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  .ל בצמוד לשאלון"ניתן לסרוק את הנספח ולהעבירו בדוא 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  :שם משפחה

  קובסקי'ברצ

  :שם פרטי

  שלמה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני 

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  קובסקי'ברצ

 בלועזית
  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  סטפן/ שלמה

  בלועזית
 

:                     מין

 זכר
  :לידהשנת

  
20/8/1927 

  :  עיר לידה
  'לודז            

  :ארץ לידה בלועזית
 פולין

  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  חנוך קובסקי'ברצ

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 מטלה גולשטיין
  :     מקום מגורים קבועלפני המלחמה

  'זלוד

  בלועזית
LODZ 

  :ארץ המגורים

 פולין
  :תואר אקדמילפני המלחמה/השכלה

  יסודי

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
  תלמיד

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

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 אושוויץ/ ' לודז)שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית 'לודזציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  זקסנהאוזן/ אושוויץ

 בלועזית
  

  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 .י העיירה שפרין גרמניה"נהר אלבה ע
  :  תאריך השחרור

6/5/45 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

 בית ילדים בהמבורג
  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  :שנתעליה  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  פרובידנס



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון
  

אבא הי טכנאי שיניים היו לו הרבה לקוחות פולנים וגרמנים ולכן  20/8/27שבפולין ב ' נולדתי בלודז קובסקי'שמי שלמה ברצ

חגגנו את החגים  . למדתי בבית ספר יהודי פרטי .אני הייתי הבן היחיד, אמא הייתה עקרת בית . נאלץ לעבוד גם בשבת

אצלנו בבית , חברים משחקים, הייתה ילדות טובה 1939עד . היהודיים ואבא היה הולך לשטיבל מקום שכונתי ששם התפללו

  .אצל חבר אחר היה שולחן פינג פונג היינו חבורה של ילדים, הייתה חצר גדולה ושם רכבנו על אופניים

  

  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
  

השגנו דירה טובה בתוך הגטו של גרמניה שהייתה לקוחה של , כעבור חודש גורשנו מהבית 1939המלחמה פרצה בספטמבר 

 1/5/1940ב  .טיפול שיניים במרתף כדי שיוכל להמשיך לעבודאבא הרגיש שיהיה משהו ולכן החביא ערכת כלים ל. אבא שלי

. נלקחו כל הילדים מהגטו 1942בשנת . בעלי מקצוע בגטו עבדו בשביל הגרמנים בכל מיני עבודות, הגטו נסגר לכניסה ויציאה

טו הייתה דאגה בג. אני עבדתי במפעל של יישור מחטים, בגטו אבא המשיך לעבוד כרופא שיניים ואמא עבדה במפעל חייטות

אני הייתי שומר בכניסה לבית כדי להזהיר במידה ויגיע . אנשים באו לאבא שלי שיסתיר להם יהלומים בתוך השיניים, מה יקרה

  .זר

  

שעות כדי לפגוש  4לאחר ששוחרר הלכנו מרחק של , הגרמנים שמעו על זה ואבא נלקח לחקירה והוחזק ועונה במשך שבוע

כאשר היה לי בר . יתי מאיך שהוא נראה לאחר העינויים גם הוא בכה שנאלצתי לראות אותו כךכאשר ראיתי אותו בכ, אותו

אחות של אימא שלי הייתה . מצווה הנחתי תפילין בנוכחות ההורים שלי ואחות של אימא שהייתה גרה אתנו  לא היה אוכל

 1944באוגוסט  .1944נו עד אוגוסט ככה חיי. מורה והיא לימדה אותי בתוך הגטו את המקצועות שאותם הייתה מלמדת

כשהגענו לבירקנאו בכניסה  .למחנה הריכוז באושוויץ העלו אותנו על קרונות בקר בצפיפות גדולה' הגרמנים פינו את גטו לודז

לי היה מזל . אבא ואני הועברנו לצד ונשארנו בינתיים בחיים.לאושוויץ אימא שלי ואחותה הופרדו מאתנו וישר נשלחו למשרפות

  .נערים ואני בניהם ככה קיבלנו קצת אוכל 254ס לבניה להקים את הריסות גרמניה ואז הוא בחר "גרמני אחד הקים בי

  .אבא שלי הומת מיד לאחר מכן במשרפות

  

באוקטובר עם התקדמות הרוסים פינו אותנו  .כל בוקר היינו בונים קירות עושים טייח ואז מפרקים הלימודים היו בתוך אולם

, אני נרשמתי שם כעובד במסגרות וכעבור יומיים הופרדו כחמישים נערים ואני בניהם. זן הנסיעה לקחה שלושה ימיםלזקסנהאו

הם הובילו אותנו לבית חרושת , הצעידו אותנו חשבנו שזה להשמדה אבל כשדיברנו ביננו הבנו שכולנו אמרנו שאנחנו מסגרים

בבוקר הגענו למפעל ופיזרו אותנו . הפולנים שמרו עלינו מפני האוקראינים, יםופולנ םגרנו שם בבניין עם אוקראיני. לאווירונים

דבר שני אני יודע מה עשו לכם ואני , המנהל עבודה שלי אמר לנו אני יודע שאתם לא מסגרים אל תפחדו, בין מנהלי העבודה

 1935שגם הוא אסיר עבודה משנת בשיחות אתו התברר . מתבייש להיות גרמני ואני מקווה שישחררו אתכם ותחיו בפלשתינה

הטייסים ידעו . ראינו את ההפצצה המסיבית על ברלין, 1945עבדנו בבית החרושת עד אפריל . בגלל שהוא ממתנגדי השלטון

הגרמנים ידעו על זה והביאו את הנשים והילדים שלהם , את האזור שלנו לא מפציצים משום שיש שם הרבה אסירים פוליטייםש

, מנהל העבודה הודיע ששחררו את כל הגרמנים , בסוף אפריל העירו אותנו בלילה והודיעו שמפנים את כולם. לבית החרושת

  .הוא מסר לי את הכתובת שלו

  

בדרך התברר לנו שמובילים אותנו בכוונה להעלות אותנו לאונייה . ביציאה כל אחד קיבל קבל כיכר לחם והתחלנו לצעוד

משך שלושה ימים שצעדנו כל מי שנפל ישר נורה אני וחבר החלטנו להישאר .אחת הם כבר הטביעו אונייה. ביםולהטביע אותנו 

בערב היה מפקד של . לא הצלחנו ואיבדנו את הקבוצה שלנו והצטרפנו לקבוצה של מבוגרים, קצת מאחור לחפש אוכל באדמה

בלילה העירו אותנו ולקחו , בדנו את הקבוצה שלנויצאנו ואמרנו שזה אנחנו ושאי, הקבוצה והתברר שיש שניים נוספים בקבוצה 



 

התברר שלקחו אותנו לקרון מזון של הפיקוד הגרמני שהם מבשלים לצבא ומה . אותנו לעגלת מטבח ונתנו לנו אורז עם בשר

עם  הצלב האדום כבר שמע עלינו והגיע, לאחר מכן חזרנו לקבוצה שלנו. יומיים היינו על עגלת המזון, שאכלנו זה השאריות

  .החלפתי סיגריות שהיו בחבילות תמורה לאוכל, חבילות

  

בבוקר חיילים  .בערב הוכנסנו לתוך יער שם ראינו הפצצות של הרוסים. הובילו אותנו עד שיום אחד פרצה שמועה שהיטלר מת

ולאחר עוד כמה זמן יפים אמריקאים 'לאחר כמה שעות הגיעו ג. הגיעו בלי נשק וביקשו שנחליף איתם בגדים" האס אס"של 

אחר כך הם קיללו אותנו והרביצו לנו . הרוסים ירו בחיילים הגרמנים שניסו להיטמע ביננו .הגיעו כוחות של חיילים רוסים

היה צו שאנשי מזרח אירופה חוזרים לבתים שלהם ואנשי מערב אירופה עוברים את נהר  .התברר שהם חיילים אוקראינים

ראינו חיילים .ראיתי קבוצה של צרפתים ששרים והצטרפתי אליהם וכך עברתי את הגשר. אלבה לצד שבשליטה אמריקאית

כשהגענו , כושים זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי כושיים חיבקנו אותם והם נתנו לנו שוקולד והראו לנו את כיוון ההתקדמות

כ הגיע "אח.שונים שהוא נתקל בהם מאז הפלישהואמר לנו באידיש שאנחנו הנערים הרא יהודי אלינו קצין אמריקאילצומת הגיע 

כ לקחו אותנו לאכסניה ושם "אח. רכב צבאי ולקח אותנו למחנה אמריקאי שם התקלחנו וקיבלנו בגדים כולל תחתונים וגופיות 

  . לאחר מכן התקדמנו לבד לכיוון העיר נויישלט ושם פגשו אותנו שליחי הבריגדה. ישנו

  

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

  

  

בסיום , "אס אס"בפרבר ליד המבורג הייתה אחוזה של משפחה יהודית שבמהלך המלחמה שימשה כבית הבראה של קציני 

שם הייתי וכלו לקיים שם בית לילדים ונערים וביקשו ממנו להשאיר את הבית לסוכנות כדי שי וינט'והגהמלחמה נציגי הסוכנות 

  .עלינו לארץ 1946במאי  .ברית ולמדנו על הארץלמדנו ע, במשך כמעט שנה

  

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

  ):לדורות הבאים
  

  
בקיבוץ עבדתי בפלחה ובכל מיני עבודות כמרכז . לקיבוץ חולדה ובגמר הכשרה של שנה הגעתי לקיבוץ עמיעדבארץ הגענו 

ויש לי שלושה ילדים בן אחד  1955התחתנתי בשנת , כ מנהל חשבונות של הקיבוץ והמפעל עד ליציאה לפנסיה "קניות ואח

  .יש לי חמישה נכדים, בת בקיבוץ שמיר ובת בכפר תקווה, בקיבוץ

  

  2013דצמבר , מושב עמיעד, טל זוהרי: ראיון


