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  1929: שנת לידה

 

  ולקיבוצקוב:  עיר לידה

                                                              

       בלועזית

                                           

  הונגריה:ארץ לידה

 
  משה אדלר:שם פרטי ושם משפחה של האב

  

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 )אינו זוכר שם נעורים(מלכה 
                                                  ולקיבוצקוב:   מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

              

   בלועזית

                                         

  הונגריה:ארץ המגורים

 
  יסודי ומקצועי: תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  : מקצוע לפני המלחמה

  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                          )למד נגרות(תלמיד    

  :חבר בארגון או בתנועה

  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

  .בירקנאו, מטסולקו: גרמניה ופולין:    מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(
                                                                                       

  סולקוימט     ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                                                                            אורינבורג, ביץגליי, בירקנאו  

   בלועזית

 Oranienburg Birkenau gleiwitz  

                                         גרמניה:          ך כי הנך אדם חופשיהמקום בו נודע ל

 
  1945:  תאריך השחרור

 
  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה

  איטליה, קרמונה

 

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת 

  בודהפשט, הונגריה



 

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :שנת עליה
  

1946 

  ציין את שמה, באנייה במידה ועלית
  "חירויות 4"

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         
, היא הייתה עושה לבנות של הגויים חצאיות. אימי הייתה עובדת בתור תופרת. בהונגריהבולקיבוצקוב ש 1929נולדתי בשנת 

הייתה . אני הייתי עוזר לאימי בגיהוץ החצאיות. עופות ופירות, חלב, בתמורה היו נותנים לה עצים להסקה. ותפרה לנו חולצות

אח קטן ואח גדול שעבר לפני המלחמה , אחיות 2עוד היו לי . לנו חלקת אדמה קטנה ושם היינו מגדלים תירס ומזה היינו חיים

  .ואני למדתי בבית ספר שש כיתות ונגרות. ולמד אינסטלציה לבודפשט
  
  
  

  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
  
  

את . את אבי לקחו למחנה עבודה בהונגריה ואני נשארתי עם אימי והאחים שלי. והכל קרה מהר מאוד 1939הגרמנים פלשו ב 

לקחו אותנו . אמרו לנו לא לקחת שום דבר. מהמשטרה ההונגרית ואספו את כל האנשיםשוטרים הגיעו . אבי לא ראינו יותר

לאחר . ומישם אספו יהודים, תחנת הרכבת הייתה מלאה בהרבה קרונות מהמזרח. לבית הכנסת הגדול ומשם לתחנת רכבת

הדבר הראשון . ת מקלע וכלביםעם ת SSהגענו לתחנת רכבת וראינו את אנשי ה . שבהונגרייה כמה ימים הגענו לגטו מטסולקו

העבודה שלי הייתה לנקות את העיר ולכן חיברו חלק מהגטו לעיר . שהם עשו הוא ללכת לאנשים עם זקן ולהוריד להם אותו

כיצד מענישים יהודים , הראו לנו דבריים נוראיים. סוסים אנחנו משכנו את העגלה ואספנו את הזבל שהיה בעיר במקום. מזבל

אוכל כמעט לא נתנו ולכן אימי הלכה ומכרה את .מכות קשות משוטרים הונגרים כי הלכתי לשתות מברז מים וגם אני חטפתי

הגענו לצריף ושם הפשיטו את כולנו . שם חיינו תקופה עד שקראו לנו להתאסף. התכשיטים שהיו עליה בתמורה למעט אוכל

וברכבת שמרו . מי שעבר את הצריף עבר לקרון של בהמות .רו כלוםיאההונגרים לקחו הכל ולא הש. הזהב ולקחו לנו את שיני

  . הרכבת התמלאה והתחלנו לזוז. והמשטרה ההונגרית  SSעלינו אנשי ה 

  

כאשר ירדנו מהרכבת ירדנו . לאחר  שבוע הרכבת נעצרה היא נכנסה לבירקנאו. נויכהיו חביות ושם היינו עושים את צרברכבת 

לא לקחת ! החוצה! כשפתחו את הקרונות צעקו החוצה . שמלת לכן לא יכולנו לברוחלמקום מגודר מסביבינו הייתה גדר מחו

הם ". איתנו' ה"היה רשום  האבנט של החגורות שלהםועל . לבושים בשחור עם כלבים  SSכשיצאתי עמדו מולנו אנשי ה ! כלום

. 17הוא אמר לי להגיד שאני בן . 15אחד המפקדים בא אליי מכיון שהייתי בחור בלונדיני ויפה בן . עמדו עם שוט ותת מקלע

אותי ולכן הוא שלח  17מנגלה מיין אותנו ושאל אותי בן כמה אני אמרתי לו בן "! קדימה ללכת"ובנתיים כולם צועקים מסביבינו 

אחרי . תם מיד למשרפותושלחו א. אימי עמדה מאחורה עם הילדים ולא הספקתי להיפרד ממנה. ן לתוך מחנה בירקנאולצד ימי

הגרמנים ששמרו עלינו נתנו לנו לאכול בבוקר כף . וכך נודע לי שהם נשרפו. שחור וריח בשר שרוף עשן חצי שעה אני רואה

כולם היו עומדים בקור העז והאחראי על . היו חייבים לצאת םכולבבוקר היה מסדר ו. מים עם סלקובצהריים , ריבה ולחם

הרבה אנשים לא יכלו . ואם מישהו היה חסר הוא היה שוב חוזר מהתחלה לספור. המחנה היה מתחיל בספירה אחד אחד

אנשים  היו אפילו. היו לוקחים אותם למשאיות בדרך למשרפות. להמשיך לעמוד בקור העז ולכן הם היו נופלים ולא קמים

הוא . כאשר היינו באלגר הייתה חזרת וכל בוקר הגיע מנגלה לכמה צריפים לעשות ביקורת. שהשתגעו ורצו לגדר המחושמלת

לאחר זמן מה . דומעות סימן שהייתה לו חזרת והוא נלקח למשאית והעינייםשהלשון שלנו אדומה  הפשיט אותנו ואם הוא ראה 

  .עם כלבים    SSהיו שם אנשי ה  14:00את למסדר ביום כיפור ב שם אמרו לנו לצ, העבירו אותנו לדלגר

  

  



 

. וכלביהם  SSהוא עמד בשורה עם חיילי ה . מ ומי לא"ס 165מנגלה הגיע עם משאיות ומדד את כל הילדים כדי לראות מי מעל 

הילדים . לצד השני ומי שהגיע לגובה ואף עבר אותו נשלח, אם הילד לא הגיע לגובה הנדרש הוא היה שולח אותו לצד אחד

בנוסף מנגלה ביקש מאיתנו להוריד את . מצאו פתרון כדי להתאים לגובה המבוקש והם היו שמים אבנים קטנות בתוך הנעליים

באו  .אדם שלא שווה לעבודה"=מוזלמן"קראו לאנשים האלו  .ולמי שראו את הצלעות הוא לא היה מתאים לעבודה, החולצות

חתיכות בד  2נתנו לנו בנוסף . 10551Bושם אני קיבלתי את המספר שלי . 3ים לעבוד בגליוביץ אנש 100לגטו שלי כדי לחפש 

  . עם המספר שלנו ואותם היינו צריכים לתפור על החולצה ועל המכנס

  

יום אחד באה משאית עם שקי מלט וכדי להתחמם אני לקחתי שק מלט שהיה ריק . משם לקחו אותנו למחנה עבודה גליוביץ

הוא עמד ליד תנור   SSהלכתי ככה ליד שומר ה . ואותו לבשתי מתחת לבגדים שלי, אותו וגזרתי בו חור לראש ולידייםניקיתי 

כות בשוט מכיוון מ 25קראו לי ואמרו לי שאני מקבל  ,בערב היה מסדר. ולאחר מכן רשם את המספר שלי, לי חימום גדול וקרא

התברר שהרוסים מתקרבים ואני . כי לא רצו להפסיד עובד טוב כמוני, ס חלבולאחר מכן נתנו לי כו. קרבתי לתנור חימוםשהת

נזרקנו , לאחר מכן צעקו על כולם להתפנות ולקחו אותנו לתחנת רכבת. ולקחתי מישם קצת אוכל   SSרצתי למחסם של ה 

לקחו . קים כולם כמעט קפצוהגענו והקרונות היו כמעט רי. והרכבת החלה לנסוע לאורנבור שליד ברלין. לקרונות משא פתוחים

מטוסים אמריקאים וירו מכיוון שרצו לפגוע בצבא  4באמצע הדרך הגיעו  . אותנו לפלוסנבורג ומישם שוב ברכבת המשכנו לנסוע

. ברחו  SSה. קטרים חלופיים 2חיכינו זמן מה והגיעו . קטרים והרכבת הושבתה 2הם פגעו ב . שישב מעל הקרונות הגרמני

הגיעו   SSה . אכלתי מן האוכל שיש בתיק ולקחתי סיגריות שהיו בתיק   SSת ההזדמנות ולקחתי תרמיל של ה ואני ניצלתי א

למזלי אני החבאתי את הסיגריות בעת שירו עלינו . מי שמצאו עליו סיגריות הרגו אותו. לאחר היריות ועשו חיפוש על היהודים

  .מתחת לרכבת

  

התחלנו לצעוד החל לרדת גשם והרבה אנשים נפלו ומי . ינים שמרו עלינו מעכשיוהאוקרא SSשם החליטו שנמשיך ברגל וה מ

הלכתי . אחד מסביבי לקחו אותנו ליער ובו הסתתרנו מפני הגשם אני נרדמתי בצד וכשקמתי  לא ראיתי אף. שנפל ירו בו

הם העלו אותי לטנק . טנקיםראיתי את האמריקאים מגיעים על . בונקר ובו היו תפוחי אדמה וסלק שאכלתי בשדות וראיתי

  . שלהם וכאשר הגענו לכפר שטמסריק הם השאירו אותי שם והזהירו את התושבים שמי שיגע בי הם יהרגו אותו

  
  

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

נסעתי להונגריה . פוס בבטןשהיה עם אבי והוא אמר לי שיומיים לפני סוף המלחמה הוא מת מטיכיה ראיתי מישהו 'חזרת לצ

מנמל ספציה . ולאחר מכן המשכנו ביחד לאיטליה לקבוצה של יהודים אשר מתארגנת לעלייה לארץ. לאחי שהיה בבודפשט

אנגליות והם שלחו אותנו לקפריסים למחנה  משחתות 4בחופי חיפה חיכו לנו . לחיפה" חירויות 4"עלינו על אוניית מעפילים 

60 .  

  
  
  

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

  ):לדורות הבאים
  
  

ח לגדוד הראשון של חטיבת יפתח ב "התגייסתי לפלמ. לשדה נחום שםנוסר ומילאחר כמה  חודשים חזרנו לארץ לקיבוץ ג

ולאחר מכן הייתי שוער במכבי חיפה ומכיוון שלא היינו מקבלים משכורת מהקבוצה הם סידרו לי עבודה בנגרות אצל . 1947

. ר נהג מוניתאשתי עבדה בתור שוטרת ואני עבדתי בנגרות ולאחר מכן עבדתי עם אחי בתו, ודרכו הכרתי את אשתי. קבלן

  .  נכדים מקסימים וכעת אנו גרים בקרית ים 7ילדים ו 4נולדו לנו 
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