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  קורותיך לפני המלחמה 

  

) זה אני(מאיר, שלמה, דבורה, יצחק, ביעק, רחל: לאחים קראו,אני הייתי השביעי , שמונה ילדים ינו משפחה גדולה בתיה

  .אילנה ושרה

  .לקחו את הפרנסותהם , החנות שלו לפני אושוויץלקחו את  הגרמנים. יתה חנות של טקסטילהילאבא שלי 

  .הייתה עקרת בית אימא .יעקב זאב ,ירושה מהסבא שליב קיבלנושבית גדול פרטי , גדלנו בבית משלנו

  

  . שנים לא יותר 4-5 של  והיה שם גם תיכוןבו גדלתי באותו מקום , יחד עם הגוייםלמדתי בבית ספר עממי 

נכנסו הגרמנים של הבחינה בדיוק באותו שבוע . עשיתי בחינה בחייטותשבסופם למדתי שלוש שנים , אני למדתי חייטות

  .הרבהלעבוד לא הספקתי .להונגריה

גרות הוא סיפר שהוא עשה באבל , בעיותעוד לא היה בהונגריה יותר מידי  '36ב. ע ארצההגי 3619בשנת שהבכור  יאבל אח 

אני זוכר שהוא חזר הביתה וזרק את התיק על השולחן ואמר שפה  .המשיךלולא  החליט לעזובהסתבך וובעל פה והוא נתקע 

בהונגריה ואמרו שבית ספר סגור בפני התחילו עיכובים ,בינתיים. היה סיכום שכל המשפחה תבוא אחר כך. שאריילא  הוא

  . שאם אתם באים יהיה מה לכם לעשותכך יהודים ולכו תלמדו מקצוע 

אם ההייתי ממשיך באותה עבודה של סחיבת פסי רכבת . עבודה כל כך קשה בלי אוכל -  אושוויץשב, למה, זה הציל אותי, אגב

הגרמנים היו , "כל החייטים בצד"בערב צעקו , פתאום .כמה אפשר לעבוד עבודה כזו בלי כמעט אוכל ,הייתי מת )בנו רכבת(

  . בית מלאכה וזה הציל אותיצריכים 

  

הגרמנים תפסו אותנו ברכבת והרכבת עוד . מה שאני יודע זה שאני הייתי תפוס בהונגריה ברכבת עם אבא שלי לפני אושוויץ

ביד וכל הפתחים היו סגורים . ז.מחפשים יהודים אז ירדנו מהרכבת עם הת, ז לפני שיורדים.לא עצרה והרמקולים צעקו להכין ת

  .ורק פתח אחד עם שוטרים ויהודים בצד ומאז לא הייתי אדם חופשי  SSעם קציני 

  

  קורותיך בזמן המלחמה 

ינו כמעט במצב יה .שמענו שיש מלחמה אבל לא ידענו פרטים,  4419- והגרמנים נכנסו ב 37-3819-המלחמה התחילה כבר ב

  .כ שמענו שיש אושוויץ"אח, רגיל

  . 44פברואר של שנת משהו כמו לברגן בלזן הגעתי בפעם הראשונה בחורף ,  44אני הגעתי לאושוויץ בסוף אפריל 

  .הגעתי לעבודה 45אחרי ברגן בלזן בפברואר 

ראיתי אנשים מגיעים גוף אתלטי נופלים לחצי וממשיכים לעבוד עד , קילו 35- באושוויץ הגעתי ל 45עד פברואר  44מאפריל 

  .ליום האחרון ומשם לשריפה

  .לעבוד עבודה פיזית אנשים כפול ממני נפלו. זה גן עדן םחודשים בין אושוויץ לברגן בלזן גיהינו 13-ה

. שלהם מי שעובד במטבח דחפו את הקרובים, םשקודם כל הפרפקציוניז לא יכולתי להיכנס לעבוד כשביקשו בגללחייטות 

לעבוד יום יום קשה זה סכנת . שכתי לעבוד עבודה קשהולי לא קראו והמ. חשבו שהכול רווח אפילו יום אחד לא לעבוד קשה

  .למה סילקו אנשים שהם לא חייטים ובסוף הגיעו אלי, עברו כמה שבועות טובות עד שקראו לי. חיים

  ). לשבת לתפור או לסחוב את פסי הרכבת(הגעתי לחייטות 90-בדקה ה. אבל הייתי במצב כזה שעוד יום יומיים אני נופל



 

  .ס היה לגמרי אחר ועבודה קלה יותרהיה לי מזל שהיח

אם אתה . היה גרמני גוי חייט מברלין שהיה האחראי בבית המלאכה והיה יהודי מהצד שלנו שנתן את ההוראות מה לעשות

קראו לו . הוא היה קומנדו עבודה קיצרו לו את הדרגה  SSהוא לא היה . מתפלא שהגרמני הגוי היה יותר אתנו מאשר איתם

מסתכל מסביב והוא רצה , אותו גוי יום אחד ראיתי שהוא בה והייתה לו אדרת. ומשהוא שנה ואני זוכר את השם 70. זארמראול

  . אם מישהו היה רואה אותו אז היו עושים לו רע. לראות שאף אחד לא רואה אותו והוציא כיכר לחם ונתן ליהודי המנהל

  

  .רגן בלזן ושם נס מספר שתיים שלא נכנסתי למחנהעד שהגעתי לב הורכבת פתוח ,אבל כשזה נגמר הגיעה הליכה

. עץ נדבק בשלגמ עשויות הנעלים. הולכים הולכים שוב פעם בלי אוכל ללכת ללכת ללכת, לא אומרים, לאן הולכים בחורף ברגל

  .יםחודש חודשי כנוכך הל, שמם חיימשונה אבל אצל הגרמנים צריך סדר נכון שלו גובה ה

. מי מואחרי המסע הגענו לאיזה מחנה לא ידעתי מה . צמאים ההינולא , ם והאוכל היה רק שלגפתוחיבינתיים קיבלנו קרונות 

ואני עומד בשורה ראשונה ושומע קצין אחד . אז באים קצינים ומקבלים את הטרנספורטושמגיעים לאיזה מחנה  הזה הנוהג

מתוך . בצד עמדתימשהוא לגבי ותוך כמה דקות  עוד לא ידעתי שזה אומר) תבמירכאו(אומר לשני יש ביניהם אנשים חזקים

  .מתברר ששם היה צריך אנשים עובדים. איש מובחרים כאילו חזקים 40איש היינו  800

סחורות והקרונות היו גם עם תחנת  זו, למה .השנייהפצצה וזה הציל אותי פעם  התחנת רכבת הסחורות קיבלזה ש קרהשמה 

מתברר שלא , ואני רואה שאחד נופל לארץ ואוכל את האדמהמגיע לעבודה המכשיר שלו בבוקר כל אחד עם  תלמחר. אוכל

אלא האדמה התערבבה עם השוקולד מהפצצה ואדם שלא אכל כמה חודשים ולא יודע מה זה שובע ורואה אדמה  ,אדמהאכל 

  .גבינה או סוכראם זה לבנה לא יודע 

מעורבב עם האוכל לא יכלו שבאדמה ש אבל מה, שנוגע מקבל כדורורים ומי היה שלט גדול שאסור לגעת בקופסאות שימ

אבל בינתיים באותה , הולכים לברגן בלזן. שבועות השימה עושים גם זה נגמר אחרי ש .היה פיצוי. להפריע לנו וזה הציל ממש

  . אלף קורבנות 35לא פחות מ , תקופה שם היה טיפוס

הגעת לאווירה כזו . וזה היה קבלת פנים הברז והמטבח לא עבדו ,גוויותכשהגעתי פעם שניה לחצר ראיתי ערמה גבוה של ה

זה , זה אנשים הלכו כברבלי  ,מעמד קאלפי גוויות אין מים ואין אוכל אבל יכולתי להגיד תודה לעבודה שעשיתי שיכולתי להחזי

  .היה עשרה ימים לפני השחרור

הם זרקו קופסת שימורים  , שאנשים לא ראו ,אוכל .הם הביאוה מה שיתואני אומר לך שהסכנה הי באו לשחרר הצבא האנגלי

  .כמו תינוק הלכו מערכת שלהם כמו תינוק ואם לא אוכליםואנשים שהעם חזיר  תשעועי

היה לי חבר רופא הונגרי שאמר  ,אני ראיתי ,אבל בדיוק להפך היה .מה זה יום השחרור מביא את החירות מביא את הבריאות

כבר לא עובד אפילו  אצלם ראיתי אנשים השכל. אם תוכל לא תחזיק מעמד. אל תוכלשאם אתה יכול להחזיק מעמד ולא לאכול 

פה קרש ופה קרש ולא היה להם זה בית שימוש , ראיתי אנשים אוכלים ובאותה שניה רצו לבית שימוש. ו אוכליםיאת הקופסא ה

  .וזהופנימה פלו כוח לקום ונ

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  

תתאר מה זה נותן . בגלל שלא אכלתי נשארתי בחיים ואחרי כמה שבועות שמענו שהשבדים רוצים לקבל אותנו לבית הבראה

  . מים חמים ואוכל טוב נולדתי מחדש, הלבןהסדין  ,לבן אדם שעבר דבר כזה ומגיע לשבדיה ורק האוניה

אף אחד לא היה ( עיר דרומית בשבדיה ושם היה עוצר שלא נתערבב ובדקו אותנו רופאים ,)MALMO(למהאמ, לשבדיה הגענו

  ).בריא



 

רופאים שבדקו ורצו לדעת  10בבדיקה הרפואית ישבו . כ בדיקה רפואית"נכנסו לאמבטיה בשלג לבן והאחיות רחצו אותנו ואח

  . מה עבר עלינו

 אז סחבתיכש, ואני סיפרתי רק דבר אחד. אנגלית לא ידעתי גרמנית ידעתי והם ידעו גם, שבדית לא ידענו ?נדבר שפה באיזה

אני מצאתי סמרטוט לבן  .אין אפשרות אחרתכי ואתה ממשיך לעבוד  על הכתף את פסי הרכבת נעשה פצע מוגלה עם דם

נו באמת זה נוגד כל היגיון רפואי ואני אומר  ,ואמרבשביל להקל את העומס ורופא אחד קפץ וכעס  בכתף מלוכלך ושמתי בחור

  . זה באמת נוגד כל היגיון רפואי ,כאן

, אני הייתי חודשיים בבית חולים ואז הכניסו אותי לבית הבראה, ל זה לא הספיקבשבועות בבית חולים א הייתי שישה ר כךאח

  . אוכל טוב והכל טוב ונהייתי בן אדם

  

- מי ששכב ביקש מים ב ".שכבת אם אתה יכול להחזיק מעמד אל": הרופא החבר שלי אמר שטיפוס אבל מה בבמחנה  נדבקתי

הטיפוס הזה לא הורס רק את הגוף אלא גם את הראש והנשמה עד כדי כך . שם נשארו ואיפה ששכבו שפות ולא היה מים 10

אבל ' בהורים באחים וכו תיועם הזמן נזכרשלי להתאושש לקח מאמץ בשביל לזכור את השם  תילמצב כזה שהתחל תישהגע

  .זה לקח זמן

שנים לבד בשבדיה אבל במשך  4הייתי לבד במחנה אושוויץ והייתי , בנוסף לזה אני עדיין לא ידעתי מהמשפחה מי נשאר מי לא

ם על מנת והתחלתי להתאמץ להשיג את הכתובת שלה 1939והשני  1936 - הזמן נזכרתי שהיו כבר שני אחים בארץ אחד מ

  .ושלחתי למילר והם קיבלו את הידיעה הראשונה אחרי השואה מי נשאר, במשך הזמן מצאתי. להודיע שאני חי

  .ינו ארבעה בארץ כולל אותייהוא לא היה באושוויץ וה, את השואה ראח אחד נוסף הצליח לעבו

שאדם שבא ממשפחה חמה גדולה והיה  לך תסביר. באמצע הצנע לישראל 4919- בא משבדיה ב? אנשים אמרו לי  אתה שפוי 

  . אני לא עושה חשבון לחתיכת לחם יותר גדולה, שרפו את ההורים שלו, חמש שנים לבד

  .חשבתי יותר טוב להיות עם האחים והמשפחות שלהם, משך אותי

  חייך  בארץ

 

  .בארץ התחלתי לעבוד חייטות אבל בזמן הצנע זה היה  מקצוע על הפנים

אמרתי שהחייטות לא מביאה . היה לי חבר שהיה לו חבר בבורסה ליהלומים שהכיר אותי ושאל אותי אם אני רוצה לעבוד אצלו

הוא אמר לי שישיג לי מלטשה ותלמד ותתפרנס מזה ובאמת . הוא שאל אותי אולי אתה רוצה ללמוד יהלומים, פרנסה

פועל יהלומים לא בא לעבודה , בדרך כלל באים לעבודה. רי ביותרהבעיה הייתה שמשלמים בקבלנות וזה אכז. התפרנסתי מזה

לכל יהלום יש לו את הקו שלו . א שאתה חותך וחותך"אלא בא לעבוד כי כל הפרנסה בתוך חבילת היהלומים וזה לא חבילת תפו

יל למה היה משבר עולמי חיתוכים ואת המחירון עשו לפי אבנים מחומר רגיל אבל לא היה כמעט חומר רג 54והאופי שלו ויש לו 

זה אומר שעובדים יותר קשה יותר שעות . אבל המחיר אותו מחיר' ולא יכלו להרשות חומר אורגינל אז קנו חומר סוג ב וג

  . נו לא אכזרי ואני אומר אכזרי לא הגזמתי, ומרוויחים פחות

  .ניתוחים 10חוץ מזה היה לי  .לא הייתי בצבא למה שבשבדיה היה לי שחפת כליה והוציאו כליה אז קיבלתי פטור

  .אתה עוד כאילו זה נס רפואי 90הרופאים אומרים במצב כזה העבר שלך והגיל שלך 

  .אנשים פחות צעירים הראש שלהם פחות, שנה אפילו בדיחות 80בגיל הזה הכל בסדר זוכר דברים לפני 

  .א"רמת גן ות, כל השנים עבדתי רק ביהלומים בבני ברק



 

  

ההייתי יותר עסוק . ילדים, צעיר, הייתי נשוי. הזמן לא מטשטש אלא להפך, תי את השואה הזיכרון כמו היוםשנה מאז שעבר 70

ולא . אז זה כמו סרט. במיוחד כשאני לא יכול להירדם. עם הראש עם הילדים ופרנסה אבל עכשיו כל זה אין והזיכרונות חזקים

  .רק זה הרי המשפחה גם כן אחיות הורים אינם

  

היה מרד נגד הרוסים  .כשהיה כאן סיני 56-57- והיה מרד בהונגריה ב 31-32הייתי רווק לא צעיר , במקרה יישתאת הכרתי א

אישתי . גם ההורים שלה ואחותה הגיעו ארצה .כ יצאה"סוהר ואחהבית בישבה  ,ברחה עם אחיה ותפסו אותה בגבול יואישת

אבא שלה גם היה מהנדס במפעל גדול , אז בתור עולה חדשה הלכה ללמוד אולפן טקסטילמהנדסת  ,הייתה טכנאית

  . בטקסטיל

באה  יישתאבת דודה של . בחנות בתל אביב עבדבעיתון הונגרי שנתנו לכמה חנויות פרסומת והחבר שלי  היה לי חבר שעבד

שאל מי זו את בעל החנות והוא אמר לו החבר שלי . צעירה שדיברה עם בעל החנות בהונגרית וכשהיא הלכההייתה , לחנות

תדע שזו משפחה הוא סיפר לי אבל אמר ש. באולפן 24אבל יש לה אחות בת  ? בה שהיא צעירה למה אתה מתעניין

יודע מה תשלח את הבחור  האת, שאלו אותה והיא אמרה. נו הייתי בלי כיפה ומהבית זה לא היה זר. הונגרית תאורתודוקסי

אבל  . לא יודע איזה רושם עשיתי אבל אמרה שאפשר להיפגש, בלי התחייבות שלהיפגז אחליט אם אפשר ואני אסתכל עליו וא

יתה מודרנית שמעתי שהיא הי.... הייתי תושב בני ברק וראיתי את המודל של הדתיות וחשבתי ) כיפה(צריך להגיע עם כל הציוד

בלי גרביים ושרוול , נות ואז הגיעה בחורה עם מכנסיםבאתי עם הכיפה והפגישה הייתה אצלה בח .למדה בבית ספר מעורב

  .בינינו קצר אז נפל לי אבן מהלב והייתה שפה משותפת

היא מלומדת והפגישה הראשונה הייתה בקיץ ואדם שואל איך , הבחורה לא הייתה יפה אבל ראיתי שזה לא הסוג שמסתובב

ושאלתי אם היא רוצה  )אומץ(לקחתי את המרץ, בחורהשל האפשר לדעת אם היא רוצה להיפגש שוב תפקיד של הבחור לא 

  .כ אירוסים וחודשיים אחר כך חתונה"חודשים אח. להיפגש שוב והיא אמרה כן

גרה בבית וגן  52בת , עוד שני ילדים בתלי יש . והוא חשב בממשלה במשרד הרווחהח "רו, 56היום בן , בןנולד לי אחרי שנה 

הוא מנהל פרויקט של ש 44אחד בן בן המזרחי לבית יעקב בהשפעת בת דודה שלה ויש עוד מזרם ברחה  ,היא מאוד דתייה

  . המחשבים בקוקה קולה

הבת למדה הנדסאית מחשבים אבל לא עבדה דקה בעבודה כשהיא התחתנה עם בחור ישיבה ותכף באו ילדים יש , כולם למדו

  .ם ולומדיםיושבי, לא פשוט קיבלו חינוך ישיבה. נכדים 15- ילדים ו 9לה 

גם הבת . היה תנאי שההורים שלה פה אז גם היא תגור פה ואחרי החתונה יגורו בירושליםוהבן הגדול התחתן עם בחורה 

בעלה למד באופקים סניף של פוליביץ והבת שלי הכירה את הבחור אחרי החתונה גרו באופקים אבל זה היה קטן ועברו 

  .לירושלים

גם השלישי יצא מהבית ואנחנו לא צעירים ובריאים אז חשבנו שבאמת בגיל שמונים וכמה הבן הגדול והיא עברו ובינתיים 

  . המקום שלנו יותר קרוב אליהם וכך מצאנו את המקום הזה ולפני חמש שנים הגענו הנה
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