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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .הצעיר מבין שלושה ילדים, בקרקוב שבפולין 1925באוגוסט  נולדתי

  .חיינו בדירה גדולה  והיתה לנו משרתת,לאבי היתה חנות פרוות
  .ההרריים של פולין באזוריםבכל שנה נהגנו לנסוע לחופשות 
  .אבי היה מתפלל בכל בוקר ולאחי ולי חגגו בר מצווה, משפחתי היה יהודית מסורתית

כשהלכתי לבית , בימי ראשון. מעולם לא הסתרנו את היותנו יהודים. גשנו עוד בטרם פרצה המלחמהאת האנטישמיות הר
  .היו הילדים הפולנים זורקים עליי אבנים וקוראים לי בשמות גנאי, הספר

ם ובחגים היינו נפגשים לשיחות ויוצאים לטיולי, זו היתה תנועה ציונית".הצופה"למדתי בגימנסיה העברית והייתי חבר בתנועת 
  .היה לי קול טוב,בכל שנה בחג החנוכה הייתי מדליק נר בחנוכייה . ספורטיבית תלויפענהגנו לערוך 

היה זה בית ספר יהודי פרטי . הלימודים בבית הספר היו בשפה הפולנית פרט לשיעורים בעברית בתורה ובהיסטוריה היהודית
  .ציוני במהותו והייתי תלמיד טוב

  .את אמי המיוחד, תימאוד אהבתי את משפח

במיוחד את ההחלקה על הקרח במגרש הספורט של מכבי , צבע לבן כלובן החורף אותו אהבתי. את ילדותי אני זוכר בצבעים
  .קרקוב

  .הסלון ןבמיוחד את הפרחים שאמי היתה מביאה מהשוק ומניחה על שולח, כל צמחי הטבע באביב תק כמו פריחובצבע יר
  .כשהיינו בחיק הטבע בחופש הגדול, ריחות של יערות ושל שדות. ותאת ילדותי אני זוכר בריח

  .שבו אמי היתה קונה את המצרכים' גם את ריחות התבשילים של אמי שהיתה מכינה במטבח וריחות של שוק יהודי בקמזמיז

לכל צאצאי  בבית הכנסת הזה חגגו בר מצווה. מקום מכובד בזיכרונותיי יש לבית הכנסת בו התפללה כל משפחת הלפרן
שומע את צלצול , כאילו בחלום,לפעמים אני . גם בו למדו כל צאצאי המשפחה, אני זוכר את בית הספר העברי בעירי. המשפחה

  .ההפסקה וקולות של שמחה ועליזות שבקעו מתוך החצר
  .ילדות מלאת תוכן בתוך משפחה חמה ואוהבת, ילדות יפה היתה לי

מאותו יום ארור התרסקה .הגרמנים והמלחמה הפכה לעובדה םהאווירונישהטילו  כל זה התנפץ ברעש אדיר של הפצצות
  .קרב על הישרדות. לאיש בוגר המנהל קרב על חייו -כמעט נער–מאותו היום הפכתי מילד . ילדותי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , בדויה ושם בדוי זהותבמסתור 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 

  .החלטנו לברוח,התחלנו לארוז את חפצינו  1939בספטמבר  3 -ב .מיד עם פרוץ המלחמה התקרבו הגרמנים לקרקוב
  .היה לנו ברור שברגע שיגיע השלטון הנאצי היהודים יסבלו

התלאות בדרך . ימים ולילות מקרקוב ועד ללבוב הממוקמת בדרום מזרח פולין 14עמוסי מזוודות במשך , הלכנו כל המשפחה
  .ישנו באסמים, אספנו תפוחי אדמה מאיכרים בדרך. מאכללא היה מקום לישון ואוכל ל. היו קשות מאוד

  .נעשה חסר אונים, אבי שהיה בשבילי סוג של סמל לגבריות. אמי ואחותי היו בחוסר כח מוחלט
היינו בפחד . חיות וגם בני אדם,בדרך ראינו פגרים של סוסים. ביניהם גם פולנים, לכנו עם מאות אלפי אנשיםהכך נדדנו ו

  .ו ללבובמתמיד עד שהגענ
. בינתיים ברית המועצות פלשה לפולין והגיעה עד לנהר הוילסה. היתה לנו משפחה שם . בלבוב התחלתי ללכת לבית הספר

  .החלטנו להישאר בלבוב כי חשבנו שתחת שלטון סובייטי לא נהיה תחת סכנה

ית כבר לא היה פתוח והחנות של הב אך אמי ואחותי חזרו לקרקוב כדי למכור את הרכוש שנותר. בינתיים המשפחה התפלגה
  .הן רצו לחזור ללבוב אך הגרמנים תפסו אותן והן נשארו בקרקוב. אבי נפרצה

אבי עשה אז דבר שאולי . יום אחד אמרתי לאבי שאני חוזר לקרקוב. מאוד התגעגעתי אליהן, אני לא מצאתי את מקומי בלבוב

הייתי . את הגבולות בסיכון בלתי רגיל ואני צורפתי לקבוצה כזאת היו אז קבוצות של אנשים שהיו חוצים. בדיעבד היה שגוי
. לא יכולתי לצאת ממנו, לפני שיצאנו למסע נפלתי לתוך בור שכולו שלג. כל היתר בקבוצה היו בוגרים, הנער היהודי היחיד

  .ה שהייתי נשאר שם למוותאם לא היה מבחין בי כנרא. הבחור האחרון בקבוצה סיבב את ראשו והבחין בי ובא להצילני,למזלי 
  .חזרתי לקרקוב ויחד עם אמי חזרנו לדירה שלנו שהתגוררו בה יהודים שגורשו מדירותיהם

ותר היה לצאת רק עד תשע וההיינו בעוצר , ענדתי סרט יהודי על הזרוע. מיד הייתי צריך להתאים עצמי למציאות החדשה
פעמיים בשבוע היינו צריכים להתייצב בלשכת העבודה ולצאת . הגרמניםהיו תופסים יהודים ומחייבים אותם לעבוד עבור .בערב

  . 15הייתי אז כבן . העבודה הקשה ביותר היתה לנקות את השלג מהכבישים. משם לעבודה פיזית בעיקר

ה אני מנס. שטוף זיעה ולב דופק כאילו רצה לצאת מהחזה,לפעמים אני מתעורר בלילה . כיום יש לי סיוטים מהתקופה ההיא
  . עת היינו בעוצר, 1940זה אותו חלום שהיה למציאות בשנת . להיזכר בחלום ואט אט חוזר אליי הזיכרון



 

השעה . ערב אחד יצאתי למפגש עם חברים ומיהרתי לחוזר הביתה. היות מחוץ לבית עד לשעה תשעמותר היה לנו ל, כאמור
, שני קלגסים גרמניים, הופיעו מטרים ספורים ממני, דמהכאילו מתחת לא, פתאום. הרחוב היה ריק מאדם. היתה שמונה וחצי

אבל ,ידעתי מה מצפה לי . אחד מהם נתן לי סימן עם האצבע להתקרב אליו. כל אחד בגובה של שני מטר לפחות. SSשוטרי 
. יליצעק לי אחד מהם וידו נעה בכיוון הצווארון של מע" ?אתה יודע מה השעה."מחוסר ברירה התקרבתי ונעמדתי מולם

". תעצור מיד, יהודי"הם דלגו אחרי בצעקות . התחלתי לברוח יאינסטינקטיבבאופן , ואז. ריח האלכוהול,הרגשתי את ריחו 
המפגש הזה זכור לי ולא יימחק עד . כל כוחותיי התרכזו בריצה הזו.למזלי הם נעלו מגפיים ממוסמרות ולא הצליחו לתפוס אותי

  .סוף חיי
אני ובן דודי ברחנו והסתתרנו בבית החולים . ושמענו יריות SSראינו שהוא מוקף באנשי ה , בקרקוביום אחד התעוררנו בגטו 

  .בגטו

הוא קרא בגרמנית לנושאי האלונקות . מישהו רץ לפתוח ונכנס קצין גרמני עם עיני רוצח. פתאום שמענו דפיקות על השער
היו שם עגלות . היו מחווירים מפחד הגהנוםחזה שאפילו שדי נתגלה לעינינו ממול הכניסה . בן דודי ואני יצאנו.לצאת משם

  .הםיהם עישנו סיגריות ופטפטו בינ. עם רובים שמוטים SSמולם עמדו חיילי ה . נוטפות דם ומלאות בגוויות 
ידי פעם היו מ. 15הן היו מאוד כבדות ואנו בני פחות מ . התחלנו להוריד את הגוויות ולהעמיסן על אלונקות, בידיים רועדות, מיד

ראינו שכנים . בין הגוויות ראינו גם חברים שלנו שרק אתמול דיברנו איתם.הגויות נופלות לכביש ובקושי יכולנו להעמיסן חזרה 
רצינו רק לביים את העבודה האיומה ולא לראות יותר את , טיםועבדנו כמו רוב, ומכרים אחרים אך לא היה מקום לרגש אנושי

  .ו בחמישיות ובצעדת שמאל ימין עזבו את הגטו עד לאקציה הבאההרוצחים הסתדר.הזוועה

שם המשכתי לעבוד בעבודות חוץ עבור הצבא . עברו למחנה הריכוז בפלאשובוכל אלה שנותרו בחיים לאחר האקציות ה
  .הגרמני

  .רוצח אכזרי ,תללא מעצורים אמון גבו שלט  לשמצהמחנה פלאשוב היה מחנה הידוע 

–הפסקה . בקצב שאינו אחיד, נשמעו ממרחק יריות בודדות, כאשר חזרנו קבוצת חברים מהעבודה לצריף ,ביום סתווי סגרירי
שראינו את  דהתקרבנו מעט ע".שמע ישראל"התקרבנו לקול היריות ולפתע שמענו זעקות .צרור יריות- הפסקה, צרור יריות

בסוף השוחה . תור ליד שוחה  המוקפת באוקראיניםעומדים ב, עירומים ביום היוולדם, קבוצת גברים ונשים. תמונת הבלהות
  . היא היתה לבושה, ליד השוחה כרעה ברך אישה זקנה.ויורים בראשיהם SSעומדים שני אנשי 

תוך כדי שיחה הוא סיפר לי שאותה הזקנה לא הסכימה להתפשט . למחרת היום הגיע למוסך בו עבדתי נהג אוקראיני עם רכבו

  .תהזוועוק לאחר שהיתה עדה לכל ר, וכעונש הם ירו בה בסוף
  .יחד עם קבוצת אנשים הועברתי למוסך מקומי .יום אחד סיימו את העבודה שלנו כי הגיעו שבויים מרוסיה להחליפנו

, תו של אמון גכבבמוסך היה גם ר. היו מכים אותנו בלי סוף,האוכל היה עלוב. שעות בשתי משמרות 24עבדתי במוסך במשך 
למזלו הרע התחיל לרדת . קצינים להראות להם את העבודה של העבדים שלו א הגיע למוסך עם קבוצה שליום אחד הו. הרוצח

האוטו שטיפלנו וליקקנו אותו לא . הגורל תמיד לא אהב אותנו. בו וייסעהוא אמר להם שבמוסך נמצא האוטו שלו ושהם . גשם
והורה שכל אנשי המוסך  מאוד כשיצא מביתו הוא כעס. א הניעשלו אך גם כך הוא ל הלווילנאלצנו לדחוף האוטו עד . רצה להניע

  .שיוציאו אותנו להורג םאנחנו היינו מאושרים כי היינו בטוחי. יקבלו עשרים הלקאות על הישבן

  :בדיוק באותן השניות נכנס מפקד המחנה ושאל . היא הביאה פרוסת לחם, ביום אחר הגיעה למוסך אישתו של אחד העובדים
  .עוד בטרם היא הספיקה לענות הוא הורה לחייל שלידו להרוג אותה, "?ושה פה ולמה את לא עובדתמה את ע" 

שת ועבדתי שם בבית חר. התייחס אלינו בכבודאפשר להגיד שהוא . שם מצבי קצת השתפר, העבירו אותנו למפעל של שינדלר
  .אספו אותנו חזרה לפלאשובו יהודיםהחליטו להעביר את כל ה. אך גם לזה היה סוף. הכל היה אוטומטי, בחרטות

, וההסתכלו לתוך ישבננו לבדוק אם אנחנו מסתירים מש,שם גילחו אותנו . אשוב התחיל טרנספורט למאטהאוזן באוסטריהלמפ

אם למפקד לא היה מצב רוח . בכל פעם היו מוציאים קבוצה לעבוד במחצבה. רקו לנו סמרטוטים והושיבו אותנו בחצר ענקיתז
. מפיל בבעיטה מישהו מהעובדים למחצבה ולאחר מכן הם היו מחזירים את המתים לצורך רישום של הגרמניםהוא היה 

  .לא משנה אם חלקם נרצחו, מבחינתם אם יצאו עשרים חייבים לחזור עשרים
טה לא ידעתי מה המחר". חיזוק הצבא הגרמני"שם עבדנו ל. היה זה מחנה קטן יותר. אוסטריה, לשטאייר הועברנומשם 

בצהריים ובערב קבלנו ,היינו מקבלים מרק בבוקר. היה זה בית חרושת למכוניות, בזמנו.  1943זה היה בערך בשנת . מייצרת
רוסים ויתר ,כים'צ,המחנה היה מעורב ביהודים. בכל יום היו מחזירים אותנו למחנה דרך השלוחה של הרכבת. פרוסת לחם

  .מ מתקרבים"שם גם שמענו את התותחים של בריה. ק גבריםר,לא היו נשים במחנה. אזרחי היבשת הכבושה

  .שם גם היה מחנה הריכוז, והעבירו אותנו רגלית לגוזן באוסטריהיום אחד סגרו את כל המחנה 
לא היה , היו שולחים קבוצות לשדות לקטוף צמחים כדי שאפשר יהיה להכין להם מרק. התנאים היו מאוד קשים. עבדנו במפעל

שעמד ליד השער  SSהזקיף של ה . עמדתי בקצה החמישייה,למזלי הרע, ליכה לגוזן הלכנו מסודרים בחמישיותבזמן הה. אוכל

  .לי עור התוף נקרעמכה אחת פגעה לי באוזן ו. הוא הוציא אותי והתחיל להכות אותי חזק. לא אהב את הפרצוף שלי
  .כך הבנו שאנו חופשיים, יום אחד נכנס למחנה טנק אמריקאי

  . הם היו שוטרים בפנסיה. זקנים אוסטריים כדי לשמור עלינו, "הגה"ובמקומם הגיעו ה ברחו לפני כן הגרמנים
לנו . הם הרגו אותם, היתה מלחמת סגירת חשבונות בין העצורים הגויים לבין הקאפו. לא ממש ידענו מה לעשות הלאה
  .היהודים לא היו כבר כוחות להילחם

  



 

לאחר כמה ימים שאר הקבוצה החליטו ללכת לעיר לינץ . ברגל והגענו לביתו של איכר אוסטרי אני ועוד קבוצה של נערים הלכנו
האיכר האוסטרי העביר . סימפטום של שחפת, היה לי חום גבוה וירקתי דם. אני הייתי אז חולה מאוד. שבה היה מחנה עקורים

  .הוא ראה בנו אויבים, הוא עשה זאת כי פחד מאיתנו. אותי לבית החולים
כולנו אכלנו מהן אך זה היה קשה לנו כי הקיבה שלנו לא היתה ,ב "הגיעו לשם חבילות מזון מארה. בבית החולים טיפלו בי

  .רגילה לקבל מזון
  

  . ץ'אמי נרצחה במחנה בלז
  .אחותי הסתתרה כי היה לה מראה נוצרי והצליחה לעבור להונגריה

  .ה היה נרצחו על ידי אוקראינים מלבד אחד ששרד וסיפר לי על כךאחי רצה לעבור מזרחה מלבוב אך בדרך כל הקבוצה שאית

לאחר מכן עלה ארצה ולאחר . ב לאחר המלחמה"הוא עבר להתגורר בארה, אבי נשלח למחנה ריכוז אבנזהיי והצליח לשרוד
  .מותו נקבר בצור שלום

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, חזרה הביתההשחרור ו: ציוני דרך(

  .לינץ באזוראחותי ששהתה בהונגריה נפגשה עם אבי . גם אני חזרתי, לאחר המלחמה חזר אבי לקראקוב

  .שם הכניסו אותי לסניטריום וטיפלו בי במשך שנה. יחד עם אבי עברתי לשלזן שנכבשה על ידי הרוסים
זאת כבר היתה מדינת . של פועלים, חזרתי למוד באוניברסיטת טור שהשתחררתילאחר . ותפרואבי בינתיים פתח חנות 

  .מדתי ראיית חשבון ובמקביל עבדתי בחנות של אביל.קומוניסטים
  .לא היו לי חברים יהודים, הייתי היהודי היחיד בכיתה

  .תכופפיםבשמיים היינו מ ןאווירום שעבר עבכל פ. זה היה מוזר לחזור לחיים לאחר המלחמה
  .שם ביליתי את שעותיי  החופשיות". איכות"עם חברים וחברות שהקימו תנועת נוער ציונית  יהתיידדתבבית הספר 

  .החיים התגלגלו עד שאבי ואשתו השיגו ניירות יציאה מפולין לישראל
עבדתי שם במפעל לייצור . אני נשארתי לבד אז חזרתי לפולין. היה לנו בלבול ברכבות ואיכשהו אבי ואשתו נשארו באוסטריה

  .עגלות ובסופו של דבר גם אני קבלתי אישור יציאה
, בתחנה פגשתי את אבי ואחותי ממתינים על הרציף. שם היו אוניות גרילה  לארץ ישראל. הלוונצידרך אוסטריה , נסעתי מפולין

  .אני עליתי לארץ. הדמעות זלגו כמו מים
  .סעו לשםב אז הם נ"לאשתו של אבי היתה ילדה בארה

  .הגעתי לבדי לארץ ושהיתי אצל בת דודתי שלא הכירה אותי קודם לכן אך התייחסה אליי בצורה בלתי רגילה
  

  

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

  .עבוד במשרד התעשייה והמסחרהתחלתי לו בארץ למדתי עברית באולפן
  .בתפקיד חשב של אחד הסניפים" סולל בונה"אחר כך עבדתי בחברת 

הכרתי אותה במקרה כשעבדה . ה שהיתה אחות משוחררת מהצבאדפגשתי בחורה נחמ. נישאתי לדורה 1952בשנת 
  .כך התחתנו. טיפוס ביתי ויפה מאוד, תי שהיא ילדה חמודהירא. כמטפלת בבית ילדים

  .י לפנסיה בגיל מוקדם יחסית והתחלתי לעבוד במשרד המשפטים בתור פקח נכסיםפרשת
  .היינו שמחים ועליזים שדור חדש הולך וצומח.עירית, התגוררנו בהדר הכרמל שבחיפה ונולדה בתנו הבכורה

  .טלי וצחי, לנו שני ילדים נוספים ולאחר כמה שנים נולד
  .שנים 56אנו נשואים באושר כבר 
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