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  שם משפחה ושם פרטי כיום

  מילכמן :שם משפחה
  

  שמואל :שם פרטי
  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                                   

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           מילכמן: שם משפחה איתו נולדתי
                                           

                                             Milchman בלועזית
 

  שמואל :שם פרטי איתו נולדתי
  

 Shmuel בלועזית
                                          
:                     מין

    נ/ז
  : שנת לידה
6.5.1929 

   'לודג: עיר לידה
                                                              

     Lodz  בלועזית
                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  אריה לייב :שם פרטי ושם משפחה של האב
  

  רוחלה כחל:שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    'לודג: מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

  
 Lodz בלועזית

 
  פולין :ארץ המגורים

 
   :תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

 ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
   :מקצוע לפני המלחמה

    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

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

     פולין', לודג: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(
                                                                                       

       'גטו לודג: ציין את שמו, במידה והיית בגטו
 

 Lodz בלועזית
                                                                                                                              

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

    ֶאֶבְנֶזה, ַמְטַהאּוֶזן, אושוויץ - בירקנאו

                                                                                                              

 Auschwitz- Birkenau, Mauthausen, Ebensee  : בלועזית
  

                                                                    אבנזה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
   6.5.1945: תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

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

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

 Selwinoסלוינו 

  ציין ממתי עד מתי, והיית במחנות מעצר בקפריסיןבמידה 

  

  :שנת עליה

1945  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  אנדרסיני



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                     

היה לי אח צעיר ממני . לאימי קראו רחלו היה לייב אריה ישמו של אב .13ברחוב דרבנובסקה  בפולין' נולדתי בעיר לודג

 נדרסה על ידי חשמליתכאשר עברה תאונה קטלנית ו בגיל צעיר מאוד התייתמנו מאמא. ושמו היה משה 1931יליד , בשנתיים

כמעט עד תחילת , עברנו לגור אצל סבתא וסבא לזמן מה .ואחרי האסון הטראגי אבא לא היה מסוגל לגדל את שנינו בבית

  . 1939המלחמה בשנת 

חזרתי לדירה של אבא לאחר שהכיר  1939בשנת . הספקתי ללכת לבית הספרו ים אצל סבתא למדתי תורה ויידישבשנתי

  .מזה התפרנסו הבית והוא היה מייצר מקלות הליכהלאבא הייתה נגריה קטנה ליד . אישה אחרת

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

או  בריחההשתתפות ב, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, בהתנגדות

  

ת שנת הלימודים החדשה אולם יחביום הזה התכוננתי ללכת לבית הספר לפת. 1939היום הבלתי צפוי הגיע בספטמבר 

היינו צריכים . הדי תותחים נשמעו ברקע ואני הייתי מבוהל, בשמיים מטוסים, הפצצותהיו : המלחמה פרצה - הגורל רצה אחרת

תושבים שאהדו את הגרמנים . לאחר כמה ימי הפצצות הגיעו קבוצות ענקיות של הצבא הגרמני. להסתתר ולא ידענו איפה

מסע הנדודים . ולכן לא הצטרכתי לעבור' גטו לודג גבולותהרחוב שאני גרתי בו נכלל ב. מגדרם מרוב שמחה צהלו ושמחו ויצאו

התפילה בבית . והגזרות נגד היהודים ,ההשפלות, ו החל ויחד איתו התחילו גם הרעבדים ממרכז העיר אל תוך הגטושל היה

ה והנוער ההיטלרי ידעו על כל משפחה יהודית שהתגוררה שַ ס דויטְ קְ לְ הפֹו. הספר נאסרה והשמידו ספרי תורה וסידורים

 . לכן הם בזזו את כל החנויות ושברו את כל השמשות, בקרבתם

. טוגקי על ידי הגרמנים להיות האחראי על הסְ בְ מקֹובעירייה של הגטו נבחר מר רּו. התחיל במשך הזמן להיות סדר' בגטו לודג

שם למדתי קצת , בקצה השני של הגטו" רישיןמַ "שלח אותי לבית ספר חקלאי אבא שוב התקשה להחזיק אותי אצלו ולכן 

פרוסת לחם בבוקר , הרעב היה בלתי נסבל. החיים בגטו היו מאוד קשים.ועבדתי בעיקר בגינות והצטרפתי לחוגים של הנוער

נשים ברחובות הגטו ולקחו חיילים גרמנים עצרו כל פעם א. המבוגרים שעבדו במפעלי עבודה קיבלו תלושי מזון. וקצת מרק

, כמו אחסון למשפחות, עוד בהתחלה רומקובסקי ארגן בגטו את כל המוסדות האפשריים. אותם לעבודות שונות ומשונות

 . 1942החיים בעוני וברעה התנהלו עד אמצע שנת . משטרה מקומית וגם תרבות, חלוקות מזון לפי תלושים

גטו מאות חיילים גרמניים שהתפזרו ברחובות והוציאו גברים ונשים לעבודה מחוץ לגטו פרצו ל, "רּפֶ שְ הַ "היום שנקרא , יום אחד

העמיסו את הילדים על עגלות חקלאיות בליווי משטרת הגטו והעבירו . שהתגורר הנועראיפה " רישיןמַ "בבית הספר החקלאי 

ד התעורר זיק מחשבתי שאסור לי לעלות אצלי מיי. אותנו לתחנות של הגטו ולפי הסדר העלו אותנו לקרונות משא של בהמות

כשאף אחד לא ראה אותי התגנבתי חזרה לבית הנתיבות ושם אנשים . לאט לאט הסתובבתי וצעדתי לסוף התור. לקרונות

שם הדפסנו את כל הכרוזים , לעבוד בדפוס של הגטו, חזרתי לגטו וסידרו אותי לעבודה חדשה. טובים הסתירו אותי עד הלילה

 . ש העירו לפרסם וגם את הוראות ראשהגרמנים רצ



 

התנאים היו . נאלצתי להתייצב לטרנספורט ברכת ולנסוע למקום לא ידועעם חיסול הגטו וצמצום אוכלוסיית הגטו  1944בשנת 

כמעט , עברתי סלקציה על ידי הגרמנים. אּוקנָ בסופו של דבר הגענו לבירְ . בלי מזון בלי שתייה ובלי אוויר ושירותים, בהמיים

על ידי  .וככה עברתי לאושוויץ עובדיםואינסטינקט הצלחתי להיכלל בין ה תושייהעל ידי . ששוב היו שולחים אותי למשרפות

עבדתי בניקוי סוסים ואורוות ובכל . הריח היה נוראי והאוכל היה דל. במקום השם שלי  B7645חרטו את המספרהשמאלית 

עבור כל מיני  ,המשגיח המקומי, אפֹוספגתי הרבה מכות מהקֶ . חזרתי למחנה יום יצאתי מאושוויץ עם ניגון של נגנים ובערב

 . דברים שלא היו מקובלים

הגרמנים החליטו . שוב התחלתי לשמוע פיצוצים והשמועות אמרו שהרוסים מתקרבים. 1944החיים באושוויץ נמשכו עד חורף 

רנו בשורה והוציאו אותנו להליכה רגיל שנקראה הסתד. קיבלתי לדרך כיכר לחם קטנה וכמה מציות. לפנות את המחנה

אנשים ספורים . נרדמתי עם הבהמות והלחם נגנב לי בהתחלה, ובלילה שכבתי עם כל האנשיםביום הלכתי ". צעידת המוות"

. במנהרותעבודה שוב מיון והפעם ל. ןזֶ אּוהַ טְ לא ידעתי מה לעשות והגעתי שוב לרכבת שלקחה אותנו למחנה מַ . ברחו ליערות

בכל יום מתו אנשים . התנאים היו מזוויעים. ד לינץ באוסטריהhה לינזֶ בֶ בתום ארבעה ימים העבירו אותנו עם קבוצה למחנה אֶ 

לא . ביום אביבי בחודש מאי ההנהלה הצבאית קוראת להתכנסות למסדר ואומרים לכולנו להיכנס למנהרות. מתשישות ורעב

הבנתי שעכשיו , בבוקר קמתי והסתכלתי לבחוץ וראיתי שכל החיילים ברחו. אוד קרוביםהדי התותחים היו מ. זזנו עד הערב

  .לא ידעתי איך לבטא את השמחה. שזהו גם תאריך הולדתי 6.5.1945הצבא האמריקאי הגיע ב. אני חופשי

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, האחרי המלחמ חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

הם מתו או התנפחו כיוון שלא היו רגילים לאכול . בתום המלחמה אנשים מהמחנה התנפלו על מחסני המזון ואכלו ללא רסן

ברגע . ק באוסטריהרּובְ סְ ינִ הגענו לאִ . לאחר כמה ימי בטלה החלטתי עם חבר לנסוע ברכבת לאן שאפשר. כמויות גדולות כאלה

הם הסבירו לי ביידיש שהם נלחמים . שירדתי מהרכבת ניגשו אליי שני חיילים לא מוכרים ועל דש המעיל שלהם היה מגן דוד

אקבל אוכל ואחיה , אני אלמד, בבית לא היינו ציונים והחיילים הסבירו לי שאני אבוא איתם וככה יהיה לי טוב. נגד הגרמנים

העבירו אותי בקבוצה , מקלחת חמה ובגדים חדשים, לאחר תספורת. תי עם הקבוצה למילאנו באיטליההסכמתי והגע. בקבוצה

נמצאתי בטירה שבזמן . הבריגדה דאגה לנו, החיים השתנו. לבינו בהרי האלפיםסעם אנשי הבריגדה הישראלית לכפר 

 . המלחמה התגוררו בה קבוצות הנוער של מוסליני

היא הייתה רעועה , ו סירני'לאוניה קראו אנצ. להפליג עם קבוצה לפלסטינה 16-אותי בן ה בחרו, לאחר שהיה של חצי שנה

סמוך לחוף . דרגשי שינה 9בבטן האונייה היו רק . איש מנמל גניאה על אונייה מסכנה 900הפלגנו במשך חודש . ופרימיטיבית

בים ומים רְ סֵ הייתה מלחמה של קוְנ. לאן שהם רוצים חיפה גילו אותנו האנגלים ושתי אוניות מלחמה אנגליות לחצו עלינו שנרד

  . ית שליד חיפהלִ תְ עָ ד עם כולם למחנה ובסוף האנגלים הכניסו אותי ביח

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

  



 

כשהייתי . 16הייתי יתום וסך הכל בן , בלי אחי ובלי דודי, הייתי לבד. אמנם שמחתי עד אין קץ אבל גם עצב גדול התגנב לתוכי

ה בגליל ניתַ בינו הייתה לקבוצה שלי משאלה שלאחר עלייתנו לארץ ישראל נהיה הנוער הראשון בקבוצת חַ לִ סֶ באיטליה ב

. נו הרצאות רבות איך חניתה עמדה בפני הפורעים הערבים שרצו להשמיד את היישובכשהיינו באיטליה קיבל. וכך היה, העליון

, במשך שנתיים עבדתי ולמדתי. עבדתי במטעים והייתי רועה צאן. ותיקי חניתה קיבלו אותנו מאוד יפה ואני הייתי מאושר

נלחמתי במלחמת . שלטו בארץכי הבריטים עדיין , בסתר, ח עם כל הקבוצה והתאמנתי בנשק"לאחר מכן התגייסתי לפלמ

ביום הכרזת המדינה נלחמתי בגבול הלבנוני והייתי . כבר השתתפתי בפעולות מלחמתיות 1948העצמאות וסמוך לחודש מאי 

עזבתי את הקיבוץ  1951בשנת . הייתי בין מייסדי קיבוץ ראש הנקרה ליד גבול לבנון 1949בשנת . חובש קרבי מחלקתי

עם בוא הקיץ עברתי . ב את אילת ובזמן שהייתה בה שממה אני בניתי את המזח של העיריון ליישבעקבות קריאת דוד בן גור

בן  - שלושה ילדים, הקמתי משפחה יפה. 1956הכרתי את טובה והתחתנתי איתה בשנת . לתל אביב ועבדתי בעיתון מעריב

  .שלושתם נישאו וכיום יש לנו שמונה נכדים. ל ואז המשיכו ללמוד הלאה"שירתו בצה, שלושתם למדו וסיימו תיכון. ושתי בנות

  

 

  הסיפור נכתב על ידי שמואל מילכמן

  2012 וליי, רמת גן

  


