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  קורותיך לפני המלחמה 

 
  

כשכאב לו : למדתו ממנו רק ביטוי אחד. חרדי שהיה, התחנכתי על ידי סבא, נכנסועד שהגרמנים . 1934נולדתי בקייב בשנת 

בגיל שש היה לי יום  .זיכרוןלי ב טוזה נחר, מנו מגיל שלושאת הביטוי הזה שמעתי מ". שמע ישראל, הוי: "הוא היה אומר

 תה עקרתיאמא הי. אהבתי מאוד ללבוש אותו. צילמו אותי עם הבגד. אמא קנתה לי מעיל בדגם של חיל הים הסובייטי, הולדת

  . צייר אמנות על קירות לקישוטים,  אבא היה אמן צבעי. בית

  

 
  קורותיך בזמן המלחמה 

 
, הם נכנסו לבניין שלנו. ראיתי המון חיילים במדים משונים, לא ידעתי מה קורה. הגרמנים כבשו את קייב ותפסו אותנו 1941- ב

משום שאמא לא רצתה , לא נמלטנו מקייב לפני כן!. כל החזירים היהודים החוצה - "!Alle Schweine Juden Raus"וצעקו 

לא ידענו שיקרה . ואימא לא רצתה לעזוב אותה, עברה ניתוח להסרת סרטן השד, סבתא היתה חולה. לעזוב את סבא וסבתא

שם חיכו . והובילו אותנו לבאבי יאר עשו מאתנו שיירה רגלית. הנאצים נכנסו לבניינים והוציאו משם את כל היהודים. מה שיקרה

מצאו אצלו פנקס . ואמר לחייל לערוך בו חיפוש, קצין גרמני הסתכל על אבא. Kapoimלנו אוקראינים שהתנדבו להיות קפואים 

 אז לקחו אותו ותלו אותו מול העיניים. אוקראיני אמר לגרמני שבפנקס כתוב שאבי שייך למפלגה הקומוניסטית. אדום קומוניסטי

. עמד לידי קאפו עם שוט ביד .קשרו אותו עם חבל ומשכו את החבל עד שנחנק למוות, היה שם עץ גבוה. הייתי בן שש. שלי

וירו בסבא וסבתא על המקום כי לא רצו , אמא צרחה .ואמר לי להסתכל איך שתולים את אבא, הוא תפס אותי בסנטר עם השוט

לא זוכר כמה זמן היינו  ".יירו בו מייד, מי שלא יהיה בשקט: "והקאפו צעק, מיידכל יהודי שהשתולל ירו בו  .להיסחב עם זקנים

כל גרמני עשה מה שבא לו באותו . כל נאצי שם היה שופט ותליין. זקנים ותינוקות, בבאבי יאר הרגו המון אנשים .בבאבי יאר

 .יהודים 200כעונש היו הורגים , אם מישהו ניסה לברוח. חוקרים, היו מענים. והקיצוניים ביותר, היו הכי נוראים sS-ה. הרגע

וחרבנו במכנסיים כי , המון מתו בקרון .יום אחד העמיסו אותנו על קרונות בקר ונסענו המון זמן כמו סרדינים בפנים ללא אוויר

כשהגענו לאושוויץ . לכן לא חסלו אותנו כבר בבאבי יאר, ו צריכים אנשים לעבודהוהי, 25, 24אימא היתה בת  .לא היה איפה

עמדו קציני . גובה של מטר וחצי עד שפגענו בקרקע, את האנשים החיים זרקו מהקרונות. פינו את ערימת הגוויות שמתו בדרך

תלשו אותי מהזרועות של . נשים וילדים, יםהפרידו בין גבר...". שמאלה, ימינה" -"Rechts, Links:"צעקו, גסטפו ועשו סלקציה

הביאו לנו קצת מים . היינו שם הרבה זמן. A32היינו בצריף שמספרו . מלא צריפים ישנים, את הילדים לקחו למקום אחר. אימא

 חולדותשניסו לאכול , הילדים היו כל כך רעבים. המון חולדות ועכברים, המון ילדים דחוסים. שאריות מזוהמות, וקצת אוכל

 .הקפדתי לומר שמע ישראל כל פעם שכאב לי. המון חטפו דיזינטריה ומתו .חיות מטונפות

יום אחד נכנס . בחודשי הקיץ היה יותר קל. לא הרגשתי את האצבעות והאף. קור כלבים, שלגים, חורף קר מאוד, הגענו לחורף 

לא . הייתי בטוח שאני הולך למות!". הוציאו אותו החוצה:" הצביע עליי ואמר. והסתכל על הילדים, מדים שחורים, איש גסטפו

לא הייתי !". זה לא יהודי" "!Das ist Kein Jude:" הקצין צעק. הורידו לי את המכנסיים. הובילו אותי למבנה עם מדרגות. טעיתי

מבחינתו הוא החליט ש. בגלל שבתקופת סטלין היתה הוראה שיהודי שנימול יגורש לסיביר יחד עם משפחתו לעשר שנים, נימול

וכל קצין שנכנס הייתי צריך לצחצח את , לשבת בכניסהקאפו אוקראיני אמר לי . והביא לי ארגז עם סמרטוטים, אני לא יהודי

השתדלתי נורא . נתנו לי אגרוף בפרצוף, אם המגף לא היה מבריק. יביאו לי משהו לאכול, הוא אמר לי שאם אצחצח יפה. מגפיו

בגיל . א"תפו ,ומדי פעם היו זורקים לי שאריות של לחם, ישנתי בפינת החדר. הרבה זמן זה היה ככה. לצחצח כמה שיותר טוב

. כשיוצאים לעבוד בחוץ, 14, 13כי עשו מספרים רק החל מגיל , מספרלא נתנו לי . לסחוב פחי זבל, הוציאו אותי לעבודה 9



כל יום ראיתי טורים ותורים של אנשים  .כולי עור ועצמות, תת משקל, בתת תזונה. קיץ וכדומה, חורף, קיץ, שרדתי ככה חורף

מי שהתנגד אמרו שעושים . גרמנים דחפו אותן לתוך מבנה גדול עם שער. כולן עירומות, שיםבהתחלה הנ. בדרך למשרפות

שמעתי את המומתים צורחים . ואז היו מתחילות הצרחות. והזרימו את הגז, כשכולן נכנסו פנימה סגרו את הדלתות. להן חיטוי

ומוציאים את . כמה זמן היו פותחים את הדלתותאחרי . אני עוד שומע את הצרחות שלהם בלילות. עד שבסוף דממה, וצורחים

ביני ובין אימי הפריד גרמני . עד היום אני חולם על אבא שלי תלוי. כ היו שורפים אותם"אח. העגלות עם המתים עליהם

מת 'הייתי עם פיג. יורים על כל דבר קטן, צועקים, יורים, נאצים עם מדים שחורים משתוללים, בלגן, רעש. באושוויץ בסלקציה

. הכל הסריח משתן וצואה. המון ילדים בכל דרגש, שכבנו בדרגשים עם קומות. Judeטלאי צהוב עם הכיתוב , סמרטוטים

זורקים לתעלות , כל יום ראיתי מתים על עגלות  .1945ועד , בגיל שש תפסו אותי. שנים 5הייתי באושוויץ . המתים הצחינו

נאצים לפעמים פצעו . לפעמים זרקו לערימת המתים אנשים חיים. ים וזרקו אותםסחבו אותם יהוד. גופות עירומות שנחנקו מגז

חלמתי , באושוויץ היה רעב   .לא ידעת מה לצפות מהם כל יום מחדש, כל יום היה משהו אחר. אנשים וזרקו אותם חיים לערימה

ניסיתי . אבל לא הלך, רוג אותיכל הזמן ביקשתי מאלוהים שיה. אני רציתי למות, אחרים אכלו לטאות ושרצים. על אוכל

לא ידעתי , הסבל שם היה לשגרה. אבל כל פעם החטיפו לי מכות רצח ולא הרגו אותי. להתגרות בגסטפו ולברוח כדי שיירו בי

הם היו משתמשים בהם כדי . שפעלו לפי הפקודות של הגרמנים, באושוויץ היו כלבים של רועה גרמני  .שמשהו ישתנה בכלל

בחורף . אני עם אשך אחד עד היום, הוא פוצץ לי אשך אחד. מנגלה עשה ניסויים על ילדים שבצריף שלי. יהודיםלקרוע לגזרים 

. אלה שעבדו בחורף בחוץ נתנו להם עוד קצת בגדים. ואנחנו כמעט עירומים, הגרמנים היו לבושים היטב: היה עוד יותר גרוע

אבל נאלצו לשתות , לכן הם הזדהמו והצחינו. שעמדו שבועות, מדיםבקיץ היתה חבית מלאה מים עו. בחורף הייתי שותה שלג

והשירים שלהם חרותים לי בראש , הגרמנים היו שרים. עשן כבד שחור, הרחתי את העשן שעלה מהארובות יום ולילה. מהם

יאו לי נעליים של כנעליים הב. המון ילדים מתו מדזינטריה. ותפוחי אדמה רקובים, אכלנו קליפות של תפוחי אדמה. עד היום

. שרפו אנשים והרחתי את העשן. לפעמים חנקו אנשים עם אגזוז של מכונית. נעליים, היו ערימות עצומות של בגדים. מומתים

 ראיתי המון שלדים חיים והאפר היה מסריח נורא. מנגלה היה מנתח ילדים מהצריף שלי בעודם בחיים

 
. לא ידעתי מה זה. תי מקום מגודר עם ארובה ממנה יוצא המון עשן שחורראי. לקראת סוף המלחמה רציתי למצוא את אמא 

שאלתי מה . הוא אמר שאם לא אתנהג יפה יכניסו אותי לבפנים, שאלתי אותו מה זה. וקאפו הרחיק אותי ממנה, נגעתי בגדר

, היה בו שולחן עץ. נהלקראת סוף המלחמה אספו את כל הילדים והובילו אותנו למב. הוא אמר שכולם מתים שם, עושים שם

ורוקנו , העלו את הילדים על השולחן. שעשה ניסויים, היה שם רופא בשם מנגלה. העלו את הילדים על השולחן בזה אחר זה

הוא לקח , הגיע תורי. כבר הבנתי מה קורה 11בגיל . בדם הם השתמשו לטובת הפצועים הגרמנים. את הדם שלהם עד שמתו

כשפתאום היתה אזעקה , הוא התחיל לרוקן אותי. שאליו הדם היה עובר, היה כלי בצד. י הידייםאותי והכניס לי מחטים לשנ

   .התעלפתי ואבדתי את ההכרה. הרים אגרוף ונתן לי מכה באשכים, מנגלה התעצבן. מפוצצת אוזניים ממש, איומה

  
  
 

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
 

פתאום אני שומע אנשים . שנגבה לי את הפנים, עמדה לידי אישה, כשפתחתי עניים. לא יודע כמה זמן הייתי מחוסר הכרה

שכבתי שם וראיתי אנשים בחלוקים לבנים עם צלב אדום . מסתבר שהעבירו אותי לבית חולים צבאי רוסי. מדברים רוסית

היו לי צינורות . הייתי עם ידיים ורגליים קשורות. ילדים שטיפלו בהםושורה ענקית של , היו שם הרבה אחיות רוסיות. עליהם

- ח הייתי שבועיים"בביה. עמדתי על סף מוות. לא יכולתי לאכול כי הקיבה הצטמקה. אינפוזיה - ונתנו לי אוכל נוזלי, בידיים

אמרתי לה שאני . ני יודע רוסיתהאחות שטיפלה בי לא ידעה שא. מפציצים סובייטים תקפו מסביב, היו פיצוצים מסביב. שלושה



א "וקיבלתי סיוע מאונר, שם הייתי הרבה זמן. בעיר שביניצה שבפולין, ח אחר"העבירו אותי לבי. והיא שמחה נורא, מבין רוסית

. הייתי בסדרה של בתי יתומים עד שהגעתי לארץ. ובבית יתומים, הייתי בתת משקל. היה אוכל טוב ומשחקים. וינט'ומהג

המטפלים היו עם : שם היה גהנום. משם עברתי לבתנוהיים. הייתי שם בבית יתומים. עברתי לרוזנהיים שבגרמניהמשביניצה 

ואם הייתי טועה , הוא לימד אותי לקרוא. ישב לידי רבי ולצידו ספר חומש, הכניסו אותי לחיידר. ישיבה חרדית -זקנים וכובעים

שם הייתי עם שהעבירו אותי . לכן החזירו אותי לרוזנהיים. ו ורציתי לברוחהרבצתי ל. הוא היה נותן לי עם סרגל מכה על היד

הם . שהיו קיבוצניקים, הגיעו מדריכים מארץ ישראל. מאוכלס במבוגרים ובילדים, Kilo Bבמרסיי הייתי במחנה שנקרא . למרסיי

אחד הועברנו לאונייה ששמה  יום. סרטיפיקטים -ציוותו אנשים למעין משפחות בשביל לקבל אישור כניסה לארץ ישראל

שם שהיתי עוד . ולכן חזרתי למרסיי, האונייה התמלאה לפני שהספקתי להיכנס אליה. אליה העלו הרבה אנשים, אקסודוס

. חדרים גדולים עם אוכל טוב, זו היתה אוניה מפוארת. עד שאוניה נוספת נסעה מצרפת למצרים ומשם לארץ ישראל, חודשיים

כי מלך יוון היה על האוניה המלך , שם קיבלה את פנינו תזמורת, עברנו דרך יוון. והקאתי בדרך, פלגנוה. שם האונייה סרנה

  . דרך אלכסנדריה הגעתי לחיפה. והאוניה המשיכה, ירד

  

  

 
  חייך  בארץ

 
העבירו אותי . ואז חלקו אותנו לקיבוצים ולקבוצות, בכרמל היינו חודש. בחיפה מדריכים הפרידו את המשפחות המזויפות

הייתי בקבוצה  .18בקיבוץ הייתי עד גיל . והתחילו עימותים בין ערבים ויהודים, בריטניה עמדה לעזוב". יעקב- אשדות"לקיבוץ 

לכן פינו את , בקיבוץ היו מפגיזים אותנו הערבים. מלו אותי 14ולכן בגיל , במקלחת צחקו עליי. מכל אירופה', שנקראה נוער ט

בזמן ההפגזות . למחרת מצאו אותי. ברחתי חזרה לקיבוץ והתחבאתי שם, לא רציתי להתפנות. בוץ יגורהנוער מהקיבוץ לקי

בצבא אחרי טירונות . בעיקר לחם עם שום, בקיבוץ הייתי אוכל המון. ותפעלתי מכונת ירייה נגד הערבים, התחבאתי בתעלות

עשיתי קורס צלילה , התנדבתי לקורס בשייטת. י שםוהצלחתי בכל מה שעשית, הסכימו. אמרתי שאני רוצה ללכת לחיל הים

ויום אחד באימון התפוצצה בטעות פצצת עומק ועפנו , צללנו הרבה. לוחם מתחת למים, "צפרדע"הייתי . והייתי חניך מצטיין

. יטתואמרו לי בוועדה רפואית שאני כבר לא יכול להמשיך בשי, פוניתי לבית חולים. קיבלתי מזה הלם קרב. באוויר גבוה

- וגם ב, גם במלחמת שלום הגליל, 1967- ולחמתי בסיני ב, עברתי להנדסה קרבית .82-תי פרופיל חזרה ליוהעל, התעקשתי

 . זמן קצר אחרי שתפסו את אייכמן, שלחו אותי לארגנטינה כדי למצוא פושעים נאצים נוספים 1964ב. 1973

בערב הלכתי . לבוש אזרחי ללא נשק, הסתובבנו שם עם חליפות. חזקים גופנית, איש 15היינו . בארגנטינה הייתי חודש וחצי

הייתי איתה בקשר . ושם גיליתי שהיא יהודיה שיודעת יידיש, הייתי אצלה בבית. והתיידדתי עם בחורה יפה, למועדון לילה

ובמלחמת , השתחררתי מהצבא. 1971- התחתנו בתל אביב ב. והיא באה לארץ, אביה הסכים. ורציתי להתחתן איתה, מהארץ

. בלילה ראיתי המון צבא מצרי מהצד השני של התעלה. במלחמת יום כיפור הייתי בצפון התעלה .יום כיפור הייתי במילואים

וכבשו את , לכן הפתיעו אותנו. אבל חשבו שזה תמרון צבאי מצרי רגיל וסרבו להקשיב לי, התרעתי שמשהו עומד להתרחש

רק אחרי כמה ימים חלצו . כי נקברתי תחת שקי חול שנפלו עליי, אני היחידי ששרד. שחטו את כולם עם כידונים. המוצב שלי

  .עם השנים הפציעות הלכו והחמירו. מהמלחמה נפגעתי בעמוד השדרה ונהייתי נכה. אותי

 היא התחתנה עם. היא למדה בירושלים תורה אצל רב. שהחליטה לחזור בתשובה אחרי הצבא, נולדה לנו בת יחידה 1975-ב 

  . ילדים 7ונולדו לה , בן הרב

 CNN-נודע לי מ 1997יום אחד בשנת . ואשתי עברה לזמן מה לירושלים אצל הבת, אני עבדתי בגאנה מטעם סולל בונה

עברתי לארצות הברית ונהייתי . אחרי כמה ימים הודיעו לי שהן נהרגו. שאוטובוס התפוצץ בירושלים עם הרבה הרוגים

 2003-ב. ב"השתקמתי במשך שנה אצל חבר בארה. אלף דולר על הימורים 200בווגאס שרפתי . קילו 22ירדתי . אלכוהוליסט



    .אני עומד לעבור עוד ניתוח. נכות 62%ונקבע לי , עמוד השדרהעברתי ניתוח לתיקון . בנס ציונה ןמוג רעברתי לדיו

וראיתי , יום אחד הייתי בחוף הים. שבאמצעותה זיהיתי אותו, היתה לו צלקת ייחודית על הפנים -בארץ יום אחד תפסתי קאפו

. תומדבר גרמני, קייב, הוא אמר שהוא מאוקראינה. ושאל האם אני מכיר אותו, הוא ראה שאני מסתכל עליו. מישהו עם צלקת

והנחתי כבר את , רציתי להרוג אותו. הוא הסמיק כולו. ואמרתי לו שהוא קאפו מאושוויץ, ואז נזכרתי מאיפה אני מכיר אותו

לקחו אותו בניידת ואמרתי שוב ושוב שהוא , הזעיקו משטרה. אבל לא הספקתי כי הפרידו בנינו, הידיים שלי על הצוואר שלו

ערכו לו . 1982שנת , ומשהו 70הוא היה כבר בן . והתברר שצדקתי, חקרו אותו. בערבות על תקיפהשחררו אותי . קאפו

היה לו . הוא הלשין עליהם לגסטפו. תפס אנשים בצוואר ובאוזניים וגרר אותם לגסטפו, באושוויץ הוא הרביץ עם שוט. משפט

  .ופס לבן על השרוול, מעיל שחור

. רעיה, לזר: ב ומחפש משפחה בשם קוטלרסקי"ש קרובים שמישהו התקשר מארהיום אחד שמעתי ברדיו במדור לחיפו

הוא בא . ב ושאל פרטים על המשפחה שלי"שהתקשר אלי מארה, והם העבירו את המספר שלי לאיש, התקשרתי למערכת

הוא הראה . שלימסתבר שהוא בן דוד של אבא . 1940משנת , בה הופיעו אני ואבא, הוא הראה לי תמונה. לישראל ופגש אותי

    .והיא תלויה אצלי בסלון עד היום, מסגרתי את התמונה. ב"הוא ומשפחתו הצליחו לברוח לארה. לי תמונות נוספות מאוקראינה

  

הוצאתי צו בית משפט שמותר לי לבקר . וגרשו אותי משם, באתי אליהם. לא רוצים קשר איתי בכלל, הנכדים שלי חרדים לגמרי

בעיקר כשאני לבד הכל בא אליי חזק . באמת שניסיתי. למרות שניסיתי, אני לא יכול לשכוח  .הצואבל הם הפרו את , אותם

  .Judenseifeוכתוב עליו , היום יש לי בבית סבון משומן של יהודים דע. ביחד

אבל למדתי בבית הספר בארץ שמשה עשה , הגעתי לישראל כאנלפבית:" ושאלתי אותו, נפגשתי פעם אחת עם הרב הראשי

אבל ראיתי במו , מילא מבוגרים אולי חטאו?לא היתה לו קצת רחמנות? מיליון יהודים 6כששרפו ' איפה היה ה. רבה ניסיםה

הוא ענה שזה בגלל . ראיתי במו עיני איך הם ירו בנשים בהריון. חוטפים אותם מאימותיהם, עיני איך הנאצים יורים בתינוקות

. והוא לא ידע מה להשיב, גם שאלתי את זה את יוסף בורג. רציתי לירוק עליו. קטיביעונש קול, שיהודי אירופה היו בהתבוללות

   .שאמר שהוא לא יודע, שאלתי גם את הרב גורן

, את הסבון שנתנו לי קברתי בחצר). שומן יהודים(JudenSeifeכתוב עליו , ניצולי שואה נתנו לי סבון שעשוי משומן יהודים

         .שלי מאמה שנשאר מאי זהמחבק את הסבון וחושב שאולי , אומר קדיש, עושה אזכרה, ופעם בשנה אני מוציא אותו
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