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  לפני המלחמה יקורות

  

  . לאב שלמה ולאם אסתר, שבפולין 'בלודז 08.01.1927- נולדתי ב

, אבא נולד והגיע). Chmielnik(יא הגיעה בשנות העשרים מעיירה קטנה בשם חימיאלניק ה', אמא ילידת לודז

  ).Chmielow(כבצירוף מקרים מכפר ששמו חימיאלוב 

, חריה הייתה עוד אחות שנפטרהא, אחותי הבכורה נולדה 1923-כי ב, 1921- אני יודע בערך שהורי התחתנו ב

  .1932-חות קטנה שנולדה בוהייתה לי עוד א, 1927-אני נולדת ב אחר כך

ושאר , סבתי נשארה בחימיאלניק יחד עם הבנים. תי להכיראותו לא הספק, על שם סבי מצד אמא שמי הוא

  .'רובם עברו ללודז, המשפחה התפזרה



 108היה אבא שנפטר בגיל , לסבתא מצד אבא. רק שסבא וסבתא חיו בין פולנים, הדבר דומה אצל משפחת אבי

. מוכר להם בדים וכל מיני דברים. שעד רגעו האחרון עוד היה עושה עסקים עם הפולנים, ד היוםואני וזכר אותו ע

לוקח את החבילה  אחר כך. מתפלל, ם בבוקר מניח תפיליןקם מוקד, משוטט בכפר 3כשהייתי בן , אני זוכר אותו

הגויים .לבת סבתא את הפרהבאותו זמן הייתה חו. מוצרי החלב, עם המקל ויוצא לכפר למכור לגויים את המוצרים

ששת , כך כונו הוא. שמואל, על שם סבא, משפחתו של אבי כונתה השמואלוקים. באותו הכפר היו מאד ידידותיים

  .הנכדים אחריהם, אותו דבר. אחיו ושלוש אחיותיו

, מתפרנססבי כך היה . איפה שכל הסחורות היו עוברות באוניות לוורשה) Wisla(הכפר היה קרוב לנהר הוויסלה 

  .קונה דגים ומוכר בתמורה, היה עוסק בסחר עם הפולנים. מלשלוח פירות לוורשה

בקיץ . בפרי, והעיסוק שלו היה גם כן כמו אבא שלו, אבא שלי שירת בצבא הפולני בסוף מלחמת העולם הראשונה

. אלף גרמנים 120- ו בה כהייתה ידועה שגר' כי לודז, לרוב אצל גרמנים, היינו חוכרים גנים או בוסתנים של פירות

  .אצל הפולנים לא כל כך, אצל הגרמנים העושר היה או אצל היהודים או

, החל מתות שדה, כל מיני פירות. ומשווקים פעם בשבוע בסיטונות, בחורף היינו מביאים את הפרי למרתפים

  .מזה היינו מתקיימים. אגסים ושזיפים, תפוחים, דובדבנים

  .היו לי כחמישה דודים ושלוש דודות', זכמעט כל משפחתי גרה בלוד

רוב . פולני- ס עממי"אבל זה היה בי, ס שיש בו רק יהודים"לכן למדתי בבי ,ךהייתה סביבה לא יהודית כל כ' לודז

ך "למדנו את כל התורה והתנ. היה יהודי, כך קראו לזה, ורק המורה לדת, כך גם המנהל, המורים היו פולנים

  .מתורגם לפולנית

פעמיים , למרות זאת. אבל אורח החיים לא התקיים כדתי, בחגים הלכו לבית הכנסת, שפחה היו יהודייםחיי המ

שאלתי את אבא . י ואפילו גמרא"ש עם רש"למדתי חומ. אני למדתי להתפלל, בשבוע אבא שלי הביא רבי הביתה

, אני מלמד אותך: והוא תמיד היה משיב? אבא אתה לא דתי כל כך אז בשביל מה אתה עושה את זה: שלי

  .שלא רציתי ללמדך רק אחר כך שלא תבוא ותגיד, כשתגדל תעשה מה שתרצה

זה היה אגף נפרד . של חסידי ראדומסק והיה גם בית כנסת לנשים לחוד, בחצר הבית היה שטיבל של חסידי גור

  .ל אחד היה בעסקו שלואז כ, כאמור היינו משפחה מאד גדולה והיו הרבה בני דודים ובנות דודות, באותו הבניין

  .פריההעסק שלנו היה , וכמו שאמרתי

  

  הקורותי בזמן המלחמ

 פרוץ המלחמה

 אני זוכר. בכפר עבדנו עם הגרמניםאז עוד היינו . זה היה בראשון לספטמבר. אני זוכר היטב את פרוץ המלחמה

  .מניםמביט לשמיים ורואה איך הפולנים יורים לאווירונים של הגר, את עצמי שוכב בשדה

אבי גם כן רצה , כדי להגן עליה, אז הייתה בריחה גדולה לוורשה. 'לקח שבוע בדיוק עד שהגרמנים נכנסו ללודז

  .אז נשארנו, אבל איכשהו אמא השפיעה עליו שלא נסע, לברוח

הוא עמד על אוטו פתוח ונאם . ראיתי אותו במו עיני. הגיע היטלר בעצמו כדי לתת נאום' במהלך כיבוש לודז

  . וכך כל פולין תהיה בידיהם, בתוך שבוע הם יכבשו גם את ורשהש

עוד לא ידעו מה . גם הפולנים וגם היהודים, רצנו לראות אותו כל הילדים, כולם רצו לראות את הפיהרר מגיע

הרחובות היו מקושטים , הרבה גסטאפו, צלבי קרס הייתה שמירה סביבו והמון, הלכתי לשם לבד. הכוונות שלו

  .של הרייך השלישי ובצלבי קרס בדגלים



אז . פחד לרדת לרחוב, אבל פה מאיזשהו מקום הוא החל לפחד, אבי מטבעו היה אדם מאד חזק. חזרתי הביתה

  .ולהוציא אותם לעבודות ניקוי רחובות וכל מיני נוספות, גם בבתים, התחילו לחפש יהודים

שאנחנו גרנו באיזור שהוא פולני לרוב קיבלנו הודעה  מכיוון. באוטה, הגרמנים החליטו לעשות גטו באיזור היהודי

מתכנן לקחת לנו את כל , גרמני יליד פולין, גם נודע לנו שהגרמני שעבד אצלנו כחמש עשרה שנה. לעזוב את הבית

  .הסוס והעגלה ברגע שנתפנה, הדירה, הרכוש

  

  הפינוי מהבית

  

לכן העמסנו את כל מה , מגיע הגרמנים ראשון היה כי ביו, עזבנו את הבית, זה היה יום ראשון, 19.12.1939- ב

שסופחה כבר לרייך ' היה עלינו לחצות את הגבול מלודז. שיכולנו על העגלה והסוסים והתחלנו לנוע לפרוטקטוראט

שבו גרו גם גרמנים וגם , ההבדל בין הרייך השלישי לפרוטקטוראט .לפרוטקטוראט שבפולין הכבושה, השלישי

הייתה שם גם . מעין אוטונומיה של פולין, יתה מן אדמה כבושה שעדיין לא צורפה לשום דבראבל זו הי, פולנים

לרייך השלישי . והפולנים ימח שמם ניהלו את העניינים, גרמנים 2-3בכל תחנת משטרה היו , משטרה פולנית

זה הפך . והסביבה' ודזברסלאו ועד ל, שלזיה, דאנציג, גדאנסק, כמו פוזנאן, סופחו כל המקומות של קונגרס פולין

לכן היינו חייבים לעבור ביקורת גבולות בין הרייך השלישי לבין פולין הכבושה , להיות חלק בלתי תלוי של גרמניה

  .והם חיפשו בכל המקומות, )פרוטקטוראט(

שם החבאתי , אני זוכר שהסנדלר שהיה גר למטה הכין לי נעליים עם עקבים ריקים. זה היה חורף קשה מאד

עברנו . ביודעי שאם היו מוצאים את זה לא הייתי נשאר בחיים, כשהגענו לגבול צעדתי בביטחון. יטים וכסףתכש

  .כי שמענו ששם המצב עוד שקט, התחלנו לנוע לכיוון הכפר בו אבא נולד. אל פולין הכבושה, את הגבול

, לא יכולנו להמשיך, )Kielce(הגענו עד קיאליצה , כמו שקראו לזה הגרמנים, במסע שלנו לאדמות הכבושות

כפר הולדת (התחלנו לנוע שוב לכיוון חימיאלוב ' 40אז נתקענו שם עד לקראת פסח ובאפריל , החורף היה קשה

  ).אבי

היהודים . לא גידור, לא משטרה פולנית. לא היו גרמנים, ליד חימיאלוב, מנישוב, מקום שהגענו אליוהופתענו שב

, רודפים אחר היהודים' פשוט התפלאנו איך בלודז. גם המקווה היה, עלבית הכנסת עוד פ, הסתובבו חופשי

  .ופה היה לגמרי שקט, לוקחים לעבודות, מרביצים

כך , ר  ומפקד המשטרה היהודית היו חברים של אבא"היו, שם כולם הכירו את אבא. כבר היה יודנראט, במנישוב

  .התפרנסנו מקצת כסף פולני שנשאר

ולא ' 25לכשהגענו למנישוב היא אמרה שכל התעודות שלי עבדו ושאני יליד . הרעות אמא אז החלה להרגיש את

שאולי אחד מאיתנו , כך שאם יקחו אותנו לעבודה נלך יחדיו, היא הפצירה בי שאהיה כל הזמן צמוד לאבא. '27

  .ישרוד

. ט נולד איתםכמעופגש את הגרמנים האלה שהוא חי ובאמת ברגע שהגענו אבא יצא לכפר . אמא הייתה פיקחית

  .תביא אותו לעבוד ולגור אצלי? יש לך ילד: אחד הגרמנים אמר לאבא

 
 
 
 
 
  



  חיים בהחבא

  

הבת . שמיד גויס לצבא, בת אמה ובן ריינולד, היו להם שני ילדים. קראו לו מיכאל זורגט ולאשתו קראו אולגה

שמעתי , ישנתי איתם, אכלתי יחד איתם .הייתי חופשי, אני הרגשתי שם כבן בית לכל דבר. התייחסה אלי כאל אח

  .טיפלתי בפרות, עבדתי בחווה שלהם ,)מה שליהודים כבר היה אסור(רדיו 

  .כי כבר אז הייתה פקודה להחזיק יהודים מחוץ למקום, והתעלמו מזה, זה נכון שהם סיכנו את עצמם

היו מקומות מגורים כך גם זו הייתה חווה כמו שלפולנים . מ ממנישוב"החווה הייתה במרחק של כארבעה ק

התברר לי שכמעט בכל בית שאבא הלך לצבא והיה צורך  אז אחר כך. אחד שם הייתה חלקת אדמה לכל. לגרמנים

  .בחורים בחורות, ילדים 18עוד , היו כמוני).  דבר שהיה לא חוקי ביותר(הוא לקח לו יהודי , בעזרה

והם קיבלו חדר אחד בו חיו שלוש , והילדים הגיעובנה , גם סבתא, המשפחה שלי בינתיים הייתה במנישוב

משטרה  זאת אומרת שמור רק על ידי, ת המקום ולעשותו גטו לא שמורלאט לאט התחילו לגדר א. משפחות

, אמא ואבא היו באים לכפר עם כל מיני חפצים תכשיטים ובגדים, אז כבר לא הייתה שאלה של כסף. יהודית

  .ומחליפים אותם תמורת אוכל

  .נוסע באופניים ומביא לאבא ולאמא, הייתי מקבל מהגרמני בכל יום ראשון שק עם אוכל אני

דיברתי גרמנית , גם אני יכולתי לחשוב כבר שאני גרמני, אף אחד לא ידע שאני יהודי. היה לי הרבה אוכל

  . הוכדויטש שוטפת והמראה שלי היה ארי

 .עד שיום אחד כנראה נמאס לפולנים והם הלשינו, נישנתיים שישבתי אצל הגרמ -כך זה נמשך במשך שנה וחצי

הוציאו אותם , איפה שעבד יהודי, זה שהלשין יחד עם המשטרה הפולנית והגרמנים התחילו לנסוע מבית לבית

. זה היה כבר לקראת החורף, אני זוכר את זה כמו היום. בחורים ובחורות 18אז הרגו . מאחורי האורווה וירו בהם

, תשמע: כשבאה אליי אולגה בעלת הבית ואמרה, את הזבל מהאורווה של הסוס והפרההוצאתי , עמדתי

הוא  .כי הם בדרך אלינו, אנחנו מוכרחים להחביא אותך, הם כבר הרגו את זה ואת זה, מסתובבים פה גרמנים

הוא  ,הם נכנסים לחצר, ואחרי חצי שעה או קצת יותר שמעתי את הכלב נובח, החביא אותי באסם בין התבואה

מנין לי , בכלל לא ידעתי שהוא יהודי, מה יהודי: אז הוא אומר, שמענו שיש לך פה יהודי: הם אומרים. מקבל אותם

אבל אם . הנה השאיר אותי עם כל העבודה, אבל כנראה שהוא הרגיש בכם כי הוא ברח לי? לדעת שהוא יהודי

  .תשתו משהו, תכנסו, אתם כבר פה

  ...הם נסעו במן שירה, אחרי שם נסעוכי , הוא שיכר אותם עד מוות

, קח הכנתי לך פה שק אוכל, אני לא יכול להחזיק אותך פה יותר: עשרה בלילה אולי ואמר לי-הוא בא אלי בשתים

  .אתה צריך ללכת ברגל עד למנישוב

  .אבל ללא שמירה, מנישוב היה כבר סגור בחוטי תיל

אני זוכר שעברתי בדרך ליד פריץ  .שהיה אז מאד יקר ,מ ברגל עם השק הזה"אני התחלתי ללכת את הארבעה ק

אני זוכר שהוא רכב על . היה לו שם ארמון עם הרבה פולנים שעבדו אצלו, שהיה חבר של אבא שלי, יהודי לשעבר

כמובן שאז . שייכת ליהודים, ביותר בסביבה גדולה הוא היה היהודי בעל החווה, יוסוס והפולנים עוד השתחוו לפנ

  .שם רק יהודים, והם עשו שם איזור סגור בתיל, את כולם כבר גירשו

ההורים שלי וכולם חשבו שאני לא חי כי הם שמעו שהרגו . עברתי ליד חלון ושמעתי בכי, כשנכנסתי למן גטו הזה

אני כשנכנסתי . כולם פרצו בבכי. ובן הדוד שלי רץ אל כולם ואמר שזה אני ואני חי, דפקתי בדלת. שם את כולם

  .כבר לא יכולתי לצאת יותרהביתה 



והוא היה נותן לי יום עבודה עם שק אוכל כשגמרתי את יום , עוד הייתי מתגנב מידי פעם לגרמני הזה' 41בחורף 

  .העבודה

  

  חיים בגטו

  

הם קראו . אז לקחו את כל הגברים מהכפר הזה שלנו לחפור תעלה נגד טנקים, גרמניה-התחילה מלחמת רוסיה

זכות זה שאמא עשתה אותי מבוגר וב, גברים 80אספו הגרמנים . היה לאורך הויסלה זה, לזה תעלת ניקוז

אז כל , התעלה עברה בכפר הולדתו של אבי .לאבא היו עוד שלושה אחים ובן דוד. בשנתיים הלכתי עם אבא

  .הגויים הביאו לנו מלא אוכל ומלא דברים

, לא פעם אמא התגנבה עם קבוצת העבודה הזאתאני זוכר ש. אמא ושתי אחיותי היו בגטו בלי לדעת מה קורה

  .הלכה שם לכפר של הפולנים והביאה מהם אוכל

בינתיים התקופה . '42היה זה אביב . רק פולנים שמרו עלינו. ובערב חוזרים לגטו, היינו הולכים לעבודה בכל יום

, רשה ומכל מיני אזוריםהחלו להגיע משפחות מאיזור ו, כי לגטו הקטן הזה שלא היה שמור, הזאת הייתה קשה

במקווה , בבית הכנסת, הם היו חיים בבית הספר. וממקום למאה משפחות הפך הגטו למקום של כאלף משפחות

היינו סוחבים את הגופות על מגלשות . אני התעסקתי עם הקבורה שלהם, התחילו להיות הרבה מתים. וברחובות

  .שבקושי היינו יכולים לקנות משהו, רת מת כסף מסויםהיודנראט היו משלמים לנו על כל קבו. וקוברים אותם

ם שתו כי ה, זה היה סימן של עודף נוזלים. הם היו מאד רזים ופתאום התחילו להתנפח, הם נפטרו מחוסר אוכל

כתוצאה מכינים התחיל להשתולל כבר , בבתי הכנסת, נשארו שוכבים ברחובות .הרבה ולא היה מה לאכול

אז הם לא נתנו לי ללכת לגטו לבקר באותו , אבא חלה בטיפוס, בהיותי אצל הגרמני ההואאני זוכר עוד  .הטיפוס

  .שזה היה דבר נדיר, אבל אבא הבריא. הם פחדו שאני אביא את המחלה, יום ראשון

כשהייתה עבודה נתנו . העיקר לעשות משהו כדי להתפרנס, היה חוטב עצים, הוא עבד שם אצל האופה, אבא פחד

  .מאשר לזרים שבאו לנו בעדיפות

  

  יישתי אחיותמפרידה מאמא ו

  

שם היה . יהודים 12,000ששם אספו מכל הסביבה , יום אחד הודיעו שלוקחים את כל האנשים מהגטו לקוזניצה

 27שם הן היו עד , את אמא ושתי אחיותיי לקחו לקוזניצה. גברים השאירו בעבודה 80- אותנו ה. גטו גדול ושמור

בבת אחת והובילו אותם  12,000- אז לקחו את כל ה. '42בדיוק כיוון שהיה זה שמחת תורה אני זוכר , בספטמבר

  .לטרבלינקה להשמדה

הוא רצה להוציא , היה גוי אחד שהתאהב באחותי. אמרו לנו שהם עוברים למזרח לעבודה, אנחנו לא ידענו לאן אז

יום לפני שפינו , ביום שבת .קטנה לבדאבל היא לא רצתה להשאיר את אמא ואחותי ה, אותה בכח ולברוח איתה

. תכשיטים וכסף, נתנה לו את כל הרכוש שהיה לה, אז אמא ניגשה אליו. אותם מהגטו הוא עוד התגנב אל אחותי

תן , הבן שלי ובעלי עובדים שם בתעלה. מחר לוקחים אותנו מפה וכנראה לא נצטרך את זה יותר: היא אמרה לו

הוא בא עם  ןול להתעלם מזה לגמרי אבל ביום ראשהוא היה יכו, א היה בן עשריםהו, קראו לו ולאדק. להם את זה

  .כל החבילה ומסר לנו את זה

הם היו . עם כל הגויים לה וגרנו בצריף מכבי אש בחמיאלובאנחנו המשכנו לעבוד בתע. יום למחרת לקחו אותם

  .שני אחיו ושני בני דודים, אבא ,אני; היינו שישיית האסים למשפחת זילברשטיין, "האסים"מכנים אותנו 



עשר אלף נשלחו להשמדה -אנשים לעבודה ושאר האחד 500נודע לנו כשכהגיע הטרנספורט לטרבלינקה הוציאו 

הוא עבד שם בטרבלינקה בבגדים ומצא באחד מהם , היה אחד שעבד איתנו בתעלות, 500- ותם המתוך א. מיד

וסיפר את שהוציאו אותם מקוזניצה הגיע אלינו כחודש לאחר  הוא. בעזרתם חתך את חוטי התיל וברח, מספריים

  . '42זה היה בסוף . שלא יתכן שדברים כאלה קורים, אמרו שהוא ירד מהפסים 80%כמעט . הזוועות

הוא . אין לי כבר אמא אין לי כבר איש ואין לי כבר בנות: הוא התחיל לצעוק. אבא שלי באיזשהו מקום פרץ בבכי
  .רק אתה נשארת: יחיבק אותי ואמר ל

  
  והפרידה מאבא )קאמיינה- יסקו'סקארז( בית החרושת לנשק

  

שמו אותנו על עגלות ולקחו אותנו למחנה עבודה , לקראת החורף כשכבר אי אפשר היה לחפור אספו את כולנו

  .לשם הגענו ששת האסים. קאמיינה-יסקו'שהיה בית חרושת לנשק בסקארז, גדול ראשון

אמרו . אני תפרתי מתחת לכל כפתור בחליפה טבעת. החבאנו את זה, תכשיטים וקצת כסף כשהגענו עוד היו לנו

אז אבא בא אלי וביקש ממני להוציא . ואם ימצאו משהו יהרגו את הבן אדם, שיעשו חיפוש מדוקדק על כל אחד

שמסרנו להם אז כמובן , ואני לא יכולתי לא לשמוע בקולו, אבא כבר נשבר עם כניסת הגרמנים. הכל ולתת להם

  .הכל

כמובן שזאת הייתה קבוצה . והוציאו אותנו לעבוד כבר ביום המחרת 1942יסקו הגענו בשני לדצמבר 'לסקראז

, בוצה היינו עדיין השישייהאנחנו בק. חלקה איפה שעושים פגזיםאז לקחו אותנו למ, שהייתה נראית להם חזקה

  .לעשות את הפגזיםהיינו מספקים את הפלדה , עבדנו בכפור עם מקלות ברזל

אני . גרמני אחד עבר תפס מקל והתחיל להרביץ ,היינו עובדים גם יום וגם לילה לפעמים, יום אחד כשעבדנו בלילה

אז החלטתי שיותר אני לא עובד בחוץ ואני מוכרח לחפש , הוא הוציא לי את שתי השיניים הקדמיות, קיבלתי מכה

  .לי עבודה בפנים

האוכל היה פרוסת לחם אחת ופעם ביום . קומתיות- המגורים היו צריפים עם מיטות דו .שם שמרו עלינו אוקראינים

, במחנה הזה אני חושב שמתו או הרגו. הרבה זמן לא החזיקו שם מעמד, אם לא הייתה תוספת של משהו. מרק

  .יהודים 30,000-40,000-כ, הוציאו להורג ביריות

עבדו שם עם , וורק סי היה הגרוע ביותר. work A, work B, work C: בית החרושת התחלק לשלוש מחלקות

  .ולא הרבה החזיקו מעמד, זה גרם למחלת ריאה. כולם היו נראים צהובים מהחומר, חומרים רעילים

בגלל הקור בחוץ , אני החלטתי שאני מוכרח לחפש עבודה בפנים. אנחנו עבדנו בגראנטן פרסריי שזה היה פגזים

אמרתי לו שאני דובר , הל המחלקה שהיה גרמנינאז הלכתי למ, הייתה טובה מאד הגרמנית שלי. והקושי הפיזי

שם הייתי מביא עגלה קטנה ובה . הוא הכניס אותי לאפסנאות. וכותב טוב גרמנית אז אולי יש איזו עבודה בפנים

ליהודים וגם באפסנאות הזו היו מחלקים אוכל גם . הדבר היחיד שהיה טוב הוא שהיה לי אוכל. החומרים לאפסנות

  .ולאבא כמובן, כך עזרתי להרבה אנשים וחברים. וכל מה שנשאר יכולתי לקחת, לפולנים

הייתי משאיר לו אוכל אצל . אז יצא שהתראינו פעם בשבועיים, אני התחלתי לעבוד רק בלילות, אבא עבד בחוץ

אבל משלא הייתה , מה ימיםאז אבא החזיק אותי במחנה כ. וחליתי בטיפוס, לא שיחק לי הגורל. אנשים אחרים

  .שם שכבתי כמה ימים. הייתי חייב ללכת לבית חולים, ברירה

  .או שהיו קוברים אותם חיים או שהיו יורים בהם, כל שבוע היו מגיעים ומפנים במשאית את כל החולים

הייתי . הכרהזה ממש כמעט ללא , הגרוע ביותר של מחלת הטיפוס שזה היום, "קרזיס"את היום שהייתי באני זוכר 

שמתי עלי , רחצתי את הפנים, אני לא יודע באיזה כוחות, אז ירדתי מהמיטה, שמעתי שיש סלקציה, עם חום גבוה

אמרתי . פנו אלי ושאלו מה איתי. כדי להוציא את כל החולים, התחילו להגיע עם אלונקות. את המעיל והסתובבתי



אני זוכר . ושאלו אותה אם אני באמת בריא, אותה הכרתי ,הם פנו לאחות לולה. מחר יוצא, להם שאני כבר בריא

אז אמרו שעליי לעזור , היא אמרה להם שאני באמת כבר בריא .שנתתי לה כזה מבט שהיא לא יכלה לעמוד בפניו

מצד שמאל ליציאה היו . לקחתי אלונקה אחת ופניתי חולה אחד, אני לא יודע באיזה כוח. לה לפנות את כולם

הקרזיס  יומיים אחר כך. וחזרתי לבית החולים ,י אליהם וישבתי שם עד ששמעתי את האוטו נוסענכנסת, שירותים

בעבודה . כל יום זכות אבא וחברים שהיו נושאים אותיב. אז שלחו אותי בחזרה לעבודה, החום שלי ירד קצת, עבר

וכשלא יכולתי לעבוד , קשותהם ידעו שחזרתי מטיפוס אז הם שמו אותי בעבודות הכי , הפולנים עשו איתי חגיגה

  .לאפסנאות לא רצו להחזיר אותי כי פחדו שאדביק אותם. חטפתי מכות

, למזלנו היו אומרים שהחזקים כולם נמצאים בגראנטן פרסריי, יום אחד כשכבר לא היו חולים היו עושים סלקציות

  . היו מוציאים אותו להורג, לשרק אם ראו מישהו שחיף כזה או שנראה קצת יותר ח. אז מאיתנו לא לקחו אף אחד

אז היו , חזקים שחלה פעם בטיפוס הם אנשים לא כל כך החליטו שמי, כשכבר נגמרו כל החלשים וכל החולים

  .קוראים בשמות שלהם לצאת החוצה

אם לא , לפעמים רחצתי את הפנים בקפה, והייתי מאד מסודר ונקי, ניגשתי לגרמני, אז אני כבר חזרתי לאפסנאות

, תראה אני נקי והיית מרוצה ממני, הנה אני כבר חודש אחרי הטיפוס: ניגשתי שוב לגרמני ואמרתי לו. יםהיו מ

  .הוא החזיר אותי. תחזיר אותי לעבוד באפסנאות

. להוצאה להורג, הם קוראים בשמות של כמאתיים איש ובניהם גם אני, יום אחד כשאני עמד בשורה ללכת לעבודה

 ברונר הר ,תלך לגרמניאבל , אני יודע שזה כנראה הסוף של כולנו, יש לי בקשה אחת: לוואמרתי , עמדתי ליד אבא

  .ותגיד לו שלקחו אותי, מפקד המחלקה

  .כי ידעו לאן רוצים לקחת אותנו, "שמע ישראל"התפללו , כולם בכו, הכניסו אותנו למין אולם

ההוא בונר ואמר לו שלקחו שמונה איש אבא סיפר לי שכשהוא הגיע למפעל הוא רץ עם קאפו לגרמני  אחר כך

את , אז אבא המשיך וסיפר כי לקחו אותי, ברונר אמר לו שלא נורא כי יגיעו שמונה חדשים. מהמפעל שלו

הם הגיעו לשם עם . כי כולם עובדים שלו וחשובים לו, הוא כתב פתק אז שישחררו את כל השמונה. זילברשטיין

  .מ"הליכה של כחצי ק, החוצה וחזרנו למפעלקראו את שמונה השמות , אוקראיני אחד

. אני כבר לא הייתי פה, ם חצי שעה מאוחרכך שאילו היו באי, כשנכנסו למפעל אז יצאה המשאית לאסוף את כולם

  .זאת הייתה הפעם השלישית שהייתי כבר על סף סף המוות וניצלתי

יומיים או שלושה . תו הבן אדםהיה אוהסתכלתי עליו והוא לא , כשחזרתי חיפשתי את אבא להראות לו שחזרתי

  .ואולי שבוע שבועיים אחרי הוא נפטר, הוא הפסיק לעבוד ךכאחר 

כשספרו את האנשים שאלו מי . רציתי לראות אותו לאחר המוות, התגנבתי לקבוצה שקוברת אותם, כשאבא נפטר

  .מתהוא , ואמרתי שבאתי לראות את אבא שלי, שאלו מדוע באתי. עניתי שאני. מיותר

באתי לקחת את , לא: ואמרתי, התחלתי לגמגם קצת. תכף תהיה יחד איתו, לא היית צריך לבוא: אמר לי בחזרה

: הם אמרו. לא באתי לראות אותו, באתי לקחת את השמיכה שלו והדברים שלו, הבגדים שלי קרועים, הבגדים שלו

  .לך תיקח את הדברים ותחזור, בסדר

בדרך חזרה . נישקתי אותווו התכופפתי אלי, זיהיתי את אבא, תיםכיבו את המכמובן שרצתי למקלחות איפה שהש

. חטפתי עשרים על הישבן בגלל שהתגנבתי. הם אמרו לי להוריד מכנסיים, נכנסתי לאוקראינים, קראו בשם שלי

  .אבל אני לא מצטער, אחר כך חודש לא יכולתי לשכב ולשבת

  .'43זה היה בחורף . אז נשארתי לבד

אם מישהו היה הולך . הוא היה בסוף המחנה ומגודר בגדר כפולה, ימוש היה מותר ללכת עירומים בלבדלבית הש

. היה שלג ורצתי יחף, אני זוכר שהלכתי לבית השימוש קיבלתי כאב בטן. במשהו היה מוגדר כניסיון בריחה וירו בו



. תסתובב לקיר אתה רוצה לברוח: הוא אמר לי, לאוקראיני ששמר היה כנראה משעמם, כשהגעתי לבית השימוש

בדיוק באותו , האוקראיני הכניס את הכדור לתוך הקנה. אני הולך לבית השימוש, עניתי שאני עירום לפי החוק

תברח בחזרה : ולי אמר, מה אתה רוצה הוא עירום: הוריד לו את הרובה ואמר, הרגע בא להחליף אותו שומר אחר

  .הרביעית וניצלתי ממוות בפעם, ברחתיככה . מהר

הוא . בסמוך למשרד של הגרמני ובאיזשהו מקום הפכתי ליהודי שלו, עבדתי באפסנאות, מצבי במחנה היה טוב

בבוקר במקום ללכת למחנה הוא , כשעבדתי במשמרת לילה. אבל אותי הוא אהב, יכול היה לירות למוות באחרים

  .הכרתי את הילדים שלו, לו קצת עצים חטבתי, נתן לי לאכול, שהיה צמוד למחנה, לקח אותי אליו הביתה

יום אחד יצאתי . על הדלת היה כתוב כי הכניסה ליהודים אסורה, אני הייתי היהודי היחיד שעבד באפסנאות

הוא התחיל , הוא ניגש אליי והתחיל להרביץ לי מכות. מהדלת ועבר שם אחד הגרמנים ששמר על היהודים בחוץ

הוא עשה לי כמה ? מה אתה עושה פה בפנים, ת כתוב שאין כניסה ליהודיםעל הדל, אתה לא יודע לקרוא: לצעוק

  .ובכיתי, עמדתי בחוץ הייתי בן ארבע עשרה, פנסים בעיניים

הוא . אז סיפרתי לו שהאוזנר הוציא אותי ואמר לי שאסור לעבוד בפנים, פתאום הופיע ברונר ושאל אותי מה קרה

. שאני עובד אצלו ויבקש ממני סליחה, לא להתערב בעובדים שלו הלך להאוזנר הכניס לו שתי סטירות ואמר לו

  .לא ידעתי, סליחה סליחה: הוא התחיל לצעוק

  

עד שעה . היו חברות וחברים, היינו חיים חיים קבוצתיים. תמיד הייתי מביא הרבה אוכל, בסוף העבודה, מידי ערב

והיו מביאים כל אחד , לכל אחד היה מן חבר ילדות. עשר הבחורות היו יכולות להיות בצריפים של הבחורים ולהפך

איך זה : היום כששואלים אותי. קנו באיזשהי צורההחז. שרים, ריםמדב, היינו יושבים .לאכול, את מה שהיה יכול

, הייתי צעיר מידי מכדי לקחת דברים ללב: אני אומר שהיו שני דברים שהצילו אותי? שאתה ניצלת כשאביך לא

, אני רוצה להשאר יום אחד בחיים: כל הזמן הסתובב לי בראש דבר אחד. ומבוגר מספיק בשביל לרצות לחיות

  .ואחרי זה כבר לא אכפת לי כלום, מניםלראות את המפלה של הגר

  

, קודם הוציאו את רוב היהודים. התחילו להוציא את כל המכונות עם כל הדברים מהמחנה' 44תחילת ' 43בסוף 

כמובן שאני מבניהם בזכות הברונר , השאירו קומץ של אנשים. ושלחו אותם לגרמניה לבית חרושת אחר לנשק

  .ליד נהר פיליציה שהיה ליד העיירה סולאוב, ל תעלות שוב נגד טנקיםכ לקחו אותנו לחפירות ש"אח. הזה

ברונר כמובן היה . שם התחלתי לעבוד בתיקון טנקים, אנסטוחובה'לקראת החורף כשהרוסים נעצרו לקחו אותנו לצ

  .הייתי מקבל ממנו כל יום תוספת אוכל, ושוב בזכותו מצבי לא היה רע, הוא היה אחראי על המפעל הזה, איתי

נסענו . הספיקו להוציא אותנו כמה שעות לפני שהם נכנסו, עד שהרוסים נכנסו, נשארתי שם כמעט עד הסוף

ברונר ניגש אליי . כשצרפו לרכבת הזאת את הקבוצה של כמה מאות יהודים בכמה קרונות, ברכבת מלאה גרמנים

, אני ניסיתי פעמיים לברוח. זה הסוףכי , אם אתה יכול תברח, זילברשטיין: לפני ששמו אותנו בקרונות ואמר לי

  .אבל תפסו אותי והחזירו אותי לקרון

  .ראיתי איך שהגרמנים זורקים את הנשק ובורחים, בקרון תפסתי מקום ליד החלון

  

  בוכנוואלד

  

לא . לשים בערימה אחת, בחצר אמרו לנו להוריד את כל הבגדים. הגענו לבוכנוואלד. '44זה היה באוקטובר 

מטבעות זהב לחוד , היו שלוש פיילות והיינו צריכים לשים מטבעות לחוד.  יותר ונקבל דברים אחריםנצטרך אותם 



עמדנו כולנו בדממה וחיכינו לראות , כ הכניסו אותנו למקלחות"אח. גם את הרקטום, בדקו את כל הגוף. וזה לחוד

  .אם יצאו מים או גז

  .מחה גדולההייתה ש, ברגע שיצאו מים כולם התחילו להתחבק ולשיר

והיה , למזלי אני כבר הייתי וותיק במחנות אז. הפסים האלה. מות'בצד השני קיבלנו את בגדי הפיג, לאחר מכן

  .אז ידעתי לקחת את נעלי העץ ולא הנעליים הרגילות, חורף

עריק אחד לבין , וו לאוטומובילים גרמנים- מ- נתנו לי מקום שינה בין בעל בית חרושת ב, בבוכנוואלד ישנו בצריפים

  . היו גם רוסים וצוענים. לכן היה שם, יפ אמריקאי'בעל בית החרושת סרב להעתיק ג. א הגרמני"של חה

שם היו מעמידים את הקאפוס . מי שניהל את המחנה היו אסירים פוליטיים וותיקים שישבו כבר הרבה זמן

. ת את עצמם או לבלוע כדורי רעלחבל לתלו, נתנו להם ברירה, כל היהודים שעשו רע ליהודים חוסלו, למשפט

  .אך לא התערבו, הגרמנים ידעו מזה

כל . זה היה מפעל שעשו מפחם בנזין ומרגרינה. ראמסדורף, היה מחנה אחד שהיה מחנה חוץ של בוכנוואלד

. ובוכנוואלד היה מספק חמש מאות חדשים כל חודש, זה היה מחנה מוות, חודש היו מתים של כחמש מאות איש

כמובן שכל המפעל . המחנה היה בראמסדורף והמפעל היה בטרגליץ, מ מהמחנה"ה במרחק שבעה קהמפעל הי

כך שמי שנשלח לעבוד שם היה צריך לחפור ולהוציא את כל הפצצות , מההפצצות של בעלות הברית, היה הרוס

  .לפעמים באמצע החפירות הפצצות היו מתפוצצות. שטרם התפוצצו

. כיוון שהצלחנו לברוח לפני שהם הגיעו, כוננו אלה שברחו מהרוסים, טוב לטנספורטמכיוון שלא היה לנו שם כזה 

ליד הקרונות פגשו אותנו , בהגיענו לשם היה לילה. אז שלחו אותנו מיד לראמסדורף, היינו בערך חמש מאות איש

  .מפה לא תצאו בחיים, תדעו שהגעתם פה למחנה מוות: כמה אנשים שאמרו

אנסטוחובה עבדתי בתיקון 'בצ.אז הרמתי יד? מי מכם נפח: נו מהקרונות והתחילו לשאוללפנות בוקר אספו אות

  .אז שמו אותי בצד, הייתי היחיד. טנקים אז אמרתי מה יכול להיות

, באמצע העבודה באו בעלות הברית להפציץ .הלוך וחזור, מ למפעל"במחנה הזה היה צריך ללכת יום יום שבעה ק

כשהגענו למפעל . מ"הגרמנים נסעו באופניים ואנחנו היינו רצים את כל השבעה ק, ר כזהאז לקחו אותנו למן בונק

, אני ישבתי במן סככה סגורה. הוציאו והביאו חלקים על הגב בשקים, חפרו, כולם עבדו בחוץ. אתה הנפח: אמרו לי

  .שעבדו שם קנדים ורוסים שבויים

אבל מי , בבוקר שתינו קפה כמה שרצינו. ונה אנשיםכיכר לחם לשמ, האוכל במחנה הזה היה מינימלי ביותר

זה . אבל זה היה רק מים, בערב קיבלנו חצי ליטר מרק שקראו לו מרק. ששתה הרבה התנפח מעודף נוזלים ומת

  .היה האוכל היומי

את המכנסיים הייתי ישן עליהם . קודם כל להופיע לעבודה נקי. לא שתיתי אותו, אני רחצתי את עצמי עם הקפה

  .שיהיו יפים, שהם היו מקופליםכ

למרות שעישנתי מגיל , אני לא עישנתי ממנה. קיבלנו רבע חבילת טבק לשבוע, עבדתי שם עם השבויים האלה

בצורה כזאת . א"תפ, הוא בתמורה היה מביא לי קולרבי, אני הייתי מוכר לרוסי. צעיר בגלל הרעב ודברים אחרים

וממה שהיה נשאר אצלנו , היינו גוזרים את רבע החבילה לשניים, חבר כך עם עוד. הייתי מקבל תוספת של אוכל

בוא נגיד שלא היינו מבין החמש מאות הראשונים של . החזקנו מעמד, היינו מרתיחים עם קמח ומים ואוכלים

  .החודש הראשון שהלכו

  .כמעט חצי שנה החזקתי שם. אני הייתי בראמסדורף הזה מנובמבר או דצמבר ועד אפריל

בעלות הברית לא נתנו לגרמנים לחיות לא יום ולא , כבר שמענו יריות של התותחים האמריקאים, ת הסוףלקרא

אמרנו שאם כבר למות אנחנו רוצים למות מפצצה של בעלות הברית ולא , התגובה שלנו הייתה אחת ויחידה .לילה



אנשים שם היו , קומות שהתרחצנובמ, גופות היו שוכבות במקלחות. זה היה מקום כזה עלוב וגרוע. של הגרמנים

  .מתנפחים ומתים

הוציאו אותי עם עוד , יום ראשון אחד לא היה לי מזל. בימי ראשון היו מוציאים קבוצות עבודה לעבודות אחרות

השומר היה , כשהגענו לשער. סיימנו את העבודה עשר דקות מאוחר מידיי. לצקת גג מבטון, עשרים איש למפעל

התחילו להריץ , הם הניו על האופניים. אס ששמרו שם.עשרה אס יל להרביץ לנו ואיתו עודהוא התח, מאד מרוגז

  .להרביץ עם הקנים של הרובים, אותנו

אני לא יודע , וקמתי מהר, אני זוכר שנפלתי ללא הכרה. אז אני חטפתי מכה בחוליות העליונות של הצוואר מקנה

לא היה להם כבר כח . שמשהו נשבר שם או משהו כזה הרגשתי, המשכתי עם כאבי תופת בצוואר. באיזה כח

  .נשארנו שמונה בחיים, מתוך העשרים. אז הם התחילו לירות, לרוץ

אבל כנראה שהיה שם איזה פתח כי הכל , זו הייתה מכה יבשה. אני עם הכאבים שלי התחלתי ללכת לעבודה

  .וגדל לי ראש נוסף מאחורנית, התחיל להזדהם

  .ישנתי עם הראש כפוף על הידיים, לתילישון בשכיבה לא יכו

אתה , אתה יודע מה: הוא אמר לי, ראה שאני כבר לא יכול, אס ששמר עלי ראה את מצבי.האס, כשהגעתי לעבודה

  .לך תשכב בפינה הזאת ואני בסוף היום אבוא לקחת אותך, היית כל כך טוב כל הזמן

  .הסוף שלי פחדתי ששם יהיה באמת, ח לא רציתי ללכת"לבי. ככה הלכתי

שם , ח"יום אחד לא יכולתי יותר והלכתי לבי. אבל המצב הלך ונהיה גרוע וגרוע, חשבתי שעם הזמן אולי זה ירפא

המזל היה שזה היה . כמעט ולא יצאתי בחיים, למחרת היום הוא ניתח אותי. קיבל אותי רופא הונגרי בשם שוורץ

  .אולי מזל ואולי לא. שבוע לפני שחיסלו את המחנה

  

  מאריאנבאד

  

אלה היו . כוסלובקיה'בצ, אז לקחו אותנו בקרונות למאריאנבאד, שמענו שוב יריות של האמריקאים שמתקדמים

על כל קרון שכבנו בין , במאריאנבאד הפציצו אותנו כי חשבו אותנו לגרמנים. תחילת אפריל, קרונות פתוחים

על אלפיים שבע מאות שבעים , שם. ם יותרבלילה היינו מתכסים אחד חי עם אחד מת כדי שיהיה ח. המתים

  .אס.וחמישה איש שמרו חמש מאות אס

אס .ראיתי שאחד האס. הפציצו את המסילה אז קיבלנו הוראה לרדת מהקרונות, כשהגענו הייתה הפצצה כבדה

לא היה אכפת לי , כ הלכתי ללול"אח. אכלתי הכל במכה אחת, היה בו נקניק וכיכר לחם, שכח את התיק שלו

ואכלתי , הוצאתי את הכבדים, פתחתי אותן עם הידיים, תפסתי כמה תרנגולות קרעתי להן את הראש, פציציםשמ

קרעתי חתיכה מהשרוול שלי ומילאתי בו , היה דלי עם פטרוזיליה, ליד הדלת שם. אותך חיים עוד חמים

  .פטרוזיליה

יזו הוראה להתחיל לצעוד ברגל למחרת הם קיבלו א. ישבנו שם עד הבוקר, אחרי ההפצצה אספו את כולנו

  .2500-אלא כ, 2775אז כבר לא היינו , לטרזיאנשטאדט

  

  צעדת המוות

  

מיש לא היה לו כוח והתיישב חטף כדור . יום היינו ללא אוכל בכלל 14-בתוך ה. יום 14צעדת המוות הזאת לקחת 

כשעצרנו לרגע . או קליפה מעץעלה , אכלנו כל מה שבא ליד, ככה הלכנו. לא השאירו אף אחד חי לשבת, לראש



היו שם , אני זוכר שפעם אחת הגעתי למקור מים. ומישהו הדליק אש היינו מבשלים עשבים או עלים ואוכלים אותם

  .הרגשתי עוד בקיבה איך הם מסתובבים, ושתיתי אותו עם הראשנים חיים, מילאתי לי ספל. ראשנים

  .הפינוי מבוכנוואלד שגנבתי לפני, יום יום הייתי מחליף תחבושת לפצע

  .פתאום יכולתי ללכת, הנקניק וכל הכבדים האלה פתאום נתנו לי כח, הלחם

  .כבר היינו מעטים, כיה'עד שהגענו לאדמת צ

אבל שלושה ימים לפני שהגענו לטרזינשטאטד הוא לא החזיק , אח של אבא, מכל המשפחה נשאר רק דוד אחד

  .מעמד

לא , אז הוא אמר בתנאי שלא ירו באף אחד פה, אס ביקשו ללון שם.האס, כי'הגענו למן חווה גדולה של פריץ צ

  .א מבושלים"קיבלנו שם כל אחד שלושה תפ. הם כבר ידעו שזה לקראת הסוף, הגרמנים הסכימו. כיה'באדמת צ

, הנעליים, הבגדים, התחלתי לזרוק מעליי את השמיכה, בהמשך הדרך אני רק זוכר שהדברים נעשו לי כבדים

  .רק הרח דוחפת אותי, י שאני כבר לא הולךהרגשת

וכשפתחתי אותן עמד מעליי איזה , סגרתי את העיניים. אנשים עברו ודרכו עלי, הגיע זמן שנשכתי שם על הכביש

אבל כשראיתי אותו שוה הוא עמד במעיל , אני לא זוכר כלום. השבתי לו שאוכל. אס ושאל מה אני רוצה.קצין אס

הוא חיכה איתי לעגלה מלאה באוכל שהייתה צריכה . ו לא נותן לו להשאיר אותי כאן לבדפרווה ואמר שהמצפון של

  .לחמניותף חלב חם, תפוחי עץ. וכשהגיעה הוא עזר לי לעלות ונתן לי אוכל, להגיע

ואחד , לי כבר לא היה עם מה להתכסות .מ מטרזין"כשלושה ק, כיה'זה מקום בצ, עם העגלה הגענו ללייטמריץ

אבל , כמובן שהסכמתי, הוא הציע לי להתכסות איתו בלילה. ריח שהכיסים שלי מלאים באוכלשהיה שם ה

  .לא קפאתי, לפחות נשארתי בחיים. כשהתעוררתי כל הכיסים שלי היו ריקים

  

  טרזינשטאדט

  

התחילו לתת אוכל . שם היו אחיות יהודיות, הכניסו אותנו למן בית חולים כזה, לקחו אותנו לטרזינשטאדט

וראיתי חבר , יום אחד ישבתי בחלון. הייתי בן שש עשרה וחצי שבע עשרה. זה כבר היה בסוף המלחמה, רגהבהד

  .הוא חשב שהייתי על סף מוות. קראתי לו והוא לא הכיר אותי, יסקו'אחד שהיינו שנתיים יחד בסקארז

. בקושי הלכתי, על הצווארלקחו אותי לשם כי היה לי פצע פתוח , הרוסים הקימו בטרזינשאטד בית חולים צבאי

..... זה היה מראה, גם ככה ראיתי מן שלד רק עצמות מתהלכות. עברתי שם ליד מראה גדולה וכמעט התעלפתי

  .לא ראיתי את הפנים שלי

  .אחרי שבועיים ששכבתי שם הייתי כבר בן אדם

וספים פה את כל הילדים כי א, שאגור אצלה במשך שבוע, אז הם דאגו לי לאישה אחת שגרה בעיר טרזין יהודיה

  .ורוצים להעביר אותם לאנגליה, למן בית ילדים

 240שם היינו . בטרזין במחנה, נתנו לי מקום וגרתי בבית הילדים', 30אמרתי שאני יליד , נרשמתי לבית ילדים

  .הרגשתי כבר טוב, הפצע שלי כבר התרפא. בנות 60- בנים ו

כי זה , הכינו אותנו? למה הוא רוצה להגיע לאנגליה ולא לרוסיה יום אחד הקומונדאנט הרוסי שאל כל אחד לחוד

יל להעביר את השלוש 'רצ'הוא אירגן את זה עם ממשלת צ. יל'רצ'היה מן מפעל של הנכד של מונטיפיורי עם צ

  .מאות ילד לאנגליה

טו שמכל כל הסיפור היה שהם החלי. התברר לי אחר כך למה אספו את כל הילדים האלה דווקא מטרזינשטאטד

הזמינו חמשת . נתנו פקודה למפקד של המחנה להכין תאי גזים, גרמניה יאספו כמה שיותר יהודים לטרזינשטאדט



. לחסל אותם תוך חמישה ימים, אס שישלימו את הפעולה האחרונה של השמדת שמונים אלך יהודים.אלפים אס

אז הוא אמר להם שאם , לב האדום משוויץולמחנה הזה הגיעו ביקורים של הצ, מפקד המחנה ידע שזה כבר הסוף

והוא הראה . הם יבטיחו לקחת אותו ואת משפחתו יחד עם הטרנספורט האחרון לשוויץ הוא יגלה להם את הסוד

. וסיפר שבחמישה למאי הם מתחילים את הפעולה, הוא לא יכול היה לסחוב את זה יותר. להם שבאמת הכל מוכן

  .יהודי במחנה ולא ישאר אף, עד העשירי הכל יגמר

אז נתנו הוראה , והרוסים היו צריכים לעלות על פראג, מכיוון שאת טרזינשטאדט היו צריכים לכבוש האמריקאים

כיתרו אותו בשומרים שלהם ולא נתן , הצלב האדום שם דגלים סביב המחנה. לרוסים לעלות מיד על טרזינשטאדט

כך , נית הייתה להגיע לטרזינשטאדט בשנים עשר למאיהתכ. וכבשו את המחנה בשמיני במאי, לאף גרמני להכנס

  .בעצם ניצלנו

  .בלילה אחד הוציאו את כל השלוש מאות ילד מפראג דרך הולנד לאנגליה

  

  

  מתום המלחמה ועד העליה לארץקורותי 
  

  אנגליה

  

וליד מחנה , שם היה בית חרושת לאוירונים. ליד סקוטלנד, זה היה בוינדארמאר, הגענו לאנגליה ללייק דיסטריקט

כמובן בבוקר כשהעוררתי כולנו היינו . נתנו גופיות ותחתונים שהגיעו מקנדה, נתנו לכל מאיתנו שם חדר. לפועלים

לקחנו . היו כל מיני תופעות. כל אחד שם לו מתחת לשולחן. כששמו על השולחן אוכל הוא מיד נעלם, פראי אדם

  .תוניםהתחילו לרכב בגופייה ותח, מהאנגלים את האופניים

, אגודת ישראל, ברית חלוצים דתיים. כל מפלגה או אגודה לקחו. ולאחר מכן פרקו אותנו לקבוצות, שם היינו כחודש

  .הבונים

, הייתה רופאת ילדים פסיכולוגית, כל אחד כמובן קיבל השכלה, היו מתנדבים ומדריכים שהגיעו מהארץ לטפל בנו

  .חה חגיגיתבלילות שבת עשו ארו, עשו בית כנסת, היה רב

הוא בא איתנו כמדריך עוד , משה ראנד, בין המדריכים שהיו שם היה אחד. אני נפלתי להוסטל של אגודת ישראל

  .מטרזינשטאדט

בוקר אחד . הייתי אוהב לזמר לעצמי, תמיד הייתי שר טוב. להכנס למקלחת, אני אהבתי לקום מוקדם בבוקר

היה אפשר לראות את שאר התאים וראיתי שראנד התעלף , עלהעליתי למ, שמעתי מין משהו כאילו נופל במקלחת

הוא החליט שאיפה . רצתי איתו עירום והצלתי את חייו, לקחתי אותו לרופאה על הגב, הוצאתי אותו. באמבטיה

עברה . של אגודת ישראל, בצורה כזאת הוא אומר שהוא פותח מן הוסטל בלונדון. שהוא הולך הוא לוקח אותי איתו

, החזקתי שם מעמד. אולי החיים הדתיים יהיו יותר טובים לי, שבה שאת החיים החילוניים אני מכירבראשי המח

  .למדתי את זה מהר מאד, קראתי בתורה, התפללתי כשליח ציבור, אפשר להגיד שהייתי התלמיד הטוב ביותר

  .תנים לפגושלא נו, כבר לא נותנים לצאת. אז הכל נהיה לי קיצוני מידיי, החזקתי מעמד שנה וחצי

אבל אני רוצה ללמוד בבית ספר , אני מוכן לעשות הכל מה שאתם דורשים: אמרתי, על דבר אחד לא הסכמתי

הרי עבדתי , דווקא רציתי ללמוד מכונאות רכב. התחלתי ללמוד טכנאות שיניים' 45בראשון בספטמבר . ומקצוע

  .אבל הם אמרו שזה לא מקצוע שמתאים ליהודי, בתיקון טנקים

  .דיברו על ארץ ישראל, ל מיני הוסטלים הכינו לעליהבכ

  .שכרתי יחד עם חבר דירה ועזבנו את ההוסטל, והארגון עזר לי קצת בתשלום, אני כשכבר הרווחתי מספיק כסף



, נטים'הסרג. שמענו על הכל. היינו נפגשים כולם יחד חזרה ודיברו כבר אז על ארץ ישראל, הקימו לנו מן קלוב כזה

  . הכל, ב גרונרד, התליות

  .ל של ההגנה במחתרת"של האצ, י"גיוס של הלח. הם פעלו גם בלונדון, התחילו גיוסים של מתנדבים

  ?למה לא התנגדתם! הלכתם כצאן לטבח: היינו שומעים הרבה את האמרות כמו

. ריחה והרגוהיו ניסיונות ב. לא הייתה שום אפשרות להתנגד למה שעשו לנו הגרמנים. אני אישית לא מקבל את זה

היה אך ורק בגלל שהם היו משתפי , עצם העובדה שכל מחנות ההשמדה הוקמו על אדמת פולין, לפי דעתי

לפעמים אני . ושלא יהיה שיתוף פעולה לעזרת יהודים, שם ידעו שלא יקומו פרטיזנים, הפעולה הטובים ביותר

  .חושב שהפולנים אפילו היו גרועים יותר מהגרמנים

לכן , ולעשות בארץ, יק לי שזה מה שלא יכולתי לעשות בזמן המלחמה צריך לעזור ליהדותהבז, בכל אופן

שלחו אותי לאחד . כ הזמינו אותי לבדיקה בבית כנסת והתנדבתי להגנה"אח, התנדבתי באיזה בית ספר. התנדבתי

  .המומחים בהארליי סטריט שיבדוק אותי בדיקה כללית אם אני מספיק בריא להתנדב לצבא

היינו אז שנים עשר שלא . שיש לי שם בן דוד, הכנתי לי סיפור. קיבלתי כרטיס חד סטרי לפריז ומשם לשוויץככה 

  .אחד טייס ואחד רב סמל בצבא הבריטי, שתי בנות, ארבעה חברים טובים, הכרתי

  .שם קיבלנו אימון צבאי, כשהגענו לפריז אספו אותנו מיד למארסיי

  

  ארץ ישראל

  

בערב כבר היינו . נחתנו בצהריים. שהיינו הביאו ארצה באווירון דרום אפריקאי שנחת בחיפהאת כל האנגלוסכסים 

. ולקחו אותנו מיד לסמריה ליד נהריה, חתמנו כל אחד שהוא יודע שהוא מסכן את חייו, קיבלנו מדים, בתל השומר

  .הפגזות, לילה אחר כך כבר הייתה הפעולה הראשונה מקיבוץ אלון

נתנו . שאחרי הקרב בלטרון רובם נהרגו כתוצאה ממפקדים שלא ידעו איך לדבר איתם, סכסיתהיינו פלוגה אנגל

הוא  .וקוראים לו היום טימוסי באודן, באנגליה הוא היה הבן של לורד באודן. לנו מפקד גוי נוצרי בשם דויד אייפל

. יתו את מלחמת השחרורולחמנו אהוא נהיה מפקד הפלוגה שלנו . ערק מהצבא הבריטי והיה רב סרן בכלניות

  .לוחם גדול, הוא בן אדם מקסים, אנחנו נשארים ידידים עד היום

כך כבר בשחרור . מנהל מחלקת פנימית בתל השומר עשה אותי חובש, כתוצאה מזה שכבר הייתי טכנאי שיניים

בתחילה  .אההייתי בחיל הרפו, סדיר ומילואים, וכל השלושים שנות שירות שלי, הגליל השתתפתי כחובש קרבי

  .כ רב סמל בית חולים שדה ולאחר מכן מדריך חובשים"אח, הייתי חובש

  .החל ממלחמת השחרור, השתתפתי בכל מלחמות ישראל

כ "אח. טיפלנו אז בעשרים פצועים, הייתי חובש ורופא יחיד עם פלוגת צנחנים, בשחרור ניצנה, במבצע לפני קדש

, במלחמת ששת הימים הייתי רב סמל בית חולים שדה. ילהעג- לחמנו באבו, במבצע קדש הגענו עד התעלה

  .טיפלתי בהרבה פצועים

, כ חציתי את התעלה עם אריק שרון באוגדה שלו"אח, טסה- הייתי בקו בלוזה. גם במלמחמת יום הכיפורים כמובן

המחלקה  ואני עוד הייתי עם, במבצע ליטאני הבן שלי היה כבר קצין בלבנון. הייתי סגן מפקד מחלקת רפואית

  .מדריך עזרה ראשונה, השתחררתי כמדריך חובשים .הרפואית שלי

  

  

  



  חיים שאחרי

  

הבת היא , בת ובן; יש לי שני ילדים, חיים טובים, מה שהיה חשוב ביותר הוא שהתחתנתי עם אישה טובה

  ).חסרים מספר הנכדים(****. הבוגרת

, בתחילה. הרגשתי שאת המעגל לא סגרתי. ותיכשהנכדה שלי בת השבע עשרה נסעה לפולין מהתיכון זה משך א

, אלא עם אשתי ושני הילדים, עוד בתקופת הקומוניסטים כשרק נתנו ויזה לבקר בפולין החלטתי לא לנסוע לבד

  .מסרטת וידאו ונסענו לפולין, לקחתי את כולם. חשבתי שכך יהיה לי יותר קל

, הייתי באושוויץ. פרק למיידאנק, תי ועבר בכל המחנותהוא התחיל לנסוע אי, כשהגענו נתנו לי שם של נהג מסוים

ראיתי רק את המצבה שאמרו . ולא יכולתי להכנס, יסקו איפה שאבא נפטר'ניסיתי להיות בבית החרושת בסקארז

על הגבעה הייתה בכל זאת איזו מצבה . בלי להגיד שאלה יהודים, שניספו שלושים או ארבעים אלף אנשים

  .נספיםשיהודים הקימו לזכר ה

הגעתי . כי שם נשברתי, טוב שזה היה הסוף. איפה שלקחו את אמא ואת אחותי, את טרבלינקה השארתי לסוף

הוא דיבר איתי פולנית ואני התחלתי לתרגם בעברית לילדים ולאשתי שהבינה עוד קצת . המנהל קיבל אותנו, לשם

למחרת  .ולא יכולתי יותר, ברחתי משם ,פרצתי בבכי, כשהגעתי למצבה הגדולה הפסקתי כמעט לנשום. פולנית

  .חזרתי ארצה

כי עבדתי ליד קרמטוריומים הרבה , לפני זה היו לי סיוטים וחלומות שרודפים אחרי שמגרשים אותי לקרמטוריום

לא היו כרטיסי טיסה והחבר , יום אחד רציתי לנסוע לקרובים בפריז. הסיוטים האלה לא נגמרו לי כשחזרתי. פעמים

, באותו הרגע החלטתי שכן. ש לו משרד כרטיסים שהוא יכול לסדר לי כרטיס דרך ורשה לפריזשלי אמר שי

  .ונשארתי בפולין חמישה ימים

עם המזוודות והכל . לטרבלינקה: אמרתי לו? לאיזה מלון: הוא שאל, חיכה לנו אותו הנהג. אשתי, הגעתי עם נחמה

אלף  18שמו שם . פאניקה וניגשתי למצבה הגדולה שם בלי, הגעתי בשלווה. לקחתי איתי נר נשמה, נסעתי לשם

חיפשתי בין האבנים עד שמצאתי אבן . מרחוק זה נראה כאילו מובילים שיירות של אנשים, אבנים גדולות וקטנות

  .יהודים 12,000 –קוזניצה : שכתוב עליה

  .אמרתי לעצמי קדיש והייתי משוחרר, הדלקתי נר

הוא לקח אותי לכל . עכשיו תיקח אותי לכל המקומות היפים בפולין: לנהג אמרתי, אחרי זה באמת הרגשתי הקלה

שסגרתי , באמת הרגשתי שעשיתי לעצמי פסיכותרפיה עצמית. לא ביקרתי לא במחנה ולא בשומקום, מיני מקומות

רו כל החלומות עב, פתאום כל הסיוטים עברו לי, הגעתי הביתה. אחרי זה כבר לא היה אכפת לי כלום. את המעגל

לא הייתי צריך לקחת . כבר לא התעוררתי בזיעה קרה ולא בהתנפחויות שהיו לי, התחלתי להרגיש יותר טוב. לי

  .אמרתי לעצמי שאת פולין אני כבר לא צריך. והרגשתי משוחרר, שום כדורי הרגעה

מיים את פגשתי פע. כמובן הדבר החשוב ביותר שנסעתי פעמיים לכפר בו נולד אבא שלי נולד וסבא שלי חי

, אבל בפעם השנייה ישבתי איתם יום שלם, בפעם הראשונה לא יכולתי לשבת איתם ולדבר. החברים של אבא שלי

הם סיפרו לי סיפור על . הם זכרו את כל הדודים והדודות בשמות. ושמעתי את כל הסיפורים על כל המשפחה שלי

. בבוכנוואלד לקחו לי אותם. תי עד לבוכנוואלדחבילת תמונות ששמר. אותה זכרתי מתמונות שהיו לי, איזו דודה

את . אבל את התמונות לא קיבלתי, כשבאתי לקחת אותן חטפתי מכות, אמרו לי שאקבל אותם אחרי המקלחת

, במחנה הראשון. 75 -מספר שרודף אותי כל הזמן. שמו את שם ומספר, התמונות הכניסו למעטפה חומה

כשהגעתי ארצה . 75ופה  75פה זה היה , 87075בוכנוואלד היה לי  במחנה השני, 6075יסקו היה לי 'בסקארז

  .יש כל מיני אמונות. 66675קיבלתי מספר אישי 
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. הגענו כמעט לשמונה מאות, הצטרפו אלינו הרבה יותר, ילד באנגליההשלוש מאות , ל"מח קבוצה הזאת שלל

, כל מי שהיה לו קרובים. דרום אפריקה, באוסטרליה, בארגנטינה, יש באמריקה. כולנו התפזרנו לכל קצוות העולם

בכל חמש שנים . יש לנו פעם בשנה מפגש לכל הקבוצה, אבל אנחנו קשורים את עצם היום הזה. עזב את אנגליה

  .מתקיים מפגש בלונדון

יודעים , תמידאנחנו נמצאים בקשר מ. איש 450השתתפו בו , לקראת חמישים שנות שחרור היה מפגש בתל אביב

אם חס וחלילה מישהו נפטר אנחנו . הרע והטוב, כתוב בה הכל, כל שלושה חודשים יוצאת חוברת. אחד על השני

הקבוצה הזאת קשורה עד היום הזה כאחים . אם למישהו נולד נכד או מישהו מחתן מישהו אנחנו יודעים, יודעים

  .אין שום כוח שיכול לעשות משהו. ואחיות

עזרו להרבה . הכסף הוא בראש ובראשונה למטרה שאם מישהו מאיתנו חס וחלילה צריך, של כסףיש גם הכנסה 

  .בכל מיני צורות

  . כשמישהו בא ארצה מהקבוצה כולנו מתאספים, כמעט כולם משתתפים בשמחות

ית והוא איש אצלי בב 50-אני אירגנתי כ. הוא מופיע ונואם בכל מפגש, ר הכבוד של הקבוצה הוא מרטין גילברט"יו

. וכך זה נשאר, כך קראנו לעצמנו כשהיינו ילדים. The Boysהגיע לראיין כל אחד לקראת הספר שהוא כתב עלינו 

אנחנו תורמים כל שנה כמעט . זו קבוצה שמושיטה עזרה. '45-כי השתחררנו ב, Society 8 45הקבוצה נקראת 

  .ל"לצה, במלחמות, לילדים חירשים ואילמים; ינג למדינת ישראל לכל מיני מטרותכחמשת אלפים לירות סטרל

  

. לאמא שלי היו שתי אחיות ושלושה אחים. מכל השבט הגדול, אני היחיד שנשארתי מכל המשפחה הגדולה שלי

  .ולא מצאתי עד עצם היום הזה, חיפשתי אחריהם, שלושה בני דודים ברחו לרוסיה

  

, רגע רגע בזמן העבודה, שעה שעה, עברו יום יוםכי לתת את הדברים ש, אני חושב שנתתי רק קומץ ממה שעבר

  .זה ממש עולם ומלואו, אפילו בזמן השינה זה דבר בלתי אפשרי, בזמן החיים
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