
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  השואה  ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב מפורסםאוסף הסיפורים . וחינוכית

  
  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  רותם
   :שם פרטי

  אייזיק

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, לה אינה נוגעת אלייךבמידה והשא                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  רות

                                              בלועזית
  
 

  :איתו נולדתישם פרטי 
  אייזיק / מאיר 

   בלועזית
                                          
:                     מין
 זכר

   :ידהלשנת 
17.12.1927 

  :  עיר לידה
                                               ה’ספנצ

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה
 טרנסילבניה 

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  סנדר רות 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ברנה

                                                :     חמהלפני המל מקום מגורים קבוע

  ה 'ספנצ

   בלועזית
 

  :ארץ המגורים

 טרנסילבניה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  'כיתה ד

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                             תלמיד   

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  תנועה הקיבוצית

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  ה'ספנצ                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית סיגט : ציין את שמו, טובמידה והיית בג

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

                                                                       :נודע לך כי הנך אדם חופשיהמקום בו 
                                                                                                               אושוויץ,בונצלאו אדמונד 

  :  תאריך השחרור
1945 

  ציין את שמו ה והיית במחנה עקוריםבמיד
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  בונצלאו אדמונד

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
1948  

  
 

  ציין את שמה, ידה ועלית באנייהבמ
  "תיאודור הרצל"
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  מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

ביישוב היה . היישוב היה מאוד מפורסם בשושלת הרבנים שהתגוררו בו והיה ידוע בכל אירופה, ה בטרנסילבניה'נולדתי בספינצ
את רוב שנות נעוריי ביליתי . וגרנו בשכנות היה לו בן בגילי, גר רב אחד חשוב אשר מכל רחבי העולם היו באים לקבל ברכה

 100חיינו כולם כמשפחות דתיות אך לא סתם דתיות אלא כמו שרואים היום ב". ה'הרב מספינצ"הוא נקרא , וגדלתי במחיצתם
י אנ, ללא מים זורמים, חיינו ללא חשמל, לא היה דבר כזה לקיים יחסי מין עם אמצעי מניעה. משפחות מרובות ילדים, שערים

  . זוכר שהייתה לנו באר בחצר וממנה היינו שואבים מים לשתייה בעוד שמשפחות אחרות היו שואבים מים מהנהר הרחוק
אימי . אפילו על פרוסת לחם בודדה בירכנו ,אכלנו מבלי לברךלא לא שתינו ו, מזוזה בכל מקום :חיינו באורח חיים דתי הדוק

 7ילדים כאשר רק  9אימא שלי ילדה . אבא שלי היה דתי עם זקן ופאות, אשהחבשה כיסוי ראש עד שלא ראו כלל את שערות ר

, את כל החגים היהודים חגגנו בבית. השרדו כי בעבר הילודה הייתה נעשית בבית עם מיילדת לא מקצועית וללא סניטריה ראוי
בסיום יום . גויים מטעם המדינה למדנו תורה ותפילה ומשם למדנו מקצועות בבית ספר של, קמנו מוקדם בבוקר" חדר"למדנו ב

 .משחקיםללא היה לנו חופש להתפרקות ו ."חדר"ללמוד תורה ב חזרנולאכול צהריים בבית ובסיומה  עברנוהלימודים 

הייתה לה מכונת תפירה שמניעים , אימי עבדה בתפירה, עזרת שני הורים שיצאו לעבודה למרות תשעת הילדיםבהתפרנסנו 
. אימי תפרה לאיכרים והייתה מייצרת בד לבגדים, את עבודת התפירה היא הייתה מבצעת מהבית ,אותה באמצעות הרגליים

 הדבר, א או תירס אפילו בתרנגולות"יפה אותם בתפוהיא תפרה חולצה ומכנס והחל, התשלום עבור הבד היה בפרודוקטים
  . חה מרובת נפשות זה היה דבר גדולבעבור משפ. נקרא סחר חליפין במוצרים

המורים  .מהבוקר ועד הערב את פרשת השבוע כאשר בבית הספר של הגויים לימדו אותנו את שאר המקצועות" חדר"נו בלמד

בפרנסה של אבי היו , אבי התפרנס בתור נהג מונית. ילדיםבהכיתות היו עמוסות , שם לא ידעו מה שהיום ילד אצלנו יודע
. ה לסיגט ממש כמו מונית'מספינצ, יע אנשים מן הכפר אל העיר הגדולההיו לו זוג סוסים וכרכרה והוא היה מס, משלמים בכסף

בשביל חלב גידלנו פרה בחצר ולגדל פרה נחשב מאוד , היה אוכל על מנת להסתפק ולהתקיים, רמת החיים שלנו הייתה טובה
זה לחם שלא תופח והוא , הלחם שאכלנו היה לחם תירס. יוקרתי לאותה תקופה בשל ייצור מוצרים נוספים מהחלב כמו גבינות

  . די קשה אבל מנגד מאוד בריא

כאשר הבולט והמרכזי הוא שכל , הרוב שחיו בו לא היו יהודים, היישוב היה כפרי וגדול, החיים היו מנוהלים באורח דתי מאוד
במרכז הכפר היו  היהודים השתכנו במרכז היישוב ואילו הגויים חיו בפריפריה מסביב כשהגויים עבדו אצל היהודים כי העסקים

  . של יהודים בלבד
  

  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

הרומנים באזור טרנסילבניה גזרו גזירות רבות על מנת לחנוק , רה הראשונה הייתה שליהודים אסור לנוע מיישוב ליישובהגזי
בכך נאסר המסחר  .מסחר בין היישובים לעיר הגדולה את היישוב ולחדול את פרנסת היהודים כאשר היהודים התפרנסו על

הגויים רצו להשתלט על כל הרכוש היהודי . משפחות מרובות ילדיםוהחלה בעיית הפרנסה והרעב שלא נעלמה מעיניהם של 

, הגויים היו מגיעים בצורה ברוטאלית, עסק על יהודים להחזיק בחנויות ובבתי ץ ונאסרהתהליך הוא, בחסות הגרמנים הנאצים
ו מתקוממים כי לא היו היהודים לא הי. החנויותשל פורצים את החנויות ומשתלטים ומרגע זה הפכו לבעלי הבית של העסקים ו

   .שים ולא הייתה לנו מודעות להילחםחמו

כל דבר בעל ערך נמכר על ידינו , הזהב והנדוניה, מכירת הרכוש יתהכשההתמודדות עימו ה ,הרעב הגדול היההשלב הבא 
ר אסור עד סיכון למען הצדק היו בודדים מהגויים ששיתפו עימנו פעולה וסיפקו לנו בהסתר אוכל וזה היה דב. בתמורה לאכול

חייהם בשל הבגידה בממשל שנשלט על ידי הנאצים ובהמשך הוציאו ילדים יהודים מבית ספר בפקודה שהחל ממחר אף אחד 
ולמדנו ביישוב בלבד בשל האיסור לנוע והגויים שחיו סביבנו ניצלו את " החדר"המשכנו ללכת רק ללימודי . לא מגע לבית הספר

  . הגזירות לטובתם

מה תעשה ", נותר לנו לקחת חבילה אחת לדרךהגיעה גזירה כי על כל היהודים להתכנס בבית כנסת הגדול ביישוב ויום אחד 
אז כסף תפרנו בתוך הבגדים כולל את הזהב שהיה " ?מה היא תיקח בתוך מזוודה אחת? תנפשו 9משפחה מרובת ילדים עם 

ניסנו לארוז איתנו את המיטב שהיה , גד הוחבא בצורה זוברשותנו כל דבר בעל ערך שהיה ניתן להחביא בתפירה בתוך הב
קמח , הטורט היה מורכב מביצים, חתכה אותם לפרוסות וייבשה אותם כדי שלא יתקלקלו, מנגד אימי אפתה טורטים. בבית

חנו חיים שלמים בעצם השארנו מאחור וחלקיק מהם לק. אליה אנחנו יצאנויזין אותנו בדרך הלא ידועה שזה וסוכר כדי ש
  . במזוודה



 

העמידו אותנו בכניסה בתור ארוך ואת החבילה שארזנו ציווה עלינו להשאיר בצד , הגענו לבית הכנסת בו התקשינו להתכנס
הגויים של הכפר גויסו למשימה ובאמצעות עגלות וסוסים ועגלות עם שוורים העמיסו אותנו . וזאת על מנת שיהיה להם קל לבזוז

. כל משפחה קיבלה חדר אחד, שם ריכזו אותנו בשכונה עם ריכוז של יהודים בלבד, באזור מרמורשלעבר העיר הגדולה סיגט ש
הדבר הגרוע מכל שסגרו אותנו , ישנו על הרצפה ולא היה במה להתכסות, ריבוי ילדים במקום קטן, הצפיפות הייתה נוראית

היינו מגודרים מסביב כשאר הגויים שחיו . ים לאכולאסור היה לצאת להתפרנס וילדים חייב, בגטו זה כיצד להאכיל את הילדים
הוחזקנו בגטו עד שהתפנו , בסמיכות ניצלו את ההסגר והיו מביאים אוכל בתמורה לתכשיטים והכסף שנשאר מוחבא בבגדינו

  .קווים של רכבות
קו מסוים היו  שהתפנהכהצבא הגרמני שלט על הרכבות כדי לשנע טנקים ותחמושת ללוחמים במלחמה ורק , המלחמה לבש

לא היה אוויר לנשום כי דחסו , מבוגרים ונשים, ילדים, בתוך קרונות משא היו דוחסים אנשים בעמידה. מעלים יהודים למשלוח

על אימא שהילד מתמוטט בין  מה עובר. "כמובן שגם בית שימוש לא היה והסירחון היה נוראי, בקרון אנשים עד שנגמר האוויר
גם בסיום הנסיעה הממושכת כאשר פתחו את הדלתות היו הרבה שהתעלפו , רו במהלך הנסיעה הזאתילדים רבים נפט ".ידיה

היו הרבה שמועות  .ות רק כאשר היה מתפנה קו מהלחימההתקופה הייתה שיהודים נעו באמצעות רכב. ברגע שנשמו אוויר צח
ת חמומי המוח סיפרו שאנחנו נוסעים למקום שמועות שהפיצו הגרמנים כדי להרגיע א, לאן מפנים יהודים באמצעות הרכבות

אני זוכר את כל המשפחה שלי מסביבי בקרון וכשקראתי לאבא אף אחד לא היה . לבתים יפים ולמקומות עם עבודה טובה, יפה
אני לא , שכל נורמאלי לא יכול לקבל ולתפוס את הסבל שעברנו. עונה כי היו הרבה אבות אז נאלצנו לקרוא לאבי בשמו הפרטי

  . מאמין שאני מספר את זה על עצמי בעודי בחיים

אני זוכר את הנשימה , הורדנו מהקרונות ואנשים רבים החלו להתעלף ולהתמוטט אחד על השני, בסיום הנסיעה הגענו לאושוויץ
לה בקרון במיועד מלכתחי, הנסיעה הממושכת בקרון ללא חלונות, הראשונה של האוויר הצח והיא זו שגרמה לרבים להתעלף

שציוו עלינו להסתדר בתורים , הורדנו מהקרונות ומולנו עמדו חיילים גרמנים. לבהמות היא שגרמה לתחושה הנוראית מכל

ר מנגלה "במקרה שלי ד, ר מנגלה ושליחיו הם שהיו מבצעים את הסלקציה"ד. גברים לצד אחד ונשים וילדים לצד אחר, ארוכים
אם היה לך כוח ". אלה לימין ואלו לשמאל" –עמוד בשורה אחת כשהוא מנופף במקל נכח בעצמו והוא עמד עם מקל ביד וציווה ל

  ".המוות"לך היישר לקרמטוריום אל ואם נבחרת על ידו לימין הייתי הו" לחיים" –לעבודה , ואתה צעיר אז נבחרת לצד שמאל
באותה , מנת להתקלח ולהתרענן הם חשבו שהם מובלים למקלחות על, כך נבחרו האימהות הילדים והזקנים אל הצד הימני

את הנבחרים לחיים לעבודה הובילו . מקלחת לאחר שאת בגדיך השארת בערימה בכניסה נסתיימו חייהם של המשפחות

לפני הכניסה למקלחות היו מפרידים בין נשים . לטיהור במקלחות ושוב לאחר התפשטות והשארת הבגדים עם פסים לבן וכחול
  .ת בגלל היותנו יחדוגברים כדי למנוע התנגדו

הבגדים , הם אספו את הבגדים ובתוכם חיפשו את התכשיטים והכסף, "קאפו"ונקראו  היו יהודים ששירתו את הגרמנים הנאצים
היינו מתחלפים אחד עם השני ולא הייתה התחשבות לדבר מצד הגרמנים ובעצמנו , שקיבלנו לא התאימו למידת גופינו
לאחר הסלקציה מי שנבחר לעבודה היה . ו למידות הרגליים ולרוב היו באותה מידה שתיהןהסתדרנו עם נעלי בד שלא התאימ

היה ממש מגעיל אבל , לא טעים ולא מזין, האוכל היה מרק עם ירק מעלים של סלק. עבודות פרך, יוצא לעבודות בתוך המחנה
ר מנגלה נוצרה בי "בתור הסלקציה של ד אבא שלי ואני היינו יחד וזאת מהסיבה כאשר עמדנו, כשאתה רעב אתה אוכל הכול

התחושה שאחד הולך ימינה ואחר שמאלה אך לא ידעתי להבדיל ולהבין שמי שכשיר לעבוד הולך לצד אחד ומי שלא כשיר 
פסעתי צעד לאחור והאדם שלפניי נבחר לצד השני אל המוות , הולך לצד אחר וכך יצא במזלי להיות עם אבי בצד החיים אל אבי

פסי רכבת סובל בהנחת  ותולראות אוהיה לי קשה לעבוד ביחד עם אבי .  במזלי להיות עם אבי בצד החיים אל העבודהוכך יצא 
מזג האוויר היה חורף קר מאוד ומושלג ואנחנו עבדנו בהרכבת קיטים של צריפים לגרמנים כדי  .ובהובלת צריפים לגרמנים

עם חשמל כדי שהרוסים לא יחפשו את הגרמנים  כה ונאסר לעבודבשעות החשיהעבודה הייתה , לשמר אותם מהכפור הנורא

  . ובכך נמנעה הפצצתם
היינו צריכים לעבוד . באזור של המחנה היו מגדלים סלק ומעליו היו מכינים מרק עם פרוסת לחם ולפעמים גם את זה לא נתנו

בסיום יום העבודה היינו מגיעים למחנה נכנסים . צוע העבודות כללקשה בעבודות פרך ולאכול אוכל רזה ולא מזין שלא תרם לבי
אי אפשר להסתובב , הדרך להיכנס למיטה היא בצפיפות ודוחק. לצריף וישנים על מיטות קומות עשויות עץ ללא מזרנים

הייתי ביחד עם כל הזמן הזה . היינו שלדים של עצמות והרעב היה גדול ובטח שלא היינו מתקלחים בתדירות יומית, במיטה
בא כששאר האחים שלי נבחרו לצד האחר בסלקציה אל המשרפות בקרמטוריום וגם אם אחד מהם היה נשאר בחיים לא א

המסגרת  .היפגש עם העוסקים במקצועות אחריםהייתה לנו אפשרות לפגוש אותו כי חולקנו לפי מקצועות עבודה ואין דרך ל

המסגרת הייתה . להיפגש ולא להתארגן במקצועות אחרים, ות ולא יכולנו לזוזחיינו תחת שמירה כבדה וגדר, הייתה נוקשה
בבוקר , לא עבר לילה אחד שלא היו מתים לידי. חיינו תחת שמירה כבדה וגדרות ושללו מאיתנו את החיים התרבותיים, נוקשה

  . היה מגיע איכר על עגלה רתומה לשוורים והיינו זורקים לו גופות למזבלה

היו שתי מטרות , חה מתבצעת לאחר עמידה לספירה ובסיום מסדר חזרה ושוב ספירה כדי לוודא שמישהו לא ברהעבודה היית
ורכי הצבא הגרמני וכדי שהמטוסים הרוסים ייראו צלשמור על המפעלים של הגרמנים ולספק את  ,הראשונה: לעבודות הכפייה

כל  .עבודת פרך, היא העבודה עצמה טרה השנייההמ. בודה ובכך תימנע מהפצצה על המחנהשיש פועלים במחנות הע
העבודה הייתה תלויה . המפעלים היו מגויסים על ידי הנוער הגרמני אשר נרתם לגיוס למען הצבא הגרמני ולמען ניצחון גרמניה

מעשיו באותם יהודים ששלטו עלינו מטעם הגרמנים והם היו אכזרים מאוד כלפינו אבל מה יעשה אדם שחייו תלויים ב, בקאפו
כל אדם היה מתנהג , אם נבחר להיות קאפו ולא יתנהג כפי שנדרש ממנו אחרת דינו יהיה מוות ועצם קיום דרישתם הוא ישרוד



 

  .רו באלטרנטיבה של המוותהיו כאלו שלא עמדו בדרישות ונלקחו למוות לאחר משפט כי הם בח. כך כדי לשרוד
הפעילות שלו הייתה , הוא היה מאוד אכזרי אלינו אבל לא הייתה לו ברירה ,גבוה ויפה תואר, עד היום אני זוכר את הקאפו שלי
מאושוויץ לא היה . לי באופן אישי קשה להאשים אותם כי לא הייתה בידיהם אפשרות אחרת, בניגוד לכבודו ויכולותיו של אדם

  . ובים הסמוכיםאפשר לברוח כי הגדרות היו גבוהים ומחושמלים וגם אם היינו בורחים ביינו נתפסים בייש
, באושוויץ אתה מאבד את תחושת הזמן, אנשים היו קופצים על הגדר החשמלית כדי לסיים את חייהם ולמנוע את המשך הסבל

,  בחגים של הגרמנים. לא היה רדיו או עיתון ושללו כל פיסת מידע מאיתנו, אין לך מידע אם זה יום חול או שבת או חמישי

אני זוכר אותם יושבים מחוץ  .ם רצוהבנשים שלנו מה ש לא יצאנו לעבודות והגרמנים עשו, הקאפואנחנו נשארנו בצריף רק עם 
לצריף ופונים ליהודים שהיו עוברים לידם ומצווים על יהודים לרוץ עד לצריף אחר ומודדים לו את זמני הריצה כשבדרך הם היו 

   .ראשון ביהודי ולהרוג אותו במקוםמתחרים מי יצליח לצלוף 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

שמענו יריות תותחים מרחוק והתהלכה שמועה שהחזית הרוסית מתקרבת עד שיום אחד הוציאו אותנו למסדר ובחרו אנשים 

החלשים נשארו , הצעיר היה בקושי יכול להרים רגליים בגלל הרעב גם הבחור .אחד וחלשים לצד שני צעירים וחזקים לצד
היה ברור לגמרי שמי שנשאר , הרעיון היה שכל מי שמסוגל ללכת עזב לצד הגרמנים לחפור מחפורות של הצבא. במחנה

ואבא שלי  עם הצעירים והחזקים, ומה שקרה אצלי שבחרתי ללכת איתם. במחנה יחוסל כדי שלא יישארו עדויות לספר לעולם
נבחר להישאר במחנה וידעתי שסופו שיחוסל אז בלילה השירותים שהיו בין הצריפים אליהם התגנבתי ועברתי לצד החלשים 

נשארתי איתו למרות שידעתי שמי שנשאר יוכחד במחנה אבל בשלב הזה של חיי לא היה לי יותר כוח לחיות את , חזרה לאבי
שמענו את היריות וההפגזות , התקפות של הצבא הרוסי, החלה התקפה על המחנהעם שחר . המחר אז לכן נשארתי לצד אבי

הרוסים הפגיזו את הרכבת . משה את הגרמנים לסגת ולברוחיואנחנו היינו על גבעה במחנה ומאחור הייתה תחנת רכבת שש
יהודים במחנות ובצריפים מהאוויר עם הגרמנים והיהודים בתוכה ואני זוכר את הקצין הרוסי שהיה יהודי שהבין שיש עוד 

היו יהודים רבים ששרדו את השואה אבל ביום השחרור מתו בגלל הפצצות של , מאוחסנים והוא נתן הוראה להפסיק לירות

, אחת השגיאות הגדולות שעשינו זה לפני שהרוסים הגיעו בוצעה סלקציה על ידי הגרמנים ומיינו אותנו לצעירים וזקנים. הרוסים
  .ר אותנו אלא באו לכבוש את גרמניההם לא באו לשחר, הם היו אכזרים מאודכשהרוסים נכנסו 

 כלפיבאה לידי ביטוי  מצידם האכזריות. שיחררו אותנו אבל המטרה שלהם הייתה כיבוש גרמניה ואנחנו היינו באמצע הרוסים

הם אלה שעצרו  תו בצבא הרוסירק הקצינים היהודים ששיר .הרשו לעצמם הכלהם לא ראו בחורה זמן ממושך אז , הבנות שלנו
הזקנים שנשארו , דה והלכו עם הגרמנים נהרגו ברובם בהפצצות הרוסיםואותם יהודים שנבחרו לעב. את התופעה האכזרית

  . התחלנו לצעוד מכיוון המחנה אל החזית המשוחררת. במחנה עם החלשים כאשר אני ואבי בתוכם
נכנסנו אל הבתים שלהם והתחלנו לחפש כיכרות לחם ובגדים  .עם הנאציםשיתפו פעולה שתושביו המחנה היה בקרבת יישוב 

הגענו למקום מיושב שבו . השללבדרך נעצרנו על ידי הרוסים שלקחו מידינו את . וסוס את כל מה שאספנו והעמסנו על עגלה

אני  .ע לבית שממנו נעקרנוהם עזרו לנו להיקבץ במחנות עקורים כשהמטרה שלנו הייתה להגי, הסוכנות היהודית גיבשה אותנו
היו לנו עיניים , הגענו מחיים של אין כלום ליישובים פנויים של גרמנים שברחו, ברחתי ביחד עם אבי ועוד ניצולים מהמחנה

אזורים היו ממוקשים עד שהגענו , התקופה של הבריחה הייתה מסוכנת. שלוש או ארבע כיכרות לחם תגדולות לאסוף בבת אח
נתנו לנו בגדים ואוכל ועוד דברים שאספנו , ארגנו אותנו והשתלטנו על מחנה צבאי בו נאספנו להתארגן מחדשלאותה עיר שבה 

החל תהליך של רישום ותיעוד ובאמצעות רכבות שהתפנו מהמלחמה היו , בדרך מאיכרים גרמנים שנטשו בשל המלחמה
  . שולחים אותנו רחוק מהחזית

היינו מבין הראשונים והבודדים , ושם ראינו משפחה של גויים שהשתלטה על רכושנוניסו לשלוח אותנו אל הבית בו גדלנו 

החלה שמועה בקרב המקומיים שהיו מספר בודדים ששרדו וחזרו לכפר ולכן החלו . ה בו גדלנו'שהצליחו לחזור לכפר ספינצ
אחד ושמרנו על עצמנו בלילות  התרכזנו ביחד כל הניצולים בבית, פעולות מצידם של התקפות בלילות וניסו לחסל אותנו

כשהגעתי אל בית הולדתי ניגשתי אל הגוי שחי בבית שלנו והצגתי את . מתקיפות של הגויים שחיו והשתלטו על חיינו הקודמים

הם ענו לנו שהגרמנים מכרו להם את הבית אבל הם פינו את הבית שלנו  .אבי והעלנו טענות שזה הבית שלנו עצמי ואת
שמרנו על עצמנו , היינו צריכים תמיד לשמור מפני התקפות של התושבים שכל הזמן התנכלו לנו. ניצולים רביםוהתכנסנו בתוכו 

ראש , להתגורר בין אוכלוסייה יהודית של פליטים ניצולים, עד שהגענו למסקנה שעדיף לעזוב את הבית ולעבור לעיירה סיגט
יהודים היו מביאים לנו אוכל ובגדים והכי חשוב שהעניקו . וחות עצמנוהוועד אירח אותנו בבית כנסת והיינו צריכים להסתדר בכ

לאבי הייתה משפחה בארצות הברית ניסינו  ."?לאן ללכת? מה עושים הלאה: "התחלנו לחשוב ולעסוק בשאלה, לנו ביטחון
. ך לא יצא לפועלהסוכנות שריכזה אותנו רשמה אותנו לנסיעה לארצות הברית אבל המהל. ליצור עימם קשר אך ללא מענה

התברר לנו לראשונה שהוא שירת במחנות , צה נפגשנו בפעם הראשונה עם  אחותי הגדולה סופי ואחי הבכור שמחה'בספנ
מאז . יחידת עבודה של הצבא, "מונקו תאבר"הם שירתו את הצבא בעבודות וקראו להם , שעבדו עם הצבא בפינוי מוקשים

אני הראשון , אחי הגדול בחר לעבור לארצות הברית שם חי והקים משפחה. מאחיי שחמהסלקציה באושוויץ איבדתי את אימי ו

  . שבחרתי לעלות לארץ ישראל ואחותי ואבי נשארו בעיר הגדולה סיגט



 

נית עם ניצולת שואה לאחר נישואי אבי בש .אבי התחתן שם והקים משפחה חדשה ואחותי נישאה גם כן והקימה משפחה

ים נקודות לריכוז באזור הקימההסוכנות היהודית  .הנוערלעלות לארץ עם קבוצת  להישאר ובחרתי לא יכולתי, ואווירת הבית

השליח מהארץ , ועלינו לארץ" תיאודור הרצל"הגיעה עת העלייה ורוכזנו באונייה בשם  .מסוימים עד לעלייה לארץ ישראל
  . שארגן אותנו הוא משה הרלינג והוא קיבץ לידו קבוצה צעירה

  

  י על חייך  בארץ/א ספרנ

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים

הם עצרו אותנו בסמוך לחופי הארץ והועלנו לספינות מלחמה ומשם לקפריסין שם חיינו , בארץ נתקלנו באנגלים ששלטו בארץ

בשלב הזה נפגשנו עם שליח מהארץ שהתגנב אל מחנה הפליטים באופן . וכל היה אך עבודה לאא, במחנות בשליטת האנגלים

היישוב  .ח"ץ ותילחם לצד הפלמבתור יחידה לוחמת שתצטרף אל היישוב היהודי באר, בלתי לגאלי והוא ניסה לארגן אותנו

לשמות ואנשים מסוימים הורשו לעלות לארץ סופקו רישיון , היהודי קיבל מכסה מהאנגלים לצורך עליית יהודים לארץ ישראל

נו את השם לפי אותו שם שהיה נקוב באישור העלייה וכך ילי ש ,אבל מאחר והסוכנות היהודית העדיפה לעלות כוח אדם צעיר

  . הגענו לארץ ישראל ישר למחנות עולים ליד חיפה
לא ידענו דבר על החיים בארץ עד , ו ערביםבחיפה הסוכנות היהודית אכסנה אותנו על הכרמל מאחר ולמרגלות הכרמל חי

ניסו לשבץ אותנו ביישובים יהודיים שנלחמו עם הערבים על הקיום בארץ ובעצם היותנו צעירים . שהסבירו לנו נציגים מהסוכנות

וסבר אני בחרתי להגיע ולהתגורר בקיבוץ גינוסר לאחר שה. נועדנו למלא את שורת הלוחמים על היישובים העבריים הראשונים

אתה אוכל כמה , הדבר היחיד שהרשים אותי בהסבר זו העובדה שיש בקיבוץ אחד אוכל ובו אוכלים אוכל חופשי, לי מהו הקיבוץ

לא עסקתי בנושא ההתיישבות והלחימה על הבית ורק נושא האוכל היה . שאתה רוצה ובשבילי אחרי אושוויץ זה היה רגע השיא

עם שחר ירדנו , גינוסר אבל זה לא היה פשוט בגלל הערבים שהשתכנו בעיר התחתית מטבריה ניסיתי להגיע לקיבוץ. בראשי

התפעלתי מאוד מהמרקייה והדייסה , הדבר הראשון שעשיתי היה להיכנס לחדר האוכל. ברגל בשיירה שיצאה פעם ביום והגענו

יצאתי לעבוד בבננות ובדייג כבר למחר . ובעובדה שכל אחד לקח כמה שהוא חפץ והרגשתי שהגעתי לגן עדן עלי אדמות

היינו , התחילו חיי חברה דבר שלא נחשפתי אליו מעולם. כל העבודות שנדרשו יצאתי ותרמתי את חלקי, ובבריכות הדגים

  . בערבים ישבנו על הדשא ושרנו שירים בעיקר רוסיים, מספר צעירים שמהר מאוד יצא קשר עם הנוער המקומי

כאשר אביהן נפטר עם העלייה , אימא ושתי בנות שאחת מהן רווקה, חדשים ממצרים אל הקיבוץ הגיעה משפחה של עולים

נראיתי לה ילד נורמאלי צנוע יותר , הם היו שכנים שלי והכרתי אותם טוב עד שהאימא ששמה ויולט אימצה אותי. לארץ ישראל

נסענו למושבה כנרת , בת שלה שרהוהתוצאה הייתה שהתחתנתי עם ה. ולא קיבוצניק קלאסי שהולך חופשי עם בנות הקיבוץ

בכנרת היה רב וטקס חופה ובשלב זה אבי כבר , על משאית כאשר הכלה יושבת בקבינה והחתן על המשאית עם המשפחה
אבא העלה לרחובות יחד עם סופי אחותי והם . רציתי שאבי יהיה בחתונה, היה בארץ ישראל כי זה היה התנאי שלי להתחתן

אנחנו רגילים לחופה יהודית עם ברכות לא עם קיצורי דרך כפי שנהג הרב , נו היינו בשוק מטקס החופהאנח. הגיעו לחתונה שלי

אבי חזר לגור ברחובות עד ששם נפטר ואחותי נשארה ברחובות ונישאה לחבר שלה לפני המלחמה שגם . בטקס החתונה שלי
  . ם דתי כל חייההוא שרד את השואה ולהם נולדו בן ושתי בנות ואחותי ניהלה אורח חיי

ם ראיפה אלוהים היה שהשאיר אותנו בידי הגרמנים המרצחים וג"ים הדתי כי שאלתי את עצמי תמיד אני עזבתי את אורח החי

אני ואשתי שרה הבאנו לעולם בן ושתי בנות . כי בליבי קיים החינוך הדתי נגדהנטשתי את הדת אבל אני לא  ."להרג מיליונים

הייתה לי אינטליגנציה אישית אולם ללא השכלה אך השאיפה והרצון ללמוד בלטו אצלי . נינים שעהתנכדים ו שמונהויש לנו 

לימדתי מספר . ובקיבוץ הבחינו בך ונשלחתי לאוניברסיטה בירושלים ללימודים של כימיה וביולוגיה עד שהפכתי למורה בתחום

לא היה לי מושג בבנייה , הקמתי את בית יגאל אלון. שנים שמונהשנים בבית ירח ועם השני נבחרתי למרכז משק לתקופה של 

אחרי כמה זמן עבדתי במלון שבקיבוץ כאחראי על הכספים שהגיעו , או כספים אבל ראש על הכתפיים ורצון לא חסר לי

שירתי במילואים ובשירות הסדיר התפקיד שלי היה שמירה על . מתיירים מכל העולם ואז באותה תקופה יצאתי לפנסיה

  . בים והקמת היישוב היהודיהיישו
אני קם  .תמיד צריך לצפות לטוב כי גם במקום הכי אכזרי ראיתי את הטוב, המסר שלי הוא שלאדם אסור לאבד את האיזון

ניצולת  לאשהיא וח את עברי ולהתקדם בחיים וזאת מפני התחתנתי עם אישה טובה שגרמה לי לשכ .חק לימשבבוקר והמזל 

רה החלטתי גם לעשות שינוי לספר את סיפור החיים שלי אבל בנוסף לעזרה שקיבלתי מאשתי היקלא קל לי לשבת ו. שואה
שנים לא הייתי מוכן לספר את סיפור השואה אבל היום אני מוכן לדבר כי חייבים לספר לעולם כדי שלא יישכח  .בתפיסה

מאורעות השואה שנהיה מדינה חזקה ועל מנת  ,את עברוהסיפור הטראומתי של העם היהודי וכדי שהדור הבא שלנו יידע ויכיר 

  . היא דבר קדוששבילי המדינה ב. לא יחזרו
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