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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  לנגבוים
  :שם פרטי

  אברהם

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  לנגבוים

 בלועזית
  

lengboim 
  :נולדתיאיתו שם פרטי 

  אברהם

  בלועזית
avraham 

:                     מין
  ז

  :לידהשנת
1919  

 
  :  עיר לידה

  מוש'ז
  פולין :ארץ לידה  zamush בלועזית

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  פישל

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 גולדה

  :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  מוש'ז

  בלועזית
zamush 

  פולין:ארץ המגורים
 

  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  ס עממי"בבי שנות לימוד 8

  :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמידה)מורה, סנדלר, תלמיד(

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

  ר"בית

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 פולין)הארץשם העיר או האזור ושם (

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  



 

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  :)מאכליםו חגים, המורחבתהמשפחה , במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  
  

  

אני חושב שרוב היהודים היו מרוכזים באיזור אחד והגויים . פולנים 50% - יהודים ו50%מ -העיירה בה גדלתי הייתה מורכבת מ

למשפחה . היה הרבה עוני ואנשים הסתפקו במה שהיה, היהודים גרו בצפיפות איומה. היו מפוזרים במקומות מרוחקים יותר

היינו נחשבים , כ"המשפחה שלי חיה טוב סה. ל"אותו לחו ומייצאים צרים ברזלגדול של סחר בברזל היינו מיישלי היה עסק 

מ "ק 30זה היה מקום מרוחק . אני זוכר שבכל שנה בקיץ היינו נוסעים אני והמשפחה למעין בית הבראה .למשפחה אמידה

ההורים שלי היו עובדים יחד . לבקתות היו גגות עשויים מקשאני זוכר ש, היינו משכירים בקתה מהגויים. מהעיר על יד היער

' נגרים וכו, חייטים, סנדלרים: פה היו עניים בעלי מקצועות פשוטים כמורוב היהודים באותה תקו. נו לעזובלא רציאנחנו , במפעל

ון היה קומוניסטי וכל מ השלט"המזל היה שבברה. בקושי הצליחו להתפרנס לכן לא היה להם מה להפסיד והרבה ברחו לרוסיה

  . מיליון יהודים 7 לרוסיה יכלו להכניס. אנשים שהגיעוהחזירו , ר היה להיכנסשלאמריקה לדוגמא אי אפ. אחד היה יכול להיכנס

  

היו לי . לא מתפללים בכל יום אבל  חוגגים חגים יהודיים והולכים בכל שבת לבית הכנסת, המשפחה שלי הייתה מסורתית

ובכל זאת זה היה מאוד לא פשוט עבור אמא שלי  הבית שלנו היה גדול מאוד ,עוזרות בבית 2היו לנו . ם בניםכול, חמישה אחים

לגויים כבר .היה מגיע מישהו וממלא חבית עם מים ושם היינו מתקלחים, באותה תקופה לא היו מים בבתים. ילדים לבד 5לגדל 

יותר פריבילגיות מאשר אלו שהיו להם היו  .מודרניבסגנון ות התחילו באותה תקופה לבנמים בתוך הבתים משוםשהם היה 

מעט מאוד יהודים עבדו במקומות , ברשויות, ברכבת, הרבה היו עובדים בעיריות. ראו את זה גם במקומות העבודה ליהודים

  .עבודה מהסוג הזה

  

הייתי בתנועה של . גם על התרבות היהודית ס לימדו אותנו"בבי .כלומר יהודים וגויים שלומדים ביחד, ס עממי"אני למדתי בבי

אז לא ידעתי מה זה אומר .  הייתה לנו חליפת חאקי והיינו עושים תרגילי סדר ומספרים סיפורים על ארץ ישראל, הרויזיוניסטים

אפילו כלבים ידעו לזהות שאתה . בזמן של לפני המלחמה התחילו להרגיש את האנטישמיות ברחובות.. בכלל ארץ ישראל

על " חיים טוב"הגויים כעסו שהיהודים . בשנים האחרונות של לפני המלחמה אסור היה להעסיק עובדת גויה בבית. הודיי

  . זה היה עלבון בשביל הגויים לעבוד אצל יהודים. חשבונם

  

  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
  

  

אף אחד לא תיאר לעצמו מה  .מניה אבל הרגשנו שזה לא נוגע לנורחש בגרתשה" ליל הבדולח"לפני פרוץ המלחמה שמענו על 

סבא . סבא שלי היה דיין בעיר והמשפחה שלי הייתה משפחה מיוחסת. בערך 17כשהתחילה המלחמה הייתי בן .. .הולך להיות

אני . ברחנו לרוסיה, ישראל וירחמיאל, אני והאחים שלי, כך.שלי אמר לי ולאחים שלי שכדאי שנעזוב לרוסיה ושלא נישאר בפולין

עד . כמה גרושים אפילו לא הספקתי להיפרד מאמא ואבא, חבילה קטנההבאתי איתי , חשבתי שאני עוזב את הבית באופן זמני

  ..איך לא נפרדתי כמו שצריך מהמשפחה שלי, היום אני חושב על זה לפעמים בלילה

  

היה גשם ונפלתי בבוץ ולא יכלתי , עשיתי טיול על האפניים, 18בגיל . הרבה פעמים אני אומר בכל חוסר מזל יש גם מזל

ירדתי כשאני בקושי . באמצע הלילה הם החליטו שהם נוסעים למקום אחר, י טרמפ עם הרוסים ובדרךתפסת. להמשיך לרכב

הוא אמר . לפתע ראיתי ביקתה מוארת אז הלכתי לכיוונה וביקשתי מגוי אחד שהיה שם ללון אצלו. היה מאוד קר, לבוש בבגדים

בבוקר התחלתי . תיקעתי בתוך התבואה וככה נרדמש. לי שיש לו מחסן תבואה אז העברתי שם את הלילה בתוך ערימת הקש



 

היה כתוב שהשטח פרטי אבל בכל . בעודי עומד שם נוכחתי לגלות שאני עומד ליד שדה עצום של צמח טבק .לחפש שוב טרמפ

הכנתי לרוסים סיגריות טבק ובתמורה , כשחזרתי עם העלים הבנתי שהם שווים לא מעט כסף. זאת החלטתי לאסוף כמה עלים

  . קניתי נעליים ובגדים

  

כל הזמן השאיפה הייתה לחזור . חודשים 8עבדנו במכרה במשך . דה במכרה פחםאני וירחמיאל נרשמנו לעבו, הגעתי ללבוב

, למעשה. כתבה שטוב להם בפולין כמו שהיה עד עכשיו, אמא שלחה לנו גלויה. האמנתי שתכף אני חוזר הביתה, לפולין

ישראל עבר את הגבול בסתר . אנחנו שמענו שטוב בפולין אז ניסינו לחזור. הגרמנים עוד התארגנו ולכן לא התחיל עדיין ההרג

כל . אחרת היו הורגים גם אותנו, לי ולירחמיאל לא נתנו רישיון לחזור לפולין וזה היה המזל. והצליח להגיע לפולין בלי רישיון

  . רק אני ואח שלי הצלחנו להינצל, המשפחה שלי נרצחה במלחמה

  

הרוסים כעסו שלא נאה לנו היהודים להישאר ברוסיה . בלבוב הסתובבו הרבה אנשים שחזרו מכל מיני מקומות ברוסיה

ריכזו אותנו לפני , היו שם אלפים, ערב אחד אספו את כולם. אז החליטו לשלוח אותנו למחנות עבודה. ושהרבה רוצים לעזוב

לא . קרוב לשנה במקום ההוא עבדנו שם עסקנו בכריתת עצים ה עבודהאני וירחמיאל נשלחנו למחנ. שחילקו למקומות עבודה

בכל .. היינו בעיצומה של מלחמה, גם לרוסים לא היה יותר מדי. היה פחד מפני הרג אבל כל הזמן עבדנו ותמיד היינו רעבים

י חלק מהלחם אז ביום מישהו גנב ל, גרם לחם 600אני זוכר שהביאו לי יום אחד . בוקר היו מביאים לנו לחם למשך היום

  . למחרת כבר החלטתי לאכול הכל בבת אחת

  

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

  

  

יחידות (דות כשהגרמנים הצליחו להיכנס לשטחים האלו הרוסים שיחררו את כל המחנות ונוצר מצב שכל הארץ הקימו ברג

בעזרת הברגדות עברנו מרוסיה . 'שלחו בגדים וכו, האנגלים עזרו. בשביל להכין את האנשים לחזית נגד גרמניה) צבאיות

מטהרן לאיראן משם נסענו בכבישי עפר עד שעלינו לאוניה אנגלית , הדרך לישראל עברה דרך הים הכספי לטהרן. לישראל

ממצרייים עברנו דרך תעלת סואץ והגענו לישראל לאזור של חוף . זרנו לאלכסנדריהומשם ח neoraliaלאוניה קראו . להודו

. הייתי שוטר במשטרה הבריטית. כבר הייתי בישראל עם אח שלי ירחמיאל 1942בשנת . ניצנים ומשם לקחנו רכבת לרחובות

יהודים אחרים לצאת מהצבא האנגלים חשבו שהם יצליחו לשלוט עלינו גם בישראל אבל היהודים הקימו מחתרות ועזרו ל

א ואז "ה לבלות בת'מדי פעם היינו נוסעים כמה חבר. בצבא הבריטי היינו עושים תרגילים ואימונים במחנות אוהלים. הבריטי

גם בשלבים מאוחרים . ל שם הייתי חייל במרגמות"בשלב מסוים הצלחתי להשתחרר מהצבא הבריטי וגויסתי לצה. היינו חוזרים

  ...מלחמות, מילואים, היה צורך לגייס לצבאל הזמן יותר כ

  

לאט לאט הבנתי שאני יכול . הייתי עובד אצל יהודי אחד בעסק שהיה שלו. חזרתי לעסק של המתכות, שנה וחצי -אחרי שנה

כך הגעתי למה , עבדתי בעסק עם אח שלי ירחמיאל.התחלתי לצמוח והתקדמתי יפה, פתחתי עסק קטן מאוד. להיות עצמאי

  .ב ויש לו שני בנים"אח שלי היום גר בארה. היוםשאני 

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  

כל הצנע והקשיים שהיו , ים אף פעםלא היינו רעב. אבל אני הרגשתי שאסור לי להתלונן.. היה חם, כשעליתי לארץ לא היה קל

הכרנו בים בבת , הדסה, בערך הכרתי את אישתי 23כשהייתי בן . בארץ זה היה כמו משחק ילדים בשבילנו אחרי מה שעברנו

  . אני ואישתי הבאנו שני ילדים לעולם בן ובת. שנים ואז החלטנו להתחתן 4היינו ביחד . גלים

  . בכל מקום אנחנו לא רצויים ונוכחנו לדעת זאת על בשרינו, המסר שלי לדורות הבאים הוא שאין לנו מקום אחר
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