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  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

 

   לאחר השחרור  זרתציין מקום אליו ח

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  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                                                                                                                                         

רנוביץ שברומניה אך במרבית השנים לפני 'משפחתי התגוררה זמן קצר לפני הגירוש בעיר צ, 13כשפרצה המלחמה הייתי בן 

  . הגירוש גרנו בעיר ושקאוטץ

החיים . שזהו שם לעיירה היהודית בתקופה שקדמה לשואה" שטייטל היהודי"לסבא שלי היה חשוב להדגיש את מושג ה

יש בי געגועים רבים לעיירה . כולם הכירו את כולם והיה גיבוש בין כל תושבי העיירה, היהודיים בעיירות היו דבר מיוחד במינו

ובמקצועות  באינטליגנציה, למרות שהעיירה הייתה מעורבת עם גויים היהודים היו הרוב השולט במסחר. בההיהודית ולחיים 

מחברי היו  99%. ס ועבדתי בחנות בשליחויות"בעקבות המצב הכלכלי הקשה בו היינו שרויים עזבתי את ביה. החופשיים

  . יהודיים ורק קומץ קטן מהם גויים

  ? כול לצפות שתהיה השואהבנוגע לשאלה האם מישהו היה י

עוד לפני המלחמה היה הרבה אנטישמיות אך אף אחד לא תיאר לעצמו שעומדת להיות שואה אך עם זאת היה : התשובה היא

  . פחד לגבי מה הולך להיות בעתיד

נלחם  הוא. שרונות ומעלות אך מעל לכל היה בעל יכולות ללימוד שפות זרותילאבי קראו יחזקאל שמואל היו לו הרבה כ

הונגרי ונפצע בקרב ואושפז בבית חולים בבודפשט ותוך תקופה קצרה של פחות -במלחמת העולם הראשונה בצבא האוסטרו

  . מחודש למד את השפה ההונגרית שידועה כשפה קשה

  . יום אחד אמי יצאה החוצה וראתה מטוסים שהתחילו להפציץ ובאותו יום ידענו שפרצה מלחמה

  
  בזמן המלחמה  י על קורותיך/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
  

ובאמת הגרמנים באותה עת גירשו אותנו " לך- לך"ייתה הפרשת שבוע ה, לאחר שבועיים שבו היינו בגטו הגיע תורנו ללכת

בתחנת הרכבת ניגש אלי גוי ואמר לי פתגם . הובילו אותנו לתחנת הרכבת בליווי של חיילים חמושים. ושלחו אותנו ברכבות

ה הזו העובדה שלא שכחתי עד עצם היום הזה את האמר, "שוב יגיעו ימים טובים, אחרי סערות וגשמים: "ברומנית שפירושו

  ". דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב" -מראה כי האמרה יצאה מהלב

הקרון התמלא באנשים . היעד לא היה ידוע לאף אחד, הוכנסנו לקרונות שקודם שימשו להובלת בהמות ויצאנו לדרך

קטנה בסרביה בשם שעות הגענו אל היעד עיירה  24לאחר נסיעה של . הרכבת עצרה בכמה תחנות במהלך הדרך. ובתרמילים

. מ בדרך בוצית ודביקה עד לבתי העיירה"ק 5 - הגענו במזג אוויר גשום עם שלג מלווים בחיילים צעדנו מרחק של כ. מירקולשט

הכסף וכל דברי , לפני שעברנו את שער המחנה נדרש כל אחד למסור את הזהב. לאחר כמה ימים התחילו המסעות ברגל

  . הערך שהיו לנו

שם שהפך אלימים שהטילו בנו אימים בתנאי מזג אוויר של קור וג בחייליםהם היו מלווים , קוקים בזיכרוני היטבהמסעות הללו ח

כו אותנו והצעדה הפכה לעיתים קרובות לריצה באדמה טובענית ורכה מגשם כאשר היו איתנו גם נדארמים ה'הז. לשלג בוצי

אך הרצון העז לחיות נטע . כך קשה וכמעט ולא נשארה בנו רוח חיים המסע היה כל. נשים וטף, חולים, אנשים זקנים כפופי גב

למחרת , באפיסת כוחות הגענו אל היעד הראשון וישנו באורווה על האדמה הרטובה. ברגלינו כוחות אדירים לבל ניכשל ונמעד

אמפולו הכניסו אותנו בי. נהר הדניסטרבבוקר הובלנו כמו בהמות והגענו לעיירה הראשונה בגרמניה בשם יאמפולו מעבר ל



 

הם גם דוד ודודה שלי עם ארבעת ילדיהם שאותם לא ראיתי עוד יושם מצאנו יהודים רבים שהגיעו לפנינו בינ. לאורוות עזובות

אל "על הקירות  אנשים רשמו באצבעות מהולות בדמם . לעולם משום שמשפחתי גורשה משם ואילו הם נשארו למות שם

  ". תשכחו להגיד עבורנו קדיש

המחזה חזר על עצמו יום יום . בצעקות ובמכות וכך זה נמשך לאורך כל היום, המסעות התחילו מוקדם בבוקר בהמולה רבה

מ ביום ללא מזון ומים ורק "ק 25- צעדנו כ. בכל יום התחלפו החיילים המלווים בחיילים רעננים ובריאים. מסעות של אלפי אנשים

אותו של אבי ולכן השתדלנו להיצמד אליו ירדאגתנו היחידה הייתה לב. גוויות נו עםבערב זכינו לנוח במקום נטוש שאותו חלק

אנשים . רטובים וחולים, רעבים,בוץ ושלגים ועדיין אנחנו הולכים עייפים, החורף שבא היה בשיאו גשמים. כדי לתמוך בו בהליכה

חוזים היו בעצם סוג של אורוות מוות ולהק. הקשה או באורוות הקולחוזיםאו בדרך , רבים מצאו את מותם במסעות אלו

. ויץ והמוות שם היה נוראי ביותרוושוקשים יותר אף מא אלו היו מקומות נוראים, שהמציאו הגרמנים כדרך נוספת להרוג יהודים

ללא מים ואוכל בקור , רפתות ודירי חזירים, איש נדחסו בתוך אורוות 1000-כ, בתחילת החורף הוכנסו המגורשים לקולחוז

האומללים " הצליחו"שבועות וחודשים , ורק כעבור ימים רבים. כאבים מרעב ומצמא לכלוך וזוהמה, היה זה סבל רב, אימים

  . המוות האיטי הזה היה הרבה יותר גרוע מהריגה בירי או בגז ורק מעטים שרדו. למות

שאיפתנו הייתה להגיע . מ"ק 20-כ מרחק של, חוזים שחלפו בדרך נודע לי שהאדמור ומשפחתו נמצאים בברשאדבאחד הקול

הייתה לנו הרגשה מוזרה מין תחושת ביטחון משונה שבקרבתו יהיה לנו יותר קל לסבול את . אליו בכדי להיות איתו ביחד

מ אחרי "ק 15- חוז כירה שלנו המשיכה כשהיעד היה הקולהשי" תוכנית"על פי ה, ואכן בהמשך המסלול הגענו לבראשד. הצרות

התגנבנו דרך גדר התיל אל תוך המחנה של בראשד כדי להגיע . בראשד אבל אנחנו החלטנו לקחת סיכון וברחנו מהשיירה

ידיהם , הםישראש, שהייתה לנו במחנה הייתה עגלת רתומה לסוס מלאה במתים" קבלת הפנים. "לרבי ולהיות בקרבתו

  . כלפי מטה יםהם תלוייורגל

אני ואבי התחלנו לחפש את הרבי . ו התחלנו בחיפוש אחר הרבי שהיה כמו חיפוש של מחט בערימה של שחטברגע שהגענ

עד היום אין לי תשובה הגיונית כיצד הצלחנו למצוא את , בתוך ים של אנשים זרים ולאחר מאמצים רבים מצאנו את הבית

על הרצפה , ממש מפלצות, כמו יצורים שאיבדו צלם אנושהאנשים בתוך החדר נראו , כשנכנסנו לבית ראינו מחזה נוראי. הבית

נו אך אנחנו לא זיהינו אותם יחיים ומתים ברגע שראו אותי ואת אבי אנשים שהכירו אותנו התחילו לקרוא בשמות, איש 20שכבו 

בסופו של דבר הגענו ". אנושיים"אנחנו לעומתם עזבנו את ביתנו חודשיים אחריהם ולכן עדיין נראינו . כיוון שאיבדו צלם אנוש

אף אחד לא " שתיקה מהממת"היה זה מפגש מאוד מרגש ומשמח עבורנו הייתה בחדר , לחדרו של הרבי שהיה בחדר השני

  . העיז להוציא הגה מן הפה

בחיפושים אחר קורת גג . מעלות מתחת לאפס הקפיא אותנו 20-25השלג נערם והקור שנע בין , בתקופת החורף היה קר מאוד

שטחו הספיק בקושי , אנשים 11בחדר הזה נכנסו . מרתף בבית הרוס ובסמוך לתקרה של המרתף היה חלון שהפיק אורמצאנו 

. פשרה לעזור אחד לשניעובדה שכולנו חלינו בבת אחת לא אביום בו נכנסנו לבית הזה כולם חלו בטיפוס וה. לכולם ולא ליותר

הראשון שנפטר ממחלת . ני הייתי היחיד שיכל להעניק עזרה לחוליםללא הסבר הגיוני אני הייתי היחידי שנשאר בריא וא

, כרונו של אחייהתמונה של עגלת המתים שראינו בכניסה למחנה נחרטה בז. 18הטיפוס היה אחי הרשלע שהיה אז בן 

שאף הוא היה  מצאתי רופא, עשיתי מאמצים בלתי רגילים בכדי להצילו" תורידו אותי מעגלת המתים"ובמילותיו האחרונות צעק 

לא . הרופא נתן לו זריקה ואחרי שהלך הבחנתי כי אחי שוכב בלי לזוז. חולה והוצאתי אותו ממיטתו בכוח והבאתי אותו לאחי

הורי היו מחוסרי הכרה עם חום . האמנתי שאחי נפטר ורצתי לקרוא לרבי כדי שיבוא וכשנכנס לחדר אמר לי שהרשלע נפטר

  . הצפיפות במרתף לא נמשכה זמן רב בעקבות מותם של כמחצית מיושבי החדר. שקרה גבוה כך שלא היו מודעים לאסון



 

עדר יובה, תנאי התברואה היו איומים מאוד במשך חודשים רבים לא הייתה לנו אפשרות להתרחץ שלא לדבר על סבון

  . האפשרות להתרחץ או להחליף את הבגדים המלוכלכים התרבו הכינים

כמה תפוחי אדמה או סלק הייתי , ר אספקת מזון אם הייתי משיג מעט קמח תירספשר לא אהמשט, הרעב היה דבר נוראי

היו כאלו שסיכנו את חייהם והצליחו לחמוק לכפרים שמחוץ לגטו בכדי להשיג מעט אוכל עבורם . האדם המאושר ביותר בעולם

גם כאשר . נו שעות ארוכות בחושךיא נרות ביללא היה לנו גפרורים ול, בגלל שלא הייתה קיימת תאורה בלילות. ועברו קרוביהם

רך לנו לישון בגלל רעב ובגלל הכאב הצורב של העצמות על הקרשים שהיה בלתי נסבל ולכן בדורוב הזמן לא יכ, נשכבנו לישון

כל יתר , איש 3,000-נשארו בחיים רק כ, איש בבראשד בחורף הראשון 25,000-מבין כ. ניהלנו הרבה שיחות בחושך כלל

  . הודים נספו בעינויים איומים שנמשכו כמספר חודשיםהי

הוא . רגש ויחס אנושי, מפקד הגטו התחלף בבחור צעיר יחסית עם קצת לב. הקיץ הגיע ועמו הגיעה השמש והקור העז חלף

פשר לאנשים מעטים לצאת לעבוד בכפרים השכנים והם הכניסו לגטו חלק מן ההגבלות שגרמו להקלה מסוימת וא ביטל

, היו כמה רופאים, התחילה התארגנות לעזרה הדדית כמו בית חולים". עצם עין"בנוסף לכל הדברים הוא גם . כים חיונייםמצר

כמו כן הקימו בית יתומים עבור  מאות ילדים בגיל הרך שנשארו . םמינימאלייסטודנטים ואחיות והם התנדבו לסייע בטיפולים 

  . ברחובות ללא הורים

רפול חושים גשתי עמעלות והר 40מעל , היה לי חום מאוד גבוה, ות בטיפוס עם דלקת ריאות ומים בצלעותהגיע לחל" תורי"גם 

  . הצלחתי להבריא למרות שלא היו ממש רופאים ותרופות. היו רגעים בהם הרגשתי שהמרחק בין החיים למוות הצטמצם מאוד

החליפו את המפקד ובמקומו הביאו , חלפה מהר מאודנו במשך תקופה קצרה אחרי החורף הקשה ישממנה נהנ" רווחה"ה בלא

  .יהודים ביום באקדחו 2" רק"וכספורט היה הורג , איזה כלב רוצח שהטיל אימה ופחד

המפקדה הכריחה את ועד הגטו להעמיד . והפעם היו אלה עבודות הכפייה" תוספות"בנוסף לכל הצרות והסבל תמיד היו עוד 

תפשו ברחובות אנשים כמו כלבים ושלחו , כסהוע משימות שונות וכדי למלא את המביצלרשות השלטונות מכסה של אנשים ל

כאשר אחוז גדול , לביצוע עבודות פיזיות קשות כמו בניית גשרים למען הצבא הגרמני והרומני, לעומק אוקראינה, אותם הרחק

כדי . לעבוד בפריקת קרונות פחם, הבאחד מהימים תפשו גם אותי ונשלחתי לעיר בירזול. מהאנשים האלו לא חזרו לביתם

מצבנו היה . עד לעיר באלטא ומשם המשכנו ברכבות ילומטריםק 60-רחק של כמ, להגיע לבירזולה הובילו אותנו יומיים ברגל

. עבודות הפרך נמשכו כחודשיים. י שני אנשים בלבד"החיילים הרומנים הכריחו אותנו לפרוק קרון פחם אחד ביום ע, עלוב

  . מ מבאלטא לבראשד"ק 60- החזירו אותנו לבראשד באותו מסלול בו הגענו בשארית כוחותינו הלכנו ברגל את הלאחר מכן 

במיוחד באזור באלטא , הגרמנים רצו לעצור את התקדמות הצבא האדום. ימים נוראיים היוהצבא האדום  ל ידילפני השחרור ע

הרוסים התקרבו ממש עד הנהר ושחררו את חציה המזרחי . ששם הייתה תחנת הרכבת ששימשה להעמסת כל הציוד בנסיגה

היו צריכים הגרמנים הרבה כוח , בבהלת הנסיגה בכדי להשיג מקסימום ציוד. ואילו אנחנו בגטו נשארנו בצד הגרמני, של העיר

אחר יום ל. מ מאיפה שהיינו"ק 8-ולמטרה זו הוציאו את כל הגברים מהגטו והביאו אותנו לתחנת הרכבת מרחק של כ, אדם

בדרך אחד החיילים ראה אותי , עשיתי את כל הדרך לבדי לבאלטא. עבודה אחד שיחררו אותי עד היום אינני יודע מדוע עשו כן

כשחזרתי לא היה לי לאן ללכת ולכן הלכתי לבית בו התגורר . והחל לירות בי אך למרות זאת הצלחתי לחזור לבאלטא בשלום

  . ה עבורי מקוםהרב שהשאיר אותי שם למרות שלא הי

השמועות היו שבעיר טירספול הקרובה רצחו הגרמנים בנסיגה במהלך . לאחר מספר ימים המצב הלך והחמיר והסכנות גדלו

בעקבות . החשש היה שברגע האחרון לפני נסיגתם הסופית יהרסו הגרמנים את העיר ויחסלו אותנו. יהודים 1,000לילה אחד 

בנו הגדול של . ניין בו גרנומתחת למיטה שני לוחות ברצפה ודרכם לרדת למרתף שהיה בבן לפתוח המצב הביאה הרבנית רעיו



 

הרבי לא הספיק לרדת איתנו , איש 15- ביצע עבודה זו ולאחר פתיחת המעבר ירדנו כמעט כולם למרתף כ 12הרבי שהיה בן 

אחד הנאצים הוציא . ללעוג לו ולהשפילו וארבעה גרמנים פרצו פנימה והפתיעו אותו כשהיה עדיין בבית הם החלו להתעלל ברב

העלו את הרב על , הגרמנים קשרו חבל לקורה. מספרים וניסה לגזור את זקנו ופאותיו ובסופו של דבר הם החליטו לתלות אותו

הוידוי של הרב , כיסא וברגע האחרון אמרו לו בגרמנית תתפלל ואכן הרב התפלל ואמר וידוי ולהפתעתנו הגרמנים נשברו

לאחר שהם יצאו מהדירה ירד הרבי . ע על הרוצחים והם החליטו להשאיר אותו בחיים שיחררו אותו מהחבל ויצאו מהביתהשפי

למחרת חזרו הגרמנים לחפש אותו אך הם לא מצא אותו . למרתף והצטרף אלינו ולאחר שנרגע סיפר לי את כל שארע למעלה

, למרות הרעב האיום, ועות לפני שירדנו למרתף היא אספה דברי אוכלולכן ימים רבים אולי שב, לרבנית הייתה נבואה. והלכו

  . ומהמעט הזה  היא אספה פירור לפירור וזה מה שהציל את כולנו במשך השבועיים שהיינו במרתף

הם פרצו את דלת הכניסה אך , לאחר יומיים גילו הגרמנים את הפתח החיצוני של המרתף והם חשדו שיהודים מתחבאים שם

אני בטוח שאם היו . בתוך המרתף היה חושך מוחלט וכאשר הדלת נפתחה היה אור בחדר ושרר פחד עז. לא גילו אותנו למזלנו

  . מוצאים אותנו היו יורים בנו ומחסלים את כולנו כמו כלבים

לנו היו הפחד והחשש ש, עד היום אני שומע את קולו של הילד הצעיר שפתח את המכסה של המיטה וצעק לנו שהרוסים הגיעו

התמונה הראשונה שהתגלתה . לאחר כמה זמן החלטנו לצאת מהחושך לאור היום. כה חזקים ולכן לא מיהרנו לצאת מהמרתף

נזקקנו להרבה כוחות נפשיים שכמעט ולא היה לנו על מנת שלא נתמוטט . לעיננו לאחר שעלינו מהמרתף הייתה קשה ומזעזעת

   .לא היה בית בו לא היה מת. ונישאר בחיים

והגעתי אחרי , לא ידעתי אם הורי בחיים או לא. הייתי שלד ועצמות ובכל זאת למחרת הבוקר יצאתי לדרך חזרה לבראשד

  .יומיים הליכה
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