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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
כאשר יצא לרחוב שמע שבירושלים נפטר  .איזה שם לתת ליכשנולדתי התלבט של סיפר "אבי זצ. נולדתי בעיר קלם שבליטא

החליט הוא  .ג"ח אדר תרפ"ערב ר ,יום שנולדתיהבאותו , "דבר אברהם"אביו של בעל , ל"זלמן סנדר כהנא שפירא זצ' הגאון ר
  .לקרוא לי על שמו

בגלל  ,שנים לפני המלחמהכמה . ראש ישיבת קלםהתמנה לאחרי חתונתו . בווילקומיר הל היה ראש ישיב"ד זצ"אבי הי

   .מ מקלם"ק 18הממוקמת קיבל את הרבנות בעיירה קראז , ולא הספיקה המשכורת בישיבה) ילדים 8(שהמשפחה גדלה 
שמו של בעל הבית היה  .ספות שתיבסלון על ישנו  .חבר שלייחד עם  )51(גרתי ברחוב לינקווע ולמדתי בישיבת סלבודקא אני 

ואני הייתי שואל אותו אם המשיח , כל בוקר בעל הבית היה מעיר אותנו לתפילת שחרית. ת סמוכהא גם היה בעל מכולומשה וה
יש מלחמה בין , כן ,יש משיח" :פעם כששאלתי אותו אם משיח כבר בא הוא ענה לי בעצב .הגיע והוא היה עונה לי בבדיחות
   ".ובנההגרמנים והרוסים ומפציצים את ק

  

  המלחמה י על קורותיך בזמן /נא ספר
פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 

הודיעו לי שאני וחבר שלי צריכים לעבור  .יתרכזו בגטו בסלבודקא בנהאחרי כמה ימים יצאה פקודה מהגרמנים שכל יהודי קו
חיים  - לגור אנשים נוספים נכנסובסלון  .טות עבורי ועבור החברימ שתיבעל הבית רוקן את החנות הכנסנו לחנות  .לגור בחנות

אחר כמה זמן ואני והחבר קברנו אותו לנפטר ני אשל פהישיש אביה . משפחת ישבונסקי -הורים שלהוהני אקין ואשתו פטב

לא היה לנו זמן . התחלתי לעבוד בשדה התעופהבגטו  .ים טבקין התמנה לקצין במשטרת הגטוחי. בבית הקברות שהיה בגטו
  .יף ורעבלדיבורים הייתי בא עייף מהעבודה ונופל על המיטה עי

  

  האקציה של שוד התכשיטים 
ראט ניום אחד הופיעו מודעות על קירות בתי הגטו שכולם צריכים להביא את התכשיטים שלהם וכן כל דברי כסף וזהב ליוד

אני הייתי בחדר שלי פתאום  .נדמה לי שאותו היום הגטו היה סגור ולא יצאו לעבודה. ואיימו במוות למי שיחביא אותם ולא יביא
 ור ארוך של נשים וגבריםתבניין ראיתי ליד ה .ראטנמר לי שאני צריך לבוא לבניין היודואושואל אותי לשמי  ,שוטר יהודי בא

ישב שוטר י החלון "ע .חדר ששם מסרו את התכשיטיםלנכנסתי . בבניין חלוןאותן מסרו ב ,עם חבילות) נשים מבוגרות הרוב(

מלא את מקומו כשנכנסנו עזב השוטר את החלון ואמרו לי שאני א. חבילותת השולחן ורשם את השמות של האנשים שמסרו אב
 .מוסרים את מיטב רכושםכאב לי הלב לראות את האנשים  ,מה לקחתם דווקא אותי לעבודה הזאתלשאלתי  .בקבלת החבילות

זמן גזל זה כי את השמות שאלתי אם להמשיך לרשום  .גנוב כלוםשלו המליץ עלי לתפקיד כי אני לא אשהקצין השוטר ענה לי 

שמות לרשום הנחו אותי לא השוטרים  .בחזרהאת רכושם האנשים שחושבים שאולי יקבלו רב ולמעשה הרישום מרמה את 
קופסאות מכסף  ,חנוכיות ,פמוטים ,גביעי קידוש ,צמידים ,עגילים, טבעות זהב עם אבנים טובותלקחתי  .עבודהתחלתי לו

 יהםתכשיטים שעברו בירושה במשפחותהם מסרו  ,סתכלתי על פניהם הכואבות של האנשיםה .זהב או כסףמהכול  ,אתרוגל
דמעות ירדו מעיני היה לי קשה אפילו . לקחתי מהם מה שנתנו לי וזרקתי אותם בפינה של החדר. דברים עתיקים ,מדור לדור

אני בטוח שאף אחד עוד לא ראה הר כזה  .ונעשה הר עד התקרה חדרהתמלא הבחלוף השעות  .לגעת בהם במשך כמה שעות
 .היו נופלים לרגלי חזרה תכשיטיםהייתי זורק למעלה על ההר ו .לא היה לי מקום לעמוד .פניניםושרשראות  ,הר של זהב וכסף

  . לפנות ערב פסקה הבאת התכשיטים והלכתי הביתה .שאוכל לעמודמקום ות לפנשוטר הביא לי מעדר 

  

  האקציה הגדולה
ידענו שעומדים . ו בוגרמנים ימח שמם שעל כל יהודי הגטו להתאסף בכיכר בתוך הגטו ומי שלא יבוא ייריום אחד הודיעו ה

 , נוספיםאיש  500רצחו בהתחלה עם את בעלה ש ,אישה מבוגרת ,שליבעל הבית  ,אחות של משה .לרצוח חלק מיהודי הגטו
 ,האמת שפחדתי מאוד .עיר ואולי ישאירו אותי לעבודהנטפלה אליי שתלך איתי ואני אגיד שהיא אמא שלי היות שאני בחור צ

אבל הלב לא נתן לי  ,לא הייתי בטוח שאצליח ,העביר אישה זקנהלנסות אף אחד לא ידע אם הוא יצליח לעבור לצד הטוב ועוד ל

את ידי כמו  האישה החזיקהועמדנו בתור כמו כולם  .משפחות שלמות ,כשבאנו לכיכר היו שם אלפי יהודים .לסרב לה והסכמתי
היה לי קשה . לרצפהמפעם לפעם נפלה וסחבה גם אותי ועצבנית  מאודהיא הייתה . פחד שאעזוב אותה לבדמצבת בכל הכח 

לשמור על כדי כר יהשוטרים היהודיים הסתובבו בכ. ונאלצתי להרים גם אותה לקום בגלל שהיא החזיקה את ידי בכל הכוח
הוא ניגש אליי  ,ראיתי את חיים טבקין בין השוטרים. פסק מי לחיים ומי לאשהרוצח  יד הנאצילאנשים עברו לפי התור . הסדר

חיים  ,יד הרוצחלכשהגיע התור שלנו לעבור ובין האחרונים  שנשארנונדמה היה  ."אל תפחד אני אעביר אותך" :ואמר לי בשקט
הרוצח , לולא אניהיא הייתה לבד וכי אישה אני בטוח שהצלתי את ה. העביר אותנו לצד הטובהוא ניגש אליו ואמר לו משהו ו

יהודים גברים  9,200שם נרצחו  ,כמה ימים שמענו את מכונת הירייה מהפורט התשיעי. שולח אותה לצד הרע בוודאותהיה 



 

היו הרבה מאוד . נרצחו ,גברים נשים וטף ,משפחות שלמות ,בכיות – כריכל מה שהיה בכ תאר אתל יכוחבאין  .נשים וטף
אני לא מסוגל לתאר את האווירה . כל המשפחה לצד הרעעברה  ,לא רצו להיפרדשומכיוון  ותמשפחהפרידו בין שמקרים 

  .ל שמן השמיים שלחו אותו להציל אותנו"אני כותב רק בנוגע לחיים טבקין ז .שהייתה שם לזה צריכים סופר טוב
  

  האקציות הקטנות
המשטרה הייתה מכינה רשימות את . להורג היהודים להוצא 300או  200הכינו רשימות מצומצמות של במשך הזמן הגרמנים 

את כי הייתי בודד ש ,אני .לא נשואים ובלי משפחות ,חורים או בחורות בודדיםהיה מדובר בבעל פי רוב  .מי לעצור בלילה

עומדים לי ש חיים טבקין היה מודיע .הללו מותיכמעט תמיד ברשהופעתי  ,המלחמה בתחילתכבר משפחתי רצחו הליטאים 
ותפס אותי פעם הוא לא הספיק להודיע לי שאני ברשימה . הולך לישון בבית אחר בעליית הגגו ,חפש אותי ואני הייתי מתחבאל

התלבשתי ויצאתי החוצה יחד עם חיים לטכס עצה מה  .מקום בבית אחרמצוא ל הצלחתילא . בבוקר כשעוד היה חושך רק

בעמדנו על יד הבית הבחנו שבין הבית שאנחנו גרים לבין הבית השכן יש מרחב  .ל רגעכהשוטרים היו צריכים להגיע . לעשות
רק  ,יה סגור עם קרשים מלמטה עד הגגות של שני הבתיםהמעבר ה .לצד השני מעברשביל בעבר היה כנראה שחצי מטר כשל 

שאפשר לראות את רגליי אם אעמוד על  הוא אמר לי. ניסיתי והצלחתי .חיים אמר לי לנסות לעבור .חתולים יכלו לעבור מלמטה
עמדתי שם תלוי , עליתי כמה מטרים למעלהוהבתים היו בתי עץ והיו מקומות להכניס את הרגליים ולעלות יותר גבוה  .הארץ

נדמה לי שרק אחרי הצהריים  .חיים היה בא מפעם לפעם ומודיע לי על המצב אם מחפשים עוד אנשים או לאוהקירות  2בין 
  .ע לי שהאקציה נגמרה ויכולתי לצאת מהמחבואהוא הודי

  

  .גרתיבו בית ברחוב לינקווע לממול ברחתי אל הבית  .הודיע לי שאני ברשימה להוצאה מן הגטוטבקין חיים , נוסףמקרה ב* 
ם הפע" :התפארושאותי השוטרים של הגטו  ועירהבאמצע הלילה  .עליית הגג ושכבתי לישוןלעליתי ו שם הכרתי את הדיירים

. בסוף רחוב לינקווע) נדמה לי(התלבשתי והלכתי איתם עד השער של הגטו שהיה  ."תתלבש מהר ובוא איתנו ,תפסנו אותך

הסתובבתי הלוך . היו שם עוד בחורים שאספו אותם למשלוח .הגטו שערלמול מהיה בבית כנסת שבית הסוהר הכניסו אותי ל
, ומי שהוקרא יצא החוצהבוקר נפתחה הדלת ושוטר יהודי קרא לפי רשימה ב .וחזור עד שהתעייפתי עליתי על שולחן ונרדמתי

נתיים התרוקן בית הכנסת מהעצורים ואני יב .נולא ידעתי לאן ישלחו אותו תיפחד .מעתי את רעש האוטו בנסעוש. כך בקבוצות
אתה יודע מי הציל  .הלך הבית" :אחרי כמה רגעים נפתחה הדלת והשוטר אמר ליואוטו שנסע את השמעתי . נשארתי לבד

  ".איתך הוא אמר שאם ישלחו אותך הוא ואשתו גם יסעו .חיים טבקין? אותך

  
 החל עפתל .שם עבדתי כל הזמן, שדה התעופהב םעובדיה תשוראל בבוקר כמו בכל יום לשער הלכתי באחד מימי החורף *

לא הבנתי מה הוא  .אותיכה ה אחרת וגם הילצעוק עלי שאעבור לקבוצ, ראט על סדרי העבודהנדוממונה מטעם היה ,מרגלית
זאת הייתה קבוצה  .ונכנסתי לקבוצה שאמר לי איתואבל לא רציתי להתווכח  ,לא אמר לי כלום ולא שמעתי כלוםהוא , רוצה
ירדנו למרתף היו שם הרבה תפוחי אדמה חלק מהם קפאו  .נכנסנו למסעדה שהייתה מיועדת לחיילים גרמנייםוהלכנו . קטנה
חלק מהתפוחים היה להם ריח רע זרקנו  .ולזרוק את הקפואיםלמסעדה לבחור את התפוחים הטובים ביותר והוטל עלינו מקור 
מפעם לפעם היינו נוסעים לכפרים להביא  .אפינו אותם על אש וזה היה מעדן בשבילנו, את הקפואים לקחנו הביתה בגטו .אותם

חתכנו אותם לחלקים יותר  ,כמה עצים גדוליםכרתנו  ,'יד פוניבזלגם ליער  פעם נסענו .למסעדה ציםנחו וגזר ועוד דברים שהי
הרבה אוכל לא זכינו לקבל במסעדה הזאת אבל היה הרבה  .המסעדה לידקטנים והעמסנו אותם על מכונית משא ופרקנו אותם 

תי שם בערך חודש ופתאום היי. זכינו למעט ירקות גם אם מקולקליםעבודה קלה ו זו היתה. עופהתיותר טוב מאשר בשדה ה
לעבוד  ימרגלית שלח אות אם אחרי כמה ימים שאל אותי חיים טבקין .בא מרגלית והכניס אותי חזרה לעבודה בשדה התעופה

  .הבנתי שגם זו הייתה העזרה שלו בשביליואז משהו בו שאפשר לאכול במקום 
  

היות שעשה עבורי עוד דברים אולי גם בשביל אנשים יכול ל .סיפרתי מה שאני זוכר מהדברים הטובים שחיים עשה בשבילי

  .  אחרים אבל הוא לא היה מדבר הרבה ואני גם לא זוכר
  .ב"בארה 1996ונפטר בשנת  1916ליטא בשנת  ,ל נולד בעיר בירז"חיים טבקין ז

היה קצין בצבא  הוא. היה להם מפעל טקסטיל, שם אביו טוביה ושם אימו מרים .היה סטודנט באוניברסיטה של קובנההוא 

אולי בגלל שלא רציתי  .כ עזר לי"אני לא יודע למה הוא כ .קובנה היה קצין במשטרה היהודיתב בגטו סלבודקאאחר כך הליטאי ו
ולא הלכתי בכל , חששתי שבמקומי ישלחו יהודי אחר .חינוך שלילגד ונמזה היה  .ראט לבקש מקום עבודה יותר קלנללכת ליוד

  . ב אדר"י -  )היארצייט(קדיש בכל שנה ביום השנה למותו  חיים אני אומר על .או מקום טוב יותרשנות הגטו לבקש הקלה 
  

  . נויחד עם רעייתו ובמתגורר בגטו  ,שעל שם אביו אני קרוא, "דבר אברהם"הגאון בעל ם שג גיליתי בגטו סלבודקא

 נהכר גדולה מימייהשער הייתה כמול . ים לגטו בערבהגטו היה מגודר בגדרי תיל היה שער גדול דרכו היו יוצאים לעבודה וחוזר
מתים ( ל וכן בית כנסת של חברה קדישא"ברוך בער זצ' של הגאון ר" כנסת בית יצחק"פעם ישיבת ממוקם בית שבו היתה 

יר מא' כאשר נכנסנו דרך השער בחזרתנו מהעבודה הקשה רעבים ועייפים ראינו אני וחברי ר ,יום שישי, באחד הימים. )שול
. ל שעומדות משאיות גדולות וכל היהודים שנכנסים לגטו מובלים ישר אליהן ומשאית שמתמלאת עוזבת את הגטו"למפרט ז

באקציות כאלה היו מחסלים את . "אקציה"קראו לזה  ,רעדנו מפחד ידענו מה היה עד עכשיו סופם של היהודים שהוצאו מהגטו



 

עד עכשיו הצלחנו  .היינו נואשים. רוצחים גרמניים ששמרו בכל פינה. ס.י סהשער הייתה מלאה אנשליד כר יהכ. יהודי הגטו
לפתע צץ לי רעיון נועז ומחוצף ! היינו מוכרחים למצוא עצה אחרת זה הסוף! ה להינצל מכל האקציות וכאן אין דרך להימלט"בע

נצא מהשורה ונלך בצעדים בטוחים  .הגטומאיר נסתובב לצד ימין לעבר בתי ' אמרתי לר .שעד היום אינני מבין איך נכנס למוחי
רצינו להיכנס  .בתי הגטו עבריצאנו מהשורה וצעדנו ל. אין לנו מה להפסיד וכך עשינו הבין כ .אולי הרוצחים לא ישימו לב אלינוו

 ביקש שנעשה לו טובה ונעבור במקוםושוטר יהודי שראה מה אנחנו עושים ופחד לתת לנו לעבור שם בין הבתים אבל עמד 
הייתה שמירה חזקה והם  ,עד היום אינני מבין איך הגרמנים לא שמו לב למעשינו .ה הצלחנו לעבור"הלכנו למקום אחר וב .אחר

התחבאנו קצת  .לא תיארו לעצמם שיהודים יעזו ללכת בלי פקודה כי, םאולי חשבו שאנחנו הולכים בפקודת .נתנו לנו לעבור
המשכתי להתרחק . מאיר למקום שני ואיבדנו אחד את השני' י למקום אחד ורבבתי שימוש שהיו בחצרות עד שאני נכנסת

 הבגטו לא נרא. נכנסתי לפרוזדור של בית משותף גדול וחיכיתי עד שתיגמר האקציהומקרבת השער לעבר הצד השני של הגטו 

. י למעשי במקום זההסתכלה עליי ושאלה אות ,זקנהופתאום יצאה מאחת הדירות אישה נמוכה  .פחד לצאת לרחובאיש מ
י לשמי היא שאלה אות. מחכה לגמר האקציהאני י השער יש אקציה ולוקחים יהודים למשלוח והצלחתי לברוח ו"סיפרתי לה שע

דער "שאלתי  "?איזה רב". רגעים היא חזרה ואמרה לי שהרב מבקש שאכנס 5אחרי  .לדירהחזרה ונכנסה ומאיפה אני 
נכנסתי לדירה שהייתה חדר אחד . על הזמנה כזאת לא יכולתי אפילו לחלום .הייתי המום. יענתה ל ההרב מקובנ - " קאוונער רב

 ,בו עמד שולחן קטן מכוסה מפה לבנהוחדר היה חולה מאוד כי  במיטהבו מקום שהרב שכב  ,כניסה :מחולק לשלושה חלקיםה
לי  המראה הזכיר .דינים לבנים תלויים על חוטיםהיו סבין החלקים המחיצות . )אני לא זוכר בדיוק( נרות וחלה או לחם 2ועליו 

כבר שנתיים שלא שמעתי קידוש לא ראיתי  .הרבנית אמרה לי שהרב מבקש שנאכל יחד והוא יעשה קידוש .שבת ערבזהו ש

לא ! של שבת, של חופש, רגשתי טעם של פעםה! כל היום לא אכלתי ועכשיו אני מקבל ארוחת שבת ,נרות שבת ומפה לבנה
הוא סבל ייסורים מהמחלה ולא יכול היה לקבל איש חוץ מאלה . הוא גם לא דיבר בשעה שהייתי שםוראות את הרב זכיתי ל

שהגרמנים  בהוא חשומאיר למפרט שכב על מיטתו ובכה היות שעבר הרבה זמן ולא באתי ' ר, כשחזרתי לחדר שלי. פלו בוישט

איך מסכנת מוות כמעט בטוח עברתי לארוחת שבת וקידוש אצל הגאון  ,'את דרכי ה ,את כל הסיפור הזהלו סיפרתי  .תפסו אותי
  .אני בספק גדול אם מישהו יכול להבין ולהרגיש מה שהרגשתי באותן שעות ."דבר אברהם"בעל  הגדול 

על קברו הוצבה מצבה של  .ג"תש' ב אדר א"ביום כ ,אחר כמה שבועותלנפטר  אשר, "דבר אברהם"זהו הסיפור על הגאון בעל 
ל הכהן הגדול "זלמן סנדר זצ' אברהם דובר כהנא בן הגאון האמיתי ר' ג הרב ר"נ מורנו ורבנו רשכבה"פ: "ץ ועליה המיליםע

  ."ה.ב.צ.נ.ג ת"תש' ב אדר א"ק כ"נפטר בשבי הגטו בש ,שהיה רועה נאמן בקהילתנו קרוב לשלושים שנה ,מאחיו

  
הסמוך ר אמר לי שצריכים עשרה בחורים למחנה קאופרין פעם אחת חב. ברגצמחנה לנד - דכאו במהלך הזמן עברתי ל

. עברו שם פסי הרכבתוליד גבעה גדולה שהיה ממקום מחנה ל עברנו .שהתנאים שם יותר טובים מהמחנה שלנו יםמרושאו
חלקם היו כבר מתים מהרעב  ,יצאו שבויים רוסיים ,שהיו קרונות משא לבהמות ,באחת הפעמים הרכבת עצרה ומהקרונות

  . ח אז הם התגלגלו למחנה במורד הגבעהולקם לא היה כלחו
מפני שפחדתי למסדר רציתי ללכת  .ר סגל ונשמעה אזעקה שמורה על כולם להסתדר במסדר"יום אחד הייתי אצל הרופא ד

במסדר גילו שחסרים כמה אנשים וחיפשו ". עכשיו אתה אצלי לא חשוב שנשמעת אזעקה" :אבל הרופא אמר לי ,הגרמניםמ

  .ובעקבות כך תלו אותם. רוסים אכלו שני אנשים בשר ודםכמה ם בכל סביבות המחנה וגילו שאות
  

גבעות והגרמנים רצו שנחפור שם מנהרות כדי שהם יוכלו להחביא שם את המטוסים  2באחד המקומות ליד המחנה היו 
 .ל המים החמים בקטר של הרכבתהעבודה הייתי צמא מאוד ולא היו מים לשתות חוץ מהברז ש הלךאחד הימים במב .שלהם
מעלות חום ודלקת ריאות  40הוא אמר שיש לי  .לא יכולתי ללכת ולקחו אותי לרופא ,שהיינו צריכים לחזור למחנהכ ,בבוקר

הייתי צריך לעלות  ,בגלל היותי צעיר ,קומות ואני 3מיטות של בבאולם היו מאות אנשים חולים  .ושאני חייב לשכב באולם מסוים
באחד הימים הוא בא אליי ואמר שצריך לבוא רופא נאצי . ר סגל לא היו תרופות לתת לי"לד .בקושי הצלחתי .3- הלקומה 

אז  ,ח ללכת ובקושי לעמודוכלי לא היה אך  הוא אמר לי לברוח. חליט מי נשאר ומי הולך לשריפהיק את כל החולים וובדיש
 .עבר עם מקל והחל לסמן' ופא הנאצי שהגיע מגונדר עם זהב וכובמשך הבדיקה שכבנו עירומים והר. במיטתינשארתי שוכב 

  ! זה היה נס - הלא. ודילג עליאבל חייכתי והוא המשיך  ,כשהוא עבר לידי אני לא יודע מה עבר לי בראש
 ".לצאת מפהוחייב לברוח  האתומגיע שוב הפעם הרופא  .קרה לך נס פעם אחת" :ר סגל בא אליי שוב ואמר"אחרי תקופה ד

כמובן שבקושי יכולתי לעמוד אז שני יהודים  .נעזרתי בקיר כדי לרדת מהמיטה ואיך שיצאתי תפסו אותי ולקחו אותי לעבודה

  .עד הים אני סובל מאותה דלקת ריאות  .עד שהבראתי ,לעבודה וככה הלכתיתמכו בי 
פתאום  .צפה בתוך האנגרים גדוליםו על הרינבסוף המלחמה היו קרבות של תותחים בין הגרמנים לאמריקאים ואנחנו שכב

ראיתי אנשים שהולכים למטבח ותי החוצה יצאכ קמתי ו"אח .בהתחלה לא האמנתי לו .הגיע אליי מישהו ואמר שהגרמנים ברחו

הרעב הגדול שהיה וכמו כולם  בשלא "כמובן שבאותה תקופה חלמתי לאכול תפו ,א"ומוציאים תפו) כנראה של ההגרמנים(
וזה היה נס מפני שאנשים אחרים שאכלו  אכול עודא לא היה לי מקום ל"תפו 2אחרי אך  ,א"בתי דלי תפוהלכתי למטבח וסח

 .מפני שלא היו רגילים לאכול הרבה ,על הגוףחריף שנזל להם  שילשולסבלו מלכו ואהיו כאלו ש .הרבה נגרם להם נזק נוראי
  !וזה היה הנסאני כנראה הייתי חולה טיפוס ובגלל זה לא יכלתי לאכול הרבה 

הרוסים במחנה . החיילים האמריקאים שבאו לשחרר אותנו עמדו על גדרות המחנה ואנחנו הלכנו לראות מה זה חייל אמריקאי
  .)לי היו נעלי עץ( הם הפילו אותו ולקחו ממנו את הנעליים, משלהםיהודי עם נעליים יותר טובות  וראכשהם  .הלכו לראות גם



 

   ום המלחמה ועד עלייתך לארץ מתי על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

קורס מלחים והיה שם אדמירל  תייעש .לשלוח אותנו לארץ ישראלרצה  ח"משם הפלמ ,איטליההגעתי ל לאחר המלחמה

  . יוצאים לשוט בים ו לנווט והיינונלמד .איטלקי יהודי שלמד באיטליה להיות קפיטן
חלק של  -  ם"על הספינה היו איתנו פלי. חרינווראינו שהמטוסים האנגלים עוקבים א" מורדי הגטאות"יצאנו לארץ עם אוניית 

אז הם קפצו לים  ,לארץ חזורבר היו אזרחים בארץ ופחדו שיתפסו אותם ולא יתנו להם לכהם  .ח שעסק בפעילות ימית"הפלמ

אז  ,אמרו להם שאני למדתי קצת .לארץבדרך פי הארץ וחיפשו מלח שיחליף אותם וינווט את האונייה בערך קילומטר לפני חו
בנוסף הם אמרו לי  .הם לקחו אותי והכניסו אותי לתא הקפיטן והראו לי בדיוק את הכיוון והמספרים שיובילו אותנו לארץ

הכינו אותי גם שהם יזרקו  .לא אפתח להםשולהרתעה א תבשהאנגלים ינסו להשתלט על האונייה לכן הם השאירו לי מקל גדול 
  .אז שאכין סמרטוטים רטובים להיעזר בהם ,אאלץ לפתוח להםכדי שרימון עשן פנימה ויתחיל לשרוף לי בעיניים 

אות המעפילים ניסו למנוע זאת וזרקו עליהם קופס .ות לאונייהלשתי אוניות מהצדדים וניסו לעואכן ליד חופי הארץ סגרו עלינו 
ובסופו לתא זרקו רימון בתגובה הם ומקל נופפתי בוהם הגיעו לתא שלי , לעלותהצליחו הבריטים כש. סרדינים וכל מה שבא ליד

  .החוצהאותי  תלקחהצליחו של דבר 

  .הביאו אותנו לחיפה ומשם שלחו אותנו לקפריסין לשנתייםהבריטים 
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, קהתעסו/ לימודים: ציוני דרך(

על  – ל"זלמן סנדר כהנא שפירא זצ' הגאון ר -ס "ח החלטתי לבדוק בבית הקברות בהר הזיתים את קבר הגרז"בשנת תשמ

המצבה . ם מצאנו את הקברואחרי חיפושי' תחי' נסעתי לשם ביחד עם אשתי מרת מרים חי .ולראות את המצבה, נקראאני שמו 
החלטתי לבנות מצבה חדשה  .תאריך הפטירה היה כפי שהיה בזכרוני .כללה רק אבן אחת שבורה ומוטלת על האדמה

על המצב הגרוע של הקבר ושברצוני לבנות  הס והודעתי לידידי באמריקה הרב שמעון סגל מקובנ"ומכובדת כפי שמגיע לגרז
בנו של  ,"דבר אברהם"אחרי כמה ימים הוא הודיע לי שדיבר עם אשת נכדו של ה. תמצבה חדשה ושאני צריך עזרה כספי

  .קים מצבה חדשה במימונהתהיא שו ,ס"הגרז
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