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  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
עילות ותפקידים פ, 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;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

שהיו , הגרמנים פלשו לפולין ואז הוריי, 1939 המלחמה בשנת כשפרצה . כיצד שרדו עד שנולדתי ביער-אני אספר על סיפורי הוריי
מי שלא . הם התקיימו מפירות יער ומזון שקיבלו מגויים בכפרים הסמוכים. ברחו עם חברים וחלק מהאחים לכיוון היערות, רווקים

, משפחות שסירבו לעזור. והשתמשו בו לאיים ולקבל מזון, הם הכינו נשק מענפים ביער. הם הכריחו אותו לתת, רצה לתת אוכל
ואז הגויים החליטו אם כדאי להם לחפור בור או .  יחיו- שאם ייתנו אוכל, אמרו להם. שבו ייקברו, הוצאו מביתם ונדרשו לחפור בור

 היו צועקים וקוראים, אם לא נתן.  אמרו לו תודה רבה-אם נתן. לפתוח חלון ולבקש מזון, שיטה נוספת הייתה לבוא לגוי. לתת מזון
  .היה נותן אוכל, מרוב הפחד, והגוי. הוא מסכן את משפחתו,  שאם לא ייתן-שהיו עונים כדי להפחיד את הגוי, לחברים מהיער

היא ביקשה מאם המשפחה לתת לה . שהיא נכנסה עם שני אחיה למשפחה גויה, לפני שפגשה את אבי ביער, אחד הסיפורים של אמי
אמי . הגברת ריחמה עליהם וקיבלה אותם אליה. שהאישה תחביא אותה ואת אחיהמנת זאת על , כביסה ובישול, עבודות תפירה

אמי לקחה את שני . וסיפרה לאמי שהגרמנים צריכים להגיע לכפר, אחרי מספר שבועות באה הגויה. עשתה לה את כל עבודות הבית
ה נערה היא רצה מהר והצליחה להכנס לעוביו מאחר ואמי היית, לפתע הגיחו גרמנים על אופנועים. אחיה ורצה מהר בחורף המושלג

, אמי הצליחה לשרוד ואז פגשה את אבי. הם רצו יחפים בשלג והגרמנים ירו בהם, לאחיה נפלו הנעליים בזמן הריצה. של היער
י היה וסבי מצד אב, שסבי מצד אמי היה רב בחצר, ידוע לי גם.  אחים12אמי היחידה ששרדה מתוך . לפני המלחמההכירה משאותו 

  .חוטב עצים
היא הייתה מבית . אבי רצה לשכב עם אמי אבל היא סירבה ואמרה לו שהוא חייב להתחתן איתה. התאהבו, בהיותם רווקים, אבי ואמי

  .כך הם התחתנו ביער. דתי והיה לה חשוב מאוד להתחתן
, שני מטרים-רו בורות בעומק של מטר וחציהוריי חפ. היא עברה את ההריון עם כל רדיפות הנאצים, במשך הזמן נכנסה אמי להריון

היו , כדי שלא יתגלו, כל כמה שבועות נאלצו לעבור ממקום למקום. את הבורות כיסו בגזעים וענפים. שיוכלו לנוח ולישון בהם
  .עו למיםלפעמים חפרו בור והגי. אז נאלצו לחפור במקום אחר, לפעמים חפרו בור והגיעו לאבן. הלשנות של גויים מכפרים סמוכים

הוא רחץ אותי עם . אז אבי ביקש סבון מאיזה גוי, לא היה במה לרחוץ אותי. מחסור בבגדים, בשלגים וקור, אני נולדתי בחורף
  . כנראה שהוא היה עשוי משומן של יהודים-ואז התגלתה שן בתוך הסבון, הסבון

כמו , אז האכילו אותי במה שהיה ביער.  חלשה ומדוכאת,מורעבת, היא הייתה רזה. לאמי לא היה חלב בשבילי, מאחר ולא היה מזון
ששאלה אותה ביידיש , לפתע הופיעה מולה אישה זקנה. אמי הלכה איתי ביער ובכתה. זה עשה לי עצירות וגרם לי להכחיל. פטל

,  לה שיש תרופההזקנה אמרה. ואמרה שאני הולך למות בגלל הכיחלון והעצירות, אמי הראתה אותי לאישה הזו" ?בתי, למה תבכי"
, הזקנה אמרה לאסוף לשלשת ציפורים. אמי שאלה אותה מה התרופה".  הילד יישאר בחיים- אם תסכימי לקבל את הרעיון שלי"

 דקות עברה לי 10אחרי . אך בלית ברירה עשתה מה שהזקנה הציעה, אמי לא האמינה למשמע אוזניה. לערבב בשלג ולתת לי לאכול
  .כך נשארתי בחיים, העצירות וחזר הצבע לגופי

חברים ואחים של . ואז הגרמנים ישמעו ויתקיפו אותנו, הפחד היה שאבכה. לא ידעו איך ישרדו עם תינוק, הייתה בעיה כשנולדתי
. יעזבו אותם, שאם לא יעשו את זה, אמרו להם. לזרוק או להניח ליד בית של גוי, הוריי אמרו להם שהם חייבים להפטר מהתינוק

באחד הלילות התקרבו לכפר ומצאו . תקופה ארוכה חיו לבד ביער. ובאמת הקבוצה עזבה אותם, כימו לעשות את זההוריי לא הס
השכם בבוקר אבי ניגש אליהם . אבי זיהה שזו אחותו שדיברה עם גיסו. פתאום שמעו מישהו מדבר ביידיש. שם התחבאו בקש. אסם

לא בכה כשהיה . כאילו יד אלוהים בדבר, התינוק לא בכה אפילו פעם אחת, תםמאז שעזב. עזבתם אותנו ושוב אנחנו נפגשים"ואמר 
  . ככה שרדנו את המלחמה." ולא בכה בשום מצב אחר, רעב

וסיכמו , קראו לי שלום. במקרה כזה אסור לקרוא לתינוק על שם אותו אדם, כשנולדתי הוריי לא ידעו אם סבי וסבתי חיים או מתים
קראתי לבני גדי על שם , כשהתחתנתי ואחרי שעלינו ארצה, ואכן. אקרא לבני על שם סבי גדליה, אתחתן אם אשאר בחיים ו-ביניהם
  .סבי

אז , היו סוגרים את השבילים עם גזעים, הם שמו מכשולים. ואורבים לגרמנים על השבילים, אבי סיפר לי שהם היו יוצאים למארבים
כדי להפיל , וחופרים בורות ומכסים עם ענפים, היו מותחים חוטים מהעצים בנוסף .הגרמנים היו נופלים והם היו מחסלים אותם

  .ולעכב את הגרמנים

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

  . אותנו פרטיזנים יהודים ונתנו לנו אוכל ושמיכותפגשו.  פלשו הסובייטים והדפו את הגרמנים1945במאי 
, ליד החנות היו לו שני אופנועים. והוא היה בין העשירים ביותר בעיר, לאבי היה בית חרושת לנקניקים. עברנו לביאלבה שבפולין
ת הייתה צמודה למקום החנו. ובעסקי החנות היה לו שותף גוי, היה לו פועל שטיפל באורווה ובסוסים. אורווה עם סוסים וכרכרה



 

היו לנו רהיטים יפים , הייתה לנו עוזרת. תפוחי אדמה ופחם, במרתף היו כרוב. עם עליית גג ומרתף, היה לנו בית ענק. המגורים
  .ואחרי כל ניצחון ערך נשף עם ריקודים ואוכל, אבי אימץ את קבוצת הכדורגל של העיר. שעון קיר מהרצפה עד התקרה, ופסנתר
אבי .  הייתה שמועה שהגויים מתכוונים לנקום ביהודים.אמי התחילה לנדנד לאבי ולהטריד אותו שרוצה לעלות לארץ 1950בשנת 

 נאלצנו למכור את רכושנו .הדבר היחידי שיכל לקחת איתו היו מטבעות זהב. ועשה את כל ההכנות הדרושות, החליט לשמוע בקולה
, לקחנו איתנו כד עם שומן אווז כממרח ללחם. את המטבעות בתוך המעילים שלו שיתפור אבי ביקש מחייט. בתמורה למטבעות הזהב

  .מספר נקניקים וקצת בגדים
  .שהגיעה לחיפה" גלילה"עלינו לאוניה , בעיר נמל, שם. נסענו ברכבת לאיטליה דרך שוייץ

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, ו תרבותיתעילות ציבורית אפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
שם אבי גילה שנגנב לנו ארגז עם כל . שם ישנו על רצפת בית קולנוע עם כל שאר העולים. הגענו לחיפה ומשם נלקחנו לבית ליד

ים עם  חודש4שם גרנו . שכנראה היה בעבר בית הרצאות, לאחר מכן העבירו אותנו לביתן. גרנו שם במשך חצי שנה. המעילים שלנו
למדנו משמיעה יידיש , הילדים, אנחנו. ודיבר עם אמא ביידיש כדי שלא נבין, אבי אסר עלינו לדבר פולנית.  משפחות מרומניה4

  .ורומנית ושכחנו פולנית
עזר ) דודי מצא אותו ביערות פולין ואימץ אותו(בנו המאומץ של דודי .  עברנו למעברה בשיכון המזרח שבראשון לציון1951בשנת 

לקחנו חדר . הבשר הגיע מארגנטינה בגושים והיה צריך להפריד את הבשר מהעצמות. לא היה חשמל. לאבי לקבל אטליז במעברה
  .אחרי שבועיים קיבלנו אוהל. שינה שהיה צמוד לקיר החנות

  .רדוןהחנות עברה לשיכון גו, אחרי שנסגרה המעברה. בזכות פיצוי מגרמניה, לאחר מכן קנינו בית בשיכון גורדון
  .ש דוד רמז במגמת נגרות"הלכתי לבית ספר ע

נסעתי על אופניים מראשון לציון . לאחר מכן למדתי בתיכון עמל ברמלה. אז עבדנו במחרטת עץ, הייתי בין המצטיינים בכיתה
  .למדתי שם שנה אחת. ירושלים- תלמי מנשה ואל כביש רמלה,  חציתי את באר יעקב- לרמלה

והיה לי ראש טכני וידיים , בגלל שידעתי שרטוט. בהתחלה עבדתי בחינם. של חברו בראשון לציוןאבי לקח לעבודה במסגריה 
  . טוב מאוד בעבודההשתלבתי, טובות
ואמר לי שמעתה ישלם , הוא שאל האם אני מעוניין להמשיך לעבוד אצלו.  חודשים קרא לי בעל המסגריה לשיחה במשרדו3אחרי 

   . כך התקדמתי.לי לירה וחצי ביום
 שעות ביום וללמוד 7הוא הסביר לי שאני יכול לעבוד רק . יום אחד הפתיע אותי במקום העבודה מדריך מטעם הנוער העובד והלומד

  .אפשר ללמוד בימי שישי בבית הספר חביב,  שעות ביום8אם אני עובד . בערב
  . וכך היה, ותלאחר כשנה קיבלתי הצעה לעבוד חמישה ימים בשבוע וללמוד בימי שישי באורט רחוב

לא היה לי כל מושג בנהיגה , הייתי התלמיד הכי גרוע.  שבצריפין6ד "והגעתי לקורס נהגי משאית בבה,  התגייסתי1962בשנת 
בזמן שיעורי .  השקעתי בתאוריה ועברתי בפעם הראשונה.כי לא רציתי להיות טבח, אבל בכל זאת הייתי חייב להצליח. ומכונאות

  .ממדריך הנהיגה בגלל החריקותורף הנהיגה חטפתי מכות בע
המדריך החליט שהוא שולח אותי , בשבוע שלפני סיום הקורס. בסופו של דבר כל הבחורים בחוליה נכשלו בטסטים הראשונים

  . לירות ממשרד הבטחון50והמורה שלי קיבל על כך פרס בסך , אני היחיד שעבר. לטסט
  .היו מספחים אותי לתרגילים בכל מיני יחידות. ג על קומנדקרהייתי נה, קיבלתי סיפוח לפיקוד הדרכה בצריפין

 חשב שזה - כי אחד הבחורים שלידי שפך דלק על המנוע, אני נשרפתי. ש"נ אחד עלה באש בזמן טיפול בסופ"אחרי כמה חודשים נ
  .מים

ה שבתאי והוא היה  שמו הי-הבחור שגרם לי להשרף לא העז להגיע לבקר אותי.  באסף הרופא40אושפזתי במחלקה מספר 
  .מירושלים

הרופאים לא ידעו מה לעשות עם .  ידי הימנית הייתה חרוכה-מצב הכויה היה כל כך גרוע. לאחר מכן נשלחתי לבית הבראה בחיפה
  .הבראתי בסוף, למזלי.  לכרות אותה או לטפל בה באמבטיות-היד

במצבי ונתנו לי משאית התחשבו . החלטתי להמשיך לשרת, מאחר ולא קיבלתי פיצויים על הכויה. חזרתי לאותו מקום שבו שירתי
אלוף ,  משה לוי- הרבה אנשים שנסעו איתי הפכו לרמטכלים ואלופים. סופחתי לבית ספר פיקוד ומטה למשך שנה. במקום קומנדקר

  .שהיה מפקד של התותחנים, מימון
. ל"התחלתי לעבוד בתור אזרח עובד צה, 29.3.1967, ביום הולדתי. 1966ל חזרתי לעבוד במסגרות עד שנת "אחרי שחרורי מצה
האחראי בסדנה היה . שלחו אותי לסדנה גייסית ליד קרית מלאכי, רק כדי שלא אתפטר.  שנים5וחתמתי קבע , היו מרוצים ממני

לא .  אשכנזיושאל אותי האם אני, בסיום הסדנה קרא לי למשרדו. אותן ביצעתי בהצלחה, הוא נתן לי שתי משימות מורכבות. שוולב
אמרתי לו ששם . והוא שאל אותי אם היה לי שם משפחה אחר, אמרתי לו שכן. כי הייתי שזוף מכל העבודה בחוץ, נראיתי אשכנזי



 

הוא ניסה ליצור . גם אני התחלתי לבכות. שהיה נוכח בזמן לידתי ביער, הוא אמר לי. והוא התחיל לבכות, המשפחה שלי היה שפיבק
  .כי הוא היה עסוק מאוד עם החנות, ע לי אם אבי דיבר איתולא ידו. קשר עם אבי

  . שנים25ל "עבדתי כאזרח עובד צה. 1979ר והשתחררתי בשנת "בצבא הגעתי לדרגת רס
  . עד שיצאתי לפנסיה-מנהל אחזקת מבנים,  סגן מנהל עבודה- ביצעתי מגוון תפקידים

  .היינו מנגנים בכל האירועים בבסיס. ריחד עם אקורדיוניסט וכנ, הייתי נגן מפוחית בתזמורת בבסיס
כי בני התחתן בפעם , לא מדם,  נכדים3יש לי עוד .  נכדים ועוד נכד בדרך3,  ילדים3יש לי . 16.3.1948ילידת ,אני נשוי לנילי

  .השניה
י את זה במשך עשית. התנדבתי להסיע שני ילדים מביתם לגן ומהגן לביתם בקיבוץ פלמחים, 2003אחרי היציאה לפנסיה בספטמבר 

  .שנה
  .גם כיום אני מנגן מדי פעם עם חברי במועדוני גמלאים
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