילדים הפולניםנסענו 

. לבית היתומיםעם שלוש אחיות ואני רוצה להתקבל לבדי סיפרתי לו שנשארתי . "תפתח את הדלת ותשב, תכנס"הוא אמר לי 
הוא שאל אותי מה . כי היו לי עוד דברים למכור, לשם וחזרתי למחרת יהבאתי את אחיותי. הוא שלח אותי להסתפר ולהתקלח

נתן לי כסף ואמר לי  הוא .הוא אמר לי לשמור זאת למזכרת .חפצי הקודש שלנו -תי לו את חפצי היודאיקהיעוד לא מכרת והרא

הפולנים היו , שהייתי מגיע לבית היתומיםכגם . היה פשוטיכי בבית הילדים האוכל  ,יכול ניה שאמ לקנותכל יום לשוק ו ללכת
  .יד'אומרים הנה הגיע הג

 .שלא אוהבים אותימהם כבר לא שמעתי . לכל פולני נתתי בצל ירוק וכך הפכנו להיות חבריםו, הלכתי לשוק וקניתי בצל ירוק
 רצו אתזוג יהודים שבבית הילדים היו  .איתו היינו צריכים לנסוע לים הכספיהגיע טרנספורט של הצבא הפולני ובהמשך 

מכרתי להם את . "אתה צריך למכור את זה ולצאת בשקט, מדוע אתה לוקח את זה איתך"לפני הנסיעה אמרו לי ו שלי המזכרות
מדוע הייתי צריך  ,זאת למזכרת אם הפולני הדיפלומט אמר לי לשמור. השכנועבגרושים ועד היום לא סלחתי להם על  החפצים

  .שבור וכך נפרדתי מהמזכרות של הורייאז אבל הייתי  ?להקשיב להם ולהיפטר מזה
 

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

. כמעט חודשהיינו שם ו לפרס ,המשכנו לצד הפרסיאז הגענו לים הספי והיינו שם כמה ימים ו .לדרך הגיע הטרנספורט ויצאנו
ס אני שומע כאשר אנחנו עולים לאוטובו. אחרי חודש הגיע אוטובוס לקחת אותנו לטהרן. היו לנו צריפונים ומחסה מהשמש

מותג אז  שהיה 'צימה'הוא נגיש אליי ושם לי שעון  .מבית היתומים אני מסתובב ורואה את הדיפלומט, בשמימישהו קורא לי 
  .אליי ולרמות אותי התייחס וכל הזמן אני נזכר איך הפולני התייחס אליי וכיצד זוג היהודים שרצ .מפורסם מאוד
ו הוא נגיש למנהל שלי ושאל אות, יום אחד הגיע בחור עם מכנסיי חאקי וכובע פקק. במשך חצי שנה נשארנושם והגענו לטהרן 

הוא . אנחנו יהודיםשאני שמעתי את השיחה ורצתי אחרי הבחור ואמרתי לו . המנהל שלי ענה שלאו אם יש כאן ילדים יהודים
ובהמשך האיסוף לקח אותנו והזמין מונית והביא אותנו למחנה שבו היו כמאה חמישים ילדים , חזר למנהל שלי ונתן לו כרטיסים



 

הם היו ו, היו גם כאלה שהצליחו לצאת מרוסיה בגיל יותר מבוגר ,הייתי בין הפולנים במחנה בטהרן. ילדים 800- כבר הגענו ל
היו נותנים לנו ו, "המנון ילדי טהרן", היינו שרים את ההמנון שלנו, כל יום היה לנו מסדר של שעה. המדריכים והמדריכות במחנה

יום אחד קיבלנו הוראה שאנחנו נוסעים  .בטחון הם דאגו שנתחזק ושיהיה לנו. שכל אחד יעשה איתה מה שהוא רוצהוביצה 
עלינו בהודו . לא יתנו לנו לעבור עם האוטובוסים ולכן נסענו להודושם רצו לנסוע דרך עיראק אבל הבינו שהם בהתחלה  .לארץ

  .י'חודש ימים ומשם הגענו לקראצ על אנייה למשך
, הסתכלתי על הים ראיתי מיצרשזמן כל אבל , איך הגענו לשם אני לא יודע. עברנו בין אפריקה לסעודיה י'אחרי חודש בקראצ

משם והיינו שם יום שלם . רעפים אדומיםגגות של , היו בתים קטנים .זה מאוד עניין אותי 14ור ילד בן בת. עד שהגענו לתימן
.  שירדנו מהאונייהכ בשמחה הם קיבלו אותנו. שירתו בצבא הבריטיבסואץ ירדנו וחיכו לנו חיילים ישראלים ש. הגענו לסואץ

אני זוכר עד היום איך בכל  .כל ילד קיבל דגל כחול לבןעל הרכבת . זאת הייתה הדרך לארץ ,עליהאחר כך הגיעה רכבת ועלינו 

זרקו לנו חבילות ילדים , אנשים חיכו לנו הרבהברחובות . הדרך מסואץ שמנו את הדגלים בחוץ בחלונות עד שהגענו לרחובות
ומשם נסענו , בתחנה ברחובות לא נשארנו הרבה זמן .לנו צפיםראיתי שאני בארץ ומ .הרגשנו מצוין ,של סוכריות  ושוקולדים

   . 1943זה היה בשנת  כל. לעתלית
 

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

  ):לדורות הבאים
 

נכנסנו לצריפים והיה שם הר . וכל קבוצה קיבלה מקום משלה, היו שם צריפים. היום היה רביעי בשבוע ואנחנו ירדנו בעתלית

ותנו ביום ראשון חילקו א, אחרי שלושה ימים. למרות שלא הייתי רעב, לקחתי כמה מהתפוזים. תפוזים - שלם של תפוחי זהב
היינו . שם חיכו לנוגם  ,לירושלים שהובאהקט והייתי בקבוצה 'אני קיבלתי ז .לא חדשים, שם נתנו לנו כל מיני בגדיםולקבוצות 

. אכלנו שם כמו שצריך, נפלאיםם היו לנו חודשי שם גם. בבית צעירות מזרחי עם האחיות שליאני הייתי . קבוצותמחולקים ל

השולחן לאכול ואני  ליד התיישבנו . החשמל דלק והשולחנות היו ערוכים כל כך יפה, מזרחי הגענו לבית צעירותבו בלילה ש
בנות הדודות של אמא שלי קראו בעיתון . למחרת בבוקר היה דג מלוח' ?ודג מלוח אין לכם פה'חת המטפלות אאת  שאלתי

  .  אלינו לירושליםמייד הגיעו ו, נצוויג מסדובנהשהגיעו מטהרן בני משפחת רו
דוד  ההיה לש לו היא אמרה .מישהו בשם ציוויקמכירה  היאאם הגיע בחור ובמקרה שאל את אחותי  ,אחרי חודשיים ,יום אחד

הוא . רצתי לשם מידזה  על שמעתיוכש, הוא השאיר את הכתובת. יודע יותר טוב ,אחיה, ושאני, היא לא יודעת עליוציוויק אבל 
ודיבר שם אבא שלו ישב  .הרב גורןיהיה לימים אותו אדם . הוא ישב ולמד, הגעתי אליו הביתה .יגר קרוב לבית צעירות מזרח

אמי  .אלבק סורלפרופהוא לקח אותי העירה וקודם ו ,באתי. למחרת הם גםאלילבוא אמר לי  הוא .התכוון לדוד שליאכן ואיתי 
.  הוא המליץ לי ללכת לכפר נוער דתי. אחתהם כולם משפחה  שבעלי שם המשפחה אלבקהוא ידע ו אלבקממשפחת הייתה 

 ולירות הי 10 באותה תקופה. קט שלאף אחד לא היה'מכנסיים קצרים וז של קנה לי חליפהו חנותהוא לקח אותי ללאחר מכן 

   .בקשר הדוק עם המשפחה הזאת נשארתי. והוא שילם ,הרבה כסף
גם  .הפועל המזרחיתנועת אני אמרתי שאני הולך לו, היו לנו מדריכים מהשומר הצעיר .לתנועות לאחר מכן חילקו אותנו

ד הגיע זוג יום אח. ואמרתי שאצלנו הבית היה יהודי ילדותי היה בבית איךעל היא שאלה אותי שאלות ו, הנרייטה סולד הגיעה

.  הם קיבלו את זה יפה והבינו. ביחד ןללכת איתיש לי שלוש אחיות קטנות ואני חייב שאבל אני אמרתי  ,צעיר ורצה לאמץ אותי
  .במקום שבו יהיהכל ילד היה רשום . בעוגה ושתייה  קיבלו אותנו אחרי הצהרייםו, הגענו לשדה יעקב

לפתע ויצאתי החוצה  .ןשבחרו בה מותהלכו למקושלי האחיות ו ,אחראי על המושבההוא היה  - רשמו אותי להיות אצל זאק
היא , באתי אליה. עניתי כן. הרוצה להיות אצלואם אני  יבשם אסתר פוייפר ושאלה אותי איך קוראים ל הופיעה בחורה צעירה

היא הייתה מנשקת  .במושב את הבית הכי טובלי היה  .צריך להיות אצלההיה החליפו את הילד שאז ו ,הלכה וביקשה אותי

אמרו שאם אני לומד אני צריך הם  .הייתי צריך אני לא ,אחרי שעות בית הספר ל הילדים הלכו לעבודאשר ככו, אותי ללילה טוב
  . החופשיות שלו שונהשלו כל ילד בבית  ,שהרגשתי בביתאי אפשר לומר  .כך היהו ,את שיעורי הביתלעשות ולנוח 

 בבתים תדרותמסשלי ראיתי שהאחיות אחרי ש .של ילדי טהרן חיים בני הנוערראיתי איך ו יום אחד ביקרתי במקווה ישראל
גם הייתי מבקר ו, בקשר עם האחיות בכתבנשארתי עברתי למקווה ישראל ו. נסעתי לירושלים וביקשתי שיעבירו אותי ,שלהן
ושם  נסעתי לקיבוץ יבנהכשסיימתי ללמוד שם . החופשיות שהייתה שם היית כיפית, מאוד אהבתי את מקווה ישראל. אותן

לבקש כמה כדי  למזכיר הקיבוץנגשתי ואני  ,עשר שעות ביוםאז עבדנו . מצאתי את האחים שליגם אז , וימתהייתי תקופה מס
הוא , 94בן  אחי כיוםיעקב ו. לא מקבלים כלום נחנואבקיבוץ ראשונה השנה שבהוא אמר . אוכל לשלוח לאחים משהוש, לירות

  .משה נפטר כאן בארץ .ויטפסקחי בעיר ו, נסע לרוסיה
התחלתי לעבוד  לאחר מכן. תקופה מסוימת ואצללגור באתי עזבתי את הקיבוץ ובצריף ואני  שגר, היה לי בן דודה בתל אביב

אצלו אדם שאותו  .כי היו צריכים לבנות את הארץ ,מיני עבודות בארץ היו בחורים טובים שעשו כלבעבר . שהכרתיאצל מישהו 

גרתי ו, להם ילדים ואצל זוג שלא הימגורים שכרתי מקום מאוחר יותר . ועבדתי אצלו בצבעות היה ממשפחה מאוד טובהעבדתי 
. כים"הייתי בקורס ממאוחר יותר . שלחו אותי לקורס חבלהו 20הייתי בן כש 1948בשנת התגייסתי . אצלם עד שהלכתי לצבא

  . הייתי הסמל שלהם, מאוד אהבו אותיהחיילים שלי 



 

ערב . גרתי שם עם אחי הגדול. בחדר שהיה חדר כביסה, ות וגרתי על גג ברחוב מונטיפיוריעוד בצבאחרי הצבא המשכתי לעב
גרנו בכרם התימנים מאחורי קולנוע אלנבי  .מי שתהיה אשתי לעתיד ,הביאה את שרה ואחת החברותמסיבה שם עשינו אחד 

  . עד אז לא ידעתי מה זה להיות עצמאי, הוא רצה שנהיה שותפים. איתו בצבעותהבחור שלקח אותי לעבוד ולשם הגיע 
רמז ליד  ובברחת שני חדרים יתי דירכבר קנ 1956בשנת . בנינו את החיים יחד. 1952התחתנו בשנת יצאנו תשעה חודשים ו

. צות הבריתהחלטתי לנסוע לאר 31ות וכשהייתי בן עלא אהבתי את מקצוע הצב. שבע עשרה שנהשם גרתי . כיכר המדינה
  .עשה לי טובש עברתי לענף הברזל וכשחזרתישנה  חצינשארתי שם 

יש . וסימה גרה במושב צות הבריתהיום גר באר גרשון. נולדו לי בן ובת ועם השנים , שנים 44יום אנחנו גרים ברמת גן כבר ה
הבת את להתגייס והיא או צות הברית כדימאר היא הגיעה. חיילת בחיל האווירהבת של גרשון אחת מהן  ,לי שלוש נכדות

אי אפשר  ,כדאי שהדורות הבאים יראו ויידעו מה שאנחנו עברנו .הולך ונעלםהמלחמה ודור , על זהלא דיברנו כל החיים  .הארץ

  . אותם שורפיםחמישה מיליון יהודים ו איך לוקחיםלתאר 
. את העבודה יעשה בשבילךכי אף אחד לא , לבנות לבד את החיים ולא להסתכל ימינה ושמאלההוא  המסר שלי לדורות הבאים

  .מאנשים להיזהראבל צריך מאוד   ,בודדים שיכולים ועוזריםיש 
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