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   קורותיך לפני המלחמה י על/נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

האחים והאחיות של אמא עזרו לנו . המצב הכלכלי היה קשה. אבא היה עגלון ואמא עקרת בית.  אחיות2היו לי ', נולדתי בביילובץ
לאבא לא הייתה עבודה והוא פנה לרבי שנתן לו לירה ', עברנו לגרוייץ. עם פירות) בשכירות(היה לנו פרדס . נה כלכליתמבחי

בגרוייץ הייתה לי סבתא מאד . תוך זמן קצר הוא מצא עבודה בבית חרושת למלחוהבטיח לו שאלוהים יעזור ותהיה לו עבודה ואכן 
בשעות הפנאי אני . מאד פחדתי מהרבי בגלל הזקן הגדול שלו, תחלתי ללמוד בחדר ה5בגיל .  שנשים באו אליה ללמודהדתיי

מתמטיקה , היסטוריה היה המקצוע האהוב עלי.  כיתות5ס יהודי ושם למדתי "כ הלכתי לבי"אח. וחברים שלי שיחקנו בכפתורים
  . ב הכנתי לאור פנס נפט"ש. היה המקצוע הפחות אהוב עלי

  
  ן המלחמה י על קורותיך בזמ/נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/יפינו, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
מטוסים הפציצו את . 6גילה בת , 10בשה בת : אחיותיי. הספקתי לחגוג יום הולדת לפני פרוץ המלחמה, 13בזמן המלחמה הייתי בן 

 3שם היינו . אבא הביא את סבא וסבתא ויחד ברחנו והסתתרנו בין הקברים בבית הקברות, מי שנשאר ברח, חצי עיר נהרסה, העיר
חזרנו הביתה אבא המשיך לעבוד במחסני המלח והבוס הפולני .  ימים אבא הלך להביא מים וראה משאית של גרמנים3לאחר . ימים

מיום ליום הגיעו ידיעות קשות על הנעשה . הוחלף בבוס גרמני שהיה טוב לאבא ואיפשר לו לקחת שקי מלח ולהחליפן בירקות
  .  ובחדר מפחד הגרמניםס"בורשה והוחלט שאפסיק ללמוד בביה
אבא שכר גוי עם . ק שם היו לאמא אחים ואחיות שיכלו לעזור לנו וגם שם לא היה עדיין גטו'ההורים החליטו לברוח לביילובצ

בדרך , הגוי הלשין לגרמנים ועצרו אותי. אמי ואחיותיי היו אמורים לנסוע באוטובוס, העמיס את חפצי הבית ואני נסעתי איתו, עגלה
כשאמא ראתה שלא הגעת חזרה עם שתי אחיותיי ושכנעה אותי . הגרמני פנה ליודנראט שינסו למצוא אותי. ה ברחתילמשטר

הסגרתי את עצמי ובתא המשטרה אמא הבינה מהר מאד שטעתה כי התחילו .  כדי שיחזירו לנו את החפציםלהסגיר את עצמי
.  מחור המנעול יהודי שהכירה ופנתה אליו בתחנונים שיעזור לנואמא ראתה.  ימים4כך . להצליף בי וגם אותה היכו עד זוב דם

נמלטנו מהגטו וחזרנו בחזרה לגרוייץ שם בעזרת . שם סבתא שלי נפטרה, חזרנו הביתה ולקחו את כולנו לגטו ורשה. שחררו אותנו
י לעבוד כדי לעזור בפרנסת אני רצית. שם גרנו אצל דודים, ק'הבן של הגוי שאבא עבד איתו עזבנו את העיר לכיוון ביאלובצ

 ירו -אחרי שהעיר נסגרה לגטו הפסיקו לי את העבודה והמצב התחיל להיות גרוע. המשטרה היהודית סיפקה לי עבודה, המשפחה
  . לא הייתה עבודה, באנשים

ל פעם שהעליתי כ. סיפרתי זאת להוריי אך הם התנגדו נמרצות. יום אחד שמעתי שצריכים עובדים בעיר ראדום בבית חרושת לנשק
יום אחד ניצלתי את ההזדמנות כשיצאתי לשאוב מים וברחתי למשטרה שם גייסו עובדים לעבודה בבית . את הנושא הורי התנגדו

" לא"זאת הייתה הפעם הראשונה שאמרתי להוריי . אמא גילתה זאת מהר מאד ובאה לשכנע אותי לחזור אך אני התנגדתי. החרושת
לא נישקתי את אמא שלי וזאת הייתה הפעם , אני לא זוכר שבמשפחה שלנו התנשקו כי זה לא היה מקובל.  כי הייתי ילד צייתן

  ....האחרונה שראיתי אותה
, יום אחד הגיע גוי ממכבי אש שאמר שהוא נוסע למקום מגוריי הוריי והציע.  גברים נשים לחוד–בראדום היינו חולקים למחלקות 

כשחזר הוא הביא לי חבילת . כתבתי מכתב ואמרתי לו שהוריי ישלמו לו. מכתבים למשפחותיהםשאנשים ישלחו דרכו , תמורת כסף
הודיע לנו שהוציאו את , גרינשפן, במכתב היה תיאור עגום של המצב מפקד המשטרה. בגדים חמים וגם מכתב, אוכל גדולה מהוריי

התחלנו לעבוד בבניית . ידעתי שאין לי לאן לברוח. ררו בבכיהיה זה יום כיפור כולם מי, ק למקום בלתי ידוע'כל היהודים מביילובצ
 5יום אחד הציע לי הקומיסר עבודה עם .  שעות כל אחת או ביום או בלילה12 משמרות של 2מחנה בגמר יום העבודה שכללה 

. תייחס אלי יפהאסר על האחרים לקלל אותי ודרש מהם לה, ה וצלב'לובצ, אחד הפולנים. פולנים שחלקם התייחסו אלי לא יפה
כ האוקראינים "וק אח'השמירה בראדום הוחלפה בתחילה שמרו הורצ. אשתו של וצלב הביאה לו אוכל והוא נתן לי אוכל בסתר

השמועה אומרת שאשתו של המפקד . התייחסו אלינו יפה ובאותה תקופה קיבלנו אוכל טוב מאד. ס.דווקא אנשי הס. ס.כ הס"ואח
  .ספרים שהיא הייתה נכנסת למחנה הנשים כדי שיהיה סדר וניקיוןמ, כמו כן. הייתה יהודייה

מפקד המשטרה , למחרת בבוקר באה רכבת. יהודים שברחו ממשלוח לטרבלינקה וכך נודע לנו מה קורה בחוץ2יום אחד הגיעו 
 השמועות היו שנעשים כולנו התחלנו לבכות כי, כך הגענו לבירקנאו .שלא יסגרו את הקרונות כדי שלא נחנק. ס.ביקש מאנשי הס

. פתאום הגיע מברק שאנחנו עוברים לגרמניה אך קודם יש צורך לערוך ביקורת. הכניסו אותנו במסלול הימני. דברים רעים במקום
את הנשים השאירו בבירקנאו ואותנו החזירו לקרונות . ראיתי שמפרידים בין ילדים וזקנים. פחדתי מאד, בדקו אותנו בחמישיות

. עשינו מקלחות וקיבלנו בגדים. הגיע ספר וגילח אותנו לגמרי, הורידו אותנו במחנה קטן, נסענו לגרמניה. חם ונקניקונתנו לנו ל
כך עבדתי חודש וחצי כשכל יום היו , לקחו אותנו לויהנגרם שם הביאו אותנו למנהרה לעבודת פינוי אבנים והעמסתם על קרוניות

. היה שם קאפו שצעק כל היום. גשם ומים עד הברכיים,  בוץ-ו לשם היה שיא החורףכשהגענ, בחורף נסענו לביסינגן. מסדרים
ממקום למקום עבדנו בהעברת צינורות , כמוכן.  צוענים5יום אחד הוציאו אותנו החוצה כדי לצפות בתליית .  איש בצריף50היינו 



לקחו . ענו מטוסים שהפציצו ומההדף כולנו נפלנויום אחד הוציאו אותנו לעבוד בקרונות פחם מחוץ למחנה ופתאום שמ. ללא מטרה
כל האסירים חיטטו ולקחו חפצים או אוכל ואני . אותנו למקום נפילת הפצצה כדי שאנחנו ננקה את השטח ונפנה את ההריסות

נורה  לקחתי אותם למרות הפחד שיתפסו אותי כי גורלם של אנשים שנתפסו אפילו בלקיחת תפוח מהעץ היה, םמצאתי זוג נעליי
לא הבנתי מה הוא צעק אך , הבחור צעק ברוסית. יום אחד קצין המסדרים לקח בחור אחד שנטען שהוא ניסה לברוח בלילה. במקום

  ....הבחור נתלה!". תספרו לחברים שלנו מה עושים לנו"המילים נחרטו במוחי ולאחר זמן מה הבנתי את פשר הדברים שנאמרו 
 שפשפתי את הרגלים שלי עד שנוצרו לי -החלטתי לעשות מעשה. לא ראיתי סוף למצב זההחיים נמאסו עלי . הייתי שם חודש

אחרי , השגתי את מטרתי. המטרה שלי הייתה להגיע למרפאה.  ישבתי ובכיתי. הרגליים התנפחו לי מאד, פצעים ששרפו לי מאד
התחלתי . כ מחזירים אותי למחנה"שאחהייתי מיואש כי ידעתי , שהייה של מספר ימים במרפאה העבירו אותי לצריף הבראה

המצב היה טוב עד שהגיע משגיח יהודי שהיה . כמובן שהסכמתי, לטאטא את המקום והאחראי שאל אותי אם אני רוצה להישאר שם
  .פחדתי שיוציאו אותי להורג. ניסיתי בתחבולות שונות לצאת ממחנה העבודה שנשלחתי אליו. גרוע ביותר

האחראי על . אני לא חליתי. בדיזנטריהשם היו חולים רבים .  ימי נסיעה שם הייתי בערך חודש4,  בלזןלקחו אותנו ברכבת לברגן
י "אנשים רבים נפלו וכשהם נפלו החפצים שלהם נלקחו ע. האוכל לקח אותי ונתן לי אוכל והיהודים בצריף לקחו לי את האוכל

  . האנשים האחרים
פתאום שמעתי קולות פתחתי . לקחו אותי למגרש בו ריכזו את המתים. בלתי מכה בראשיום אחד בזמן מסדר מישהו קרא לי ומיד קי

חזרתי .  ראו אותי קם ושלחו לשתות מיםהאנשים שנשאו את המתים. את העיניים וראיתי אנשים מעמיסים את המתים על עגלות
מי : "יום אחד ראיתי מודעה. נהגנו כמו חיותהייתה התנפלות על האוכל כולנו הת. לצריף וכולם התפלאו שחזרתי כי חשבו שאני מת

ההרגשה הייתה נהדרת עד , נרשמתי לקחו אותי לעבוד אבל לפני כן הכניסו אותי למקלחת חמה, "שרוצה לעבוד שיבוא להירשם
  . כשיצאתי מהמקלחת נתנו לי חבילת בגדים חדשים. היום אני זוכר את ההרגשה של המים החמים על גופי

הרוב היו , כמעט ולא היו שם יהודים. האוכל היה שם לא רע. היה זה מחנה קטן. גם שם שהיתי חודש' רייליץמשם ישר לרכבת לג
. אותנו החלשים ברכבת לבראדלקחו , במחנה הפרידו בין החלשים לחזקים. עבדנו בהוצאת מכונות מהאדמה אחרי הפצצות. רוסים

יום אחד . הייתי שם פחות מחודש. יל הגרמנים משני צידי המטוסיםעשינו עמדות הגנה בשב, העבודה הייתה בשדה תעופה צבאי
 2הגיעו . היה לנו קשה להאמין. אותו קאפו אמר שכל היהודים מגיעים לשמיים. היה שם קאפו גרמני שהיכה יהודי עד שנפל ונהרג

מאוחר בלילה הגיע . ר ונעלו אותנוהכניסו אותנו לחד. השכיבו אותנו וציוו עלינו לזחול למחנה. ולקחו אותנו למחנה. ס.אנשי ס
ראינו רנשים . היה שקט ולפתע שמענו פיצוץ, יום אחד ראיתי אנשים שוכבים על דרגשים. תפוח אדמה בנייר כסףמישהו ונתן לנו 

כו הגרמנים נתנו לנו אוכל והוליליד השער . הם היו רוסים, החלטנו להתערבב ביניהם כי הם נראו בריאים, חדשים מגיעים למחנה
באחד הימים . הלכנו ימים שלמים כשביום אנחנו מסתתרים לצידי הדרך ובלילה הולכים והולכים. אותנו בחמישיות חמישיות

   .ראיתי שהגרמנים נעלמו!". המלחמה נגמרה:"פתאום בא אלי בחור והעיר אותי והודיע לי. נרדמתי לצד הדרך
  

    מתום המלחמה ועד עלייתך לארץי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

 ישנו -והשכיבו אותנו באסםנתנו לנו אוכל , בעלי הבית שהיו פולנים הכניסו אותנו, ראינו בית. התחלנו ללכת וללכת לחפש אוכל
אחד הרוסים לקח אותנו . ש לעשות מה שהם רוצים ימים אחרי הכיבו3הלכנו ליער היה שם קצין רוסי שקיבל פקודה . יומיים

על העגלה היו הרבה חבילות של בגדים ואוכל שהרוסים . נסענו איתו, מצאנו עגלון רוסי. להחליף בגדים ונתן לי נעלים של שבוי
באחד התעלות  לירות 600באחד הכפרים מצאתי . נסענו לכיוון פולין למרות שחשבנו שאין כבר יהודים בפולין. לקחו מהגרמנים

נתתי , רציתי להגיע לגרוייט אך לא היה לי כסף.  לירות20עליתי לרכבת לכיוון ורשה ונשארו לי .  לירות400והרוסים נתנו לי 
  . לנהג חולצה בתמורה לכרטיס נסיעה

נזכרתי בגוי . הלכתי לכיוון הבית אך כל מי שפגשתי היה פולני. אך אף יהודי לא היה, הגעתי לשם. חלמתי שהמשפחה מחכה לי
, למחרת נודע לי שנשארה משפחה יהודית במקום. הלכתי אליו הביתה הוא ומשפחתו מאד שמחו לקבל אותי, שעבד עם אבא שלי

אחות של אבא שלי חיפשה את המשפחה דרך מודעה . הלכתי אליהם והם סיפרו לי שכתוב בעיתון שמחפשים מישהו ממשפחת וין
היא . היא לא הכירה אותע ונשארתי שם מספר ימים, הגעתי אל הדודה שלי. 'היא גרה בלודג, הבמודעה הייתה כתובת של. בעיתון

  . איתם נסעתי לישראל. סיפרה לי שיש קבוצה של קבוץ דרור שנוסעת לישראל
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'משך וכודורות ה/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

  . התגייסתי למשטרה כשומר ושמרתי על מחנה ליד גשר פז.  שמואלתכ במעברת קריי"כשהגעתי לארץ הייתי במחנה עתלית ואח
 התגייסתי 1950בשנת . אחרי השחרור חזרתי לזמן קצר לחפציבה. התגייסתי לצבא הייתי בגולני. הייתי כמה חודשים בחפציבה

  .  בנות3נולדו לנו . 1951כרתי את אישתי יפה והתחתנו בשנת ה. 1976למשטרה ושרתתי עד שנת 
  . חשוב לזכור שעלינו לסמוך רק על עצמנו כי תמיד ירדפו אחרי יהודים
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