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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  שמואל :שם פרטי  לנדאו :שם משפחה

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            לנדאו :איתו נולדתישם משפחה 
                                            

                                              בלועזית
Lando 

 
  רובי :איתו נולדתישם פרטי 

                                                      

                    בלועזית
Robi                       

:                     מין
  זכר   

   :לידהשנת 
1936 

  ארד:  עיר לידה
                                                              

       בלועזית
                                           

  :ארץ לידה
 הונגריה

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  לנדאו) יצחק(יניר 

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 מרים גולשטין

                                                     ארד :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

              

   בלועזית
                                         

  הונגריה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

                               

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  )בארץ(שומר הצעיר 

   רומניהארד  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  בלועזית
  

                                                                   ארד  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  1946:  תאריך השחרור
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  ארד

  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

  :)מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  גוף ראשוןנא לכתוב ב                                                                                                                                         
  

כך שהזיכרונות שיש לי מתחילת , בתחילת המלחמה והזיכרונות שיש לי מהמלחמה זה תוך כדי המלחמה  1936-נולדתי ב

מתחילת המלחמה היינו גרים כול  .הזיכרונות היותר חזקים שיש לי זה מאמצע המלחמה וסופה המלחמה הם לא משהו 

אני לא הספקתי להיות בבית ספר כי נולדתי בתחילת המלחמה ואז כבר לא היה בית . המשפחה בארד ההורים וארבעה אחים 

  . חבא או לברוח מפני הנאצים ספר והיה צריך להת

  

תי בגן ובבית ספר אז גם לא היו לי חברים והיינו רק המשפחה ביחד וחוץ ממשפחתי לא הכרתי כמובן שעקבות זאת שלא היי

ולטיפול השוטף  יאמי הייתה עקרת בית ודאגה לטיפול בי ובאחי. אנשים אחרים משפחתי הם הדמויות היחידות שהכרתי אז 

. ד אך הוא לא עסק במקצוע זה אני יודע שהוא היה בעל קשרים רבים היה אדם מכובד ובמעמד גבוה "אבי היה עו, של הבית 

אמי מבודפשט אך לא הכרתי אותם אבי ומשפחתה של אמי לא הסתדרו הכי טוב אז הקשר איתם לא היה משהו המשפחה של 

משפחתו של אבי גם גרו רחוק מאיתנו כך שלא הכרתי אותם יותר מדי היינו רק . ותם גם וגם גרנו רחוק מהם כך שלא ראיתי א

   .המשפחה המצומצמת הוריי ואחיי 

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב
  

  

בארד זאת הייתה תקופה קשה כי זיכרונותי מהמלחמה הם שמתחילת המלחמה ועד סופה הסתתרנו במחבוא אצל משפחה 

היינו כול הזמן צריכים להסתתר ולא יכלנו לצאת החוצה אבי היה היחיד שהיה יוצא כדי לדאוג לנו לצרכים בססים וכדי לקבל 

באותו הזמן של המלחמה היו הרבה מאוד הלשנות ומחלקות . ו הזמן חדשות אינפורמציה ומודיעין ומהם אילך הרוחות באות

  . הסיור של הנאצים היו באים כול הזמן לבדוק ולחפש יהודים 

  

אני זוכר שאבי היה אדם מאוד חכם ומפולפל בעל קשרים רבים והיה בעל מעמד והיו לו הרבה אנשים שהיו חייבים לו והיו 

אותם שאנחנו לא  ואני זוכר שכל פעם שהיו מגיעים לבדוק אבי היה מצליח לשכנעיה עוזרים לו הוא גם ידע גרמנית על בור

מותיו וכושר השכנוע והגרמנית הטובה שדיבר היה מצליח לשכנע אותם שהכול בסדר ויכול מאוד להיות ואני יהודים או שבערמו

יח לעשות זאת כי הייתי קטן ולא הבנתי לא שולל שהיה גם משחד אותם אני לא יודע בדיוק מה היה קורה ואיך הוא היה מצל

תקופת . במהלך המלחמה לא בעקבות המלחמה אלה כנראה ממחלה נפטרו שניים מאחיי ונשארנו הוריי אחי ואני . הרבה אז 

  .המלחמה הייתה תקופה קשה לא נעימה אך הצלחנו לשרוד אותה ולעבור אותה 

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  

על סיום המלחמה והשחרור נודע לנו שם בארד איפה שהסתתרנו כול זמן המלחמה ישר בתום המלחמה אחי שהיה גדול ממני 

הוריי ואני לאחר כמה ימים . הכול כדי להגיע לארץגוסלביה ווברח דרך י שנים לקח איתו תרמיל ציוד הצטרף לאיזה קבוצה 8- ב

והאמצעים שהיו לו אני לא יודע איך ניסנו לחזור להונגריה אך אסור היה לחזור והיה מאוד קשה לעשות זאת אך אבי עם קשריו 

מבחינה פיזית וגם מבחינה הצליח לדאוג שיעבירו אותנו את הגבול זה היה המסע המעבר הכי קשה שהיה לי אי פעם גם 

אני זוכר קטע מאוד קשה שהיה שבמהלך המעבר שאבי שהיה נכה תמיד הייתה לו בעיה ברגל באיזה שלב של  תמנטאלי

תכם תעזבו אותי אני יהיה תכם ומסכן איכו אתם אני רק מפריע לכם מעקב אתשאירו אותי כאן תמש" : הליכה אמר לי ולאמי

יה לעזוב אותו תפסנו אותו עזרנו לכל אורך הדרך עד שהצלחנו לעבור את הגבול ישבנו לשנאך אני ואמי לא ח ," בסדר תמשיכו



 

אמרו לנו שאסור לנו להישאר כמובן שם לאבי היו גם קשרים ואנשים שדאגו ועזרו לנו  .ולהיכנס להונגריה המשכנו לבודפשט

היינו בבודפשט יום אחד ואבי עם קשריו שוב הצליח לדאוג שיעזרו לנו ,ואנחנו חייבים לעזוב כבר היום כאן זה מאוד מסוכן 

באותו הלילה כבר התחלנו את הנסיעה לכיוון הגבול עם אוסטריה לאחר מכן המשכנו ברגל וחצינו את הגבול לעבור לאוסטריה 

טריה זה היה הפעם הראשונה שהייתי במסגרת של בית ספר לאוסטריה בהתחלה היינו בזלצבורג שם היינו תקופת זמן באוס

  .  10הייתי אז בערך בן 

  

לאחר זמן מה איני יודע למה עברנו לליניק שם גם היינו תקופת זמן אני שוב פעם נכנסתי למסגרת בית ספר אמי הייתה בבית 

ובעל מעמד אני חושב שהוא היה קשור לכל מכובד ואבי איני יודע במה עסק אך היה יוצא כול יום מהבית הוא היה מאוד מקושר 

כעבור זמן עברנו לוינה זה המקום שהכי הרבה זמן היינו בו באוסטריה שם נכנסתי . מה שקשור לעליות לארץ ולמדינה עצמה 

לבית ספר יהודי אמי הייתה בבית ואבי היה עושה דברים שאיני יודע אך אני חושב שהיו אלה דברים שקשורים לכול נושא 

שם ניהלנו אורח חיים תקין שם בסך הכול היינו באוסטריה במשך שנתיים . ות לארץ ולכל מה שקשור בהקמת המדינה העלי

יחסית אלן היו שנתיים נחמדות בערך כעבור שנתיים פעם ראשונה הרגשתי מזה מסגרת בית ספר חברים משחקים חיי חברה 

לאיטליה היינו באיטליה יום אחד ומשם מה עברנו עם האמריקאים וקצת אבי אמר לנו שאנחנו בקרוב עולים לארץ כעבור זמן 

  .ישר לארץ באונייה קאסריטה הפלגנו

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(
  ):לדורות הבאים

  

  

השנים הראשונות בארץ היו מאוד ,משם המשכנו לבאר יעקב שם היינו תקופה  1948-לארץ ב הגענו עם האונייה קאסריטה

לאחר תקופת זמן עברנו לרמלה שם המשכנו לגור אני לאחר זמן מה עברתי עם עלית הנוער לקיבוץ קשות לא היה כלום פה 

לאחר הצבא אחי  1956ל עד “תגייסתי לצהואז ה 1954עין השופט שם התנדבנו עבדנו בחקלאות והיינו גרים שם הייתי שם עד 

אני הגעתי לשם לאחר הצבא בעקבותיו שם , כבר היה לאחר צבא והיה ממקימי מושב בן עמי שנים  8- שהיה גדול ממני ב

ושנה לאחר  1961- נולד לנו בן שנה לאחר מכן ב 1960-לאחר מכן הכרתי את אשתי הראשונה התחתנו בקיבלתי שטח ובית 

גדלתי את בני לבד לא היה קל בכלל גם לעבוד בחקלאות גם לגדל את הילד לאחר כמה שנים  1962- ב מכן נפטרה אשתי

ולי ולאשתי השניה נולדה בת המשכתי בעבודת החקלאות וביחד עם אשתי השניה גדלנו את הבן התחתנתי בפעם השניה 

  . שהם עד היום גרים גם במושב התחתנו נולדו להם ילדים והבת 

  

  2014ינואר  ,עמי –מושב בן , אבנר שמעוני: ראיון

  

  

  

  

  

 

  


