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                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
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    :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                          כוסלובקיה'צ ,גרמניה, פולין

                                                             
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 טרזינשטט

   בלועזית
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    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
 ,בוכנוולד ,ווכנהיים ,גרוסרוזן ,פלאשוב ,וולה-לסטא ,בוזין ,מיידאנק

                                                        קראווינקל

                                                          

  בלועזית
Majdanek ,Bozin, Stalowa–Wola, Plashov, Gross-Rosen, 

Wachenheim, Buchenwald, Krawinkel  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
  גטו  טרזינשטט

 

  :  תאריך השחרור
8.5.1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  אדמונט ,סנט מריין ,לינץ ,וינה

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  ' ודגל

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  

  :עליה שנת
1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
Caserta    



 

   :י על קורותיך לפני המלחמה/אנא ספר

ים גדולים אח שניהיו לי .עקרת בית) זלאטה(בעל חנויות אטליז ואמי ) ישראל(אבי . מחוז לובלין שבפולין ,נולדתי בזאקשובק

 שלושהספקתי ללמוד , לפני שהתחילה המלחמה .בבית דיברנו יידיש ופולנית ).פייגה ואתי ,מרים(אחיות  שלושו) חיים ואשר(

הקונים בחנויות היו יהודים  .מא בעבודות הבית ובמשלוחים לחנויות האטליז שלנויאהבתי לעזור לא .כיתות בבית ספר של גויים

כילד רציתי . יתנושבת וחג והיינו מזמינים עניים לחגוג א שומר ,לתי בבית מסורתיגד. ינו היו טוביםוגויים כאחד והיחסים בינ

  .להיות סוחר ולהמשיך לעבוד בעסק המשפחתי

  

   :י על קורותיך בזמן המלחמה/נא ספר

  

יהודים בפקודת  תעצמו הוקמה .הייתה תחושה של חוסר וודאות ופחדנו לצאת החוצה, לפולין כשהגרמנים נכנסו חיינו השתנו

 המועצה דרשה ).יודנרט( היהודית ההאוכלוסייהיה לשאת באחריות למילוי מדיניות הגרמנים כלפי  שתפקידה הגרמנים

אני ושאר . במקביל הם גם חיפשו בקדחתנות יהודים לעבודה ולקחו את אחיי. מהיהודים להתייצב בתחנת הרכבת לעבודה

כשאחותי ירדה מהמחבוא להביא אוכל תפסו אותה ואותנו ואז אמי ו המחסנים שלנוו למחבוא בתקרה ליד המשפחה ברחנ

  .נתנה לי שקית עם זהב וכסף ואכן ברחתיהיא  ."אתה נראה כמו גוי אז תברח" :אמרה לי

ק הגעתי לאסם של גוי ונאלצתי לתת לו את הזהב והכסף על מנת שיחזי .את הוריי ואחיותיי לקחו הגרמנים והגויים הפולנים

ודים אחיי ובני הד שנימפגש ביני ובין  ניסה לתאםהוא . התחבאתי באסם בתוך ערימת הקש שם והרגשתי מבוהל ומפוחד. אותי

במשך . וביקש שאעזוב אז הלכתי ליער לחפש את אחיי בגלל שאני שם אבל התחיל לפחד שלי שלחמו בשורות הפרטיזנים

בהגיעי . החלטתי ללכת לשם על מנת למצוא יהודים, עבודה בבוזין מחנה ימים חיפשתי ולא מצאתי אותם אז ביודעי כי ישנו

אך " הורגים פה יהודים ואין אוכל"אמר לי לברוח כי  )לשם השלטת סדר אסיר שהיה ממונה על אסירים אחרים( לשם הקאפו

. אדום על הברכיים והגב סימנו אותי בצלב קרס,גילחו את שערי. אני החלטתי שגורלי יהיה כגורל שאר היהודים ונשארתי שם

 10הצלתי , באותו היום, לכן. אנשים על כל אדם שהיה בורח 10והגרמנים היו הורגים ) בגרמנית" אפל("בכל בוקר היה מסדר 

מעט תה בבוקר וככר לחם  -החיים במחנה היו קשים .יצחק רוזן -  נתנו לי שם אחרמחנה העבודה  .אנשים משום שאחד ברח

ללא שמיכות ומזרונים " מיטה"אנשים דחוסים בכל  3 ,הארוך בקסרקטיןהרבה אנשים דחוסים  ,היום אנשים לכל 10- אחד ל

 ).Henkel(אני עבדתי במפעל הנקלברג  .צ בכל מיני מפעלים"אותנו לעבודה מהבוקר עד אחה שלחולאחר המסדר . כמובן

במגירה ' האחראי שם העריך את העבודה שלי והיה מחביא עבורי סנדוויץ .במפעל תיקנתי כנפי מטוסים ורחצתי חלקי מכונות

שם עבדתי  .ליד קראקוב וולה-משם שלחו אותי למחנה סטאלו. מענפים שביער םמטאטאיעבדתי גם בהכנת . של הכלים

ווה כלל אבל לא חשבתי על בר המצ 13באותו הזמן הייתי בערך בן . בהתכת ברזל וייצורו מחדש לתותחים וכלי מלחמה

פלאשוב  .וולה הייתי קרוב לשנה ואז לקחו אותי לפלאשוב-בסטאלו. ו'מתי שבת וכ ,מהו התאריך כלל ולמעשה אפילו לא ידעתי

לעיתים עבדנו בתוך המחנה ולעיתים היו לוקחים אותנו לקראקוב להעמסה  .היה מחנה ענק עם הרבה אנשים כולל הונגרים

אין לו מקום במחנה בשביל הזבל "שמעתי את המפקד שם אומר שו נו ברכבות לאושוויץר כך לקחו אותאח. ופריקה של משאיות

בסביבות  ,אחד על השני -שכבנו על הרצפה-תנאי הנסיעה ברכבת היו מאוד קשים .רוזן- ולכן לקחו אותנו למחנה גרוס" הזה

מעט אוכל פנימה דרך החלק העליון של מדי פעם הגרמנים זרקו  .אנשים מתו בדרך ושכבנו על גופותיהם ,איש בקרון קטן 100

מי נשאר בחיים ובכלל , במשך כל הזמן הזה חשבתי הרבה על המשפחה. הקרון שהיה פתוח ומי שהצליח לתפוס משהו הרוויח



" העבודה משחררת"היה השלט  אליו מחנה ענק שבכניסה

משם המשכנו לקראווינקל  .נתנו לנו לאכול מרק דלוח

 Weimar)(חזרנו לבוכנוולד דרך  ווימאר משם 

שלושה ובמהלכו הרגשתי חולשה - בטיפוס שנמשך כשבועיים

  .י הרוסים והחיילות הרוסיות טיפלו בי עד שהבראתי

למצוא את ה לי רצון עז לחזור לזאקשובק והי

שם פגשתי בקרוב משפחה שלי שלחם לצד  ,

היה לי קשה לשמוע את הבשורה הזו ולאט לאט 

' בלודג. הסוכנות היהודית דאגה לי למזון ולכל מה שהייתי צריך

פגשתי גם את בן דודי נחמיה ברונר ואת שני אחיו שלא נפגשנו למעשה מאז שהוחזקנו 

. החלטתי בכל זאת לנסוע לזאקשובק  עם נחמיה וחיילים סובייטים

ורק אז נודע לי בן כמה 

בנוסף אמרו לי שפוצצו את הבית שלי 

 מאהאז מכרתי את השטח עליו עמד הבית בתמורה ל

ממני בטענה שהן היו מושכרות וכבר לא 

החליט ו 

ת לארץ ישראל 

בן ר וזה דאג לכך שאגיע ברכבת לוינה ביחד עם 

המשכנו 

ם בו סיפקו 

עברנו 

שהכיל 

כי והוסתר בשל החשש מהבריטים ששלטו באותה העת בארץ ישראל וכך 

את כל המסע הזה עשיתי ביחד עם נחמיה ברונר 

לצבא אך באדמונט התפצלנו בשל הרצון של הסוכנות להעביר לארץ ישראל קודם כל את הצעירים על מנת שיוכלו להתגייס 

משם הגענו ו חצינו אותו ברגל ,מאדמונט המשכנו יהודים רבים לכיוון הגבול עם איטליה

  . שכללה בין היתר גם סוסים ובהמות

קחו משם לו 1948עגנו בנמל חיפה בסוף  .אף גברה כשראיתי את חופי ארץ ישראל

". בשר טרי"לא מחמיא כינו אותנו בשם ה, משם המשכנו ללטרון

1 

2 

מחנה ענק שבכניסה-משם המשכתי למחנות ווכנהיים ובוכנוולד

נתנו לנו לאכול מרק דלוח ,בצהרייםו פעם ביום שם ישנו .רבים ובלוק של ילדים

משם  .י פיצוצים בעזרת דינמיט"עבדנו בהכנת בונקרים ותעלות ע

בטיפוס שנמשך כשבועייםשם חליתי ) Theresienstadt(ולאחר מכן המשכנו לטרזינשטט 

י הרוסים והחיילות הרוסיות טיפלו בי עד שהבראתי"השתחררנו ע טרזינשטט

  :י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ 

הי .לאחר השחרור פגשתי שתי בנות דודות שלי שהוחזקו גם הם בטרזינשטט

,'ן הייתה בשיאה ולכן נסעתי ללודגעדייבעיר הולדתי המשפחה אך האנטישמיות 

היה לי קשה לשמוע את הבשורה הזו ולאט לאט  .הוא סיפר לי ששני אחיי נהרגו בקרבות. ברש רוייזנר

הסוכנות היהודית דאגה לי למזון ולכל מה שהייתי צריך. מעשה אני היחיד שנשאר בחיים מכל המשפחה

פגשתי גם את בן דודי נחמיה ברונר ואת שני אחיו שלא נפגשנו למעשה מאז שהוחזקנו 

החלטתי בכל זאת לנסוע לזאקשובק  עם נחמיה וחיילים סובייטים

ורק אז נודע לי בן כמה  ) 1ראה תמונה ( רכוןקיבלתי מהם ד, לבניין העירייה

בנוסף אמרו לי שפוצצו את הבית שלי  .נחמיה ברק הוכמן: ועל כך שיש לי שני שמות

אז מכרתי את השטח עליו עמד הבית בתמורה ל ,מכיוון שאחיי החביאו שם נשק

ממני בטענה שהן היו מושכרות וכבר לא את שתי חנויות האטליז שלנו שללו 

 התחתן ,קרוב המשפחה שלי ,ברש .מדובר בשקרלמרות ש

ת לארץ ישראל הזמין אותי להצטרף אליו אך אני רציתי לעלו

ר וזה דאג לכך שאגיע ברכבת לוינה ביחד עם "פניתי לארגון בית

המשכנו  ,)2ראה תמונה (קיבלנו תעודות כניסה לרכבת בחינם 

ם בו סיפקו "מחנה נוסף של האואחר כך לו ץ למחנה גדול של הסוכנות היהודית

עברנו , )1ראה נספח ( לאדמונט המשכנו משם. בסנט מריין

שהכיל היה שם מחסן  ,וסףבנ. נות היהודיתקורס נהיגה על משאית בחסות הסוכ

כי והוסתר בשל החשש מהבריטים ששלטו באותה העת בארץ ישראל וכך 

את כל המסע הזה עשיתי ביחד עם נחמיה ברונר  .לימדו אותנו גם להשתמש בנשק

אך באדמונט התפצלנו בשל הרצון של הסוכנות להעביר לארץ ישראל קודם כל את הצעירים על מנת שיוכלו להתגייס 

מאדמונט המשכנו יהודים רבים לכיוון הגבול עם איטליה. שנה 15-ונחמיה היה מבוגר ממני ב

שכללה בין היתר גם סוסים ובהמות) Caserta(לנאפולי ואז עלינו על האונייה קאזרטה 

  :י על חייך  בארץ

אף גברה כשראיתי את חופי ארץ ישראלבעת המסע באונייה התרגשתי מאוד וזו 

משם המשכנו ללטרוןקיבלנו מדים ונשק ו. לבית ליד ,נערים

 

משם המשכתי למחנות ווכנהיים ובוכנוולד. מה יקרה איתי בעתיד

רבים ובלוק של ילדים ובתוכו צריפים

)Krawinkel(- עבדנו בהכנת בונקרים ותעלות ע

ולאחר מכן המשכנו לטרזינשטט 

טרזינשטטב. וצמא בלתי פוסקת

  

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ /אנא ספר

לאחר השחרור פגשתי שתי בנות דודות שלי שהוחזקו גם הם בטרזינשטט

המשפחה אך האנטישמיות 

ברש רוייזנר - אחיי בפרטיזנים

מעשה אני היחיד שנשאר בחיים מכל המשפחההפנמתי של

פגשתי גם את בן דודי נחמיה ברונר ואת שני אחיו שלא נפגשנו למעשה מאז שהוחזקנו 

החלטתי בכל זאת לנסוע לזאקשובק  עם נחמיה וחיילים סובייטים. במחנה בוזין יחד

לבניין העירייההלכנו שם 

ועל כך שיש לי שני שמות אני

מכיוון שאחיי החביאו שם נשק

את שתי חנויות האטליז שלנו שללו . דולר

למרות ש, שייכות למשפחה

הזמין אותי להצטרף אליו אך אני רציתי לעלוהוא . לנסוע לאמריקה

פניתי לארגון בית. ולהתגייס לצבא

קיבלנו תעודות כניסה לרכבת בחינם  .נחמיה ברונר ,דודי

ץ למחנה גדול של הסוכנות היהודיתללינ

בסנט מריין אוכל וצריפי מגורים

קורס נהיגה על משאית בחסות הסוכ

כי והוסתר בשל החשש מהבריטים ששלטו באותה העת בארץ ישראל וכך 'נשק צ

לימדו אותנו גם להשתמש בנשק

אך באדמונט התפצלנו בשל הרצון של הסוכנות להעביר לארץ ישראל קודם כל את הצעירים על מנת שיוכלו להתגייס 

ונחמיה היה מבוגר ממני ב

לנאפולי ואז עלינו על האונייה קאזרטה 

  

י על חייך  בארץ/נא ספר

  

בעת המסע באונייה התרגשתי מאוד וזו 

נערים חמישה עשרכ ,אותנו



הוצבנו . ו ולא יצאנו לשטח הלחימהיפים שלנו התקלקל

" גרתי" ,כל אותה תקופה לא היה לי בית. וף משנה

תות וחגים וכן בן והייתי עושה אצלם שב ,מוישה גלקופ ושושנה ויצחק שטיינברג

 ל "השתחררתי מצה. חתמתי שנה קבע בצבא כי הבוס שלי היה מרוצה מעבודתי

. כנהג דן כארבעים שנהעבדתי  ,"דן"לי עבודה בחברת האוטובוסים 

 .כעבור שנההיא הייתה נגנית בפסנתר והתחתנו 

  . כיום היא מורה לפסנתר ויש לה שני בנים ובת

  . גם לה יש שני בנים ובת. היא למדה מחשבים ועוסקת בתחום

יפים שלנו התקלקל'משום שהג ,אני ועוד חייל ניצלנו אךחיילים רבים נהרגו בזירת הקרב 

וף משנהשל אלהפכתי להיות נהג  מאוחר יותר, נהגנו בטנקים

מוישה גלקופ ושושנה ויצחק שטיינברג, חברים בקיבוץ נעןהיו לי 

חתמתי שנה קבע בצבא כי הבוס שלי היה מרוצה מעבודתי. מדי פעםאצלו ביקרתי 

לי עבודה בחברת האוטובוסים סידר  שירתיר הבסיס בו "רס .בגבעתיים

היא הייתה נגנית בפסנתר והתחתנו  ,ציפורה ולדימירסקי בבית של חברה ,תידהכרתי את אשתי לע

  . לאורך שנותיי בארץ השתתפתי בכל מלחמות ישראל

כיום היא מורה לפסנתר ויש לה שני בנים ובת .במבצע סיני בזמן שירות המילואים, 1956

היא למדה מחשבים ועוסקת בתחום .ביעל שם א קראנו לה, תי ישראלה

  .בנות ובן שתיונולדו לו  רך דיןהוא עובד כעו,1967

  .בריאים

  אלעד אבלגון

  2013מרץ 

  אדמונטמזהות תעודה . 

 

חיילים רבים נהרגו בזירת הקרב 

נהגנו בטנקיםבחיל חימוש בצריפין ו

היו לי  .בבסיסים הצבאיים

אצלו ביקרתי , ל אביבדוד בת

בגבעתיים רורהתגועברתי ל

הכרתי את אשתי לע 1954בשנת 

לאורך שנותיי בארץ השתתפתי בכל מלחמות ישראל

56בתי זהבה נולדה בשנת 

תי ישראלהנולדה ב 1963נת בש

1967בני משה נולד בשנת 

בריאיםשכולנו נהיה רק העיקר 

  

 

 

אלעד אבלגון: ראיון

מרץ  ,רמת גן

  

. 1 :נספחים

  

  

  

  

  

  

  

  


