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  : ציין את שמו, במידה והיית במחנה עקורים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  .קו שבפולין למשפחה בת ארבעה ילדים'בעיירה אוסטצ 1925נולדתי ביולי 

  .הוא נהג ללכת לבית הכנסת ביום שבת למרות שלא היינו בית דתי, אבי היה פחחאמי היתה עקרת בית ו
  .לא היה חשמל ומים וגם לא שירותיםבביתנו , חיינו בעוני

  .והשאר פולנים משפחות יהודיות רוב האוכלוסייה היתה אוקראינית 150- בעיירה היינו כ

זה לא יצא לפועל בגלל . הייתי תלמיד טוב ומנהל בית הספר רצה לשלוח אותי ללמוד במוסקבה, למדתי בבית הספר המקומי
  .המלחמה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פקידים פעילות ות, 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; להצלתך באופן משמעותיסייע 

  .לנית או יידישהם הביאו איתם אלפי יהודים שלא ידעו לדבר פו.הצבא ההונגרי נכנס לפולין

  .הם לקחו את רכושם וזרקו את גופותיהם לנהר. הגויים לקחו אותם ליער והרגו אותם
  .שם בנו גטו . יצאה פקודה לפיה על כל היהודים לעבור לעיר טלוסטה

הם הגיעו לעבודה באמצעות יהודים שהיה . שאר חבריי הלכו לעבוד בבניית הגשר עם ההונגרים, הלכתי עם משפחתי לגטו
  .כמה שבועות אחר כך גם הם נורו ביער. להם כסף וסידרו להם לעבוד במקום להגיע לגטו

  .יהודי שעבר ליד גרמנים או אוקראינים הם היו יורים בו. נאלצנו לענוד טלאי צהוב כמו כל היהודים כשהגענו לגטו

זה אמנם היה אסור . על מנת לחפש עבודהויצאתי יחד איתו מהגטו , לאבי היו כלי עבודה של פחח. לא היה לנו כסף ולא אוכל
  .אבל לא היתה לנו ברירה

  .הלכנו לכפרים בסביבה וקיבלנו מהמקומיים לחם ותפוחי אדמה וכך הסתדרנו
היה שלג ומאוד , זה היה בחורף. הם הרביצו לנו. באחת הפעמים שיצאנו לכפר נתפסנו על ידי שני שוטרים אוקראינים

  .אבי שהוא לא בורח יותר גם אם נמות ברעבהמקרה החליט לאחר . בקושי יכולנו ללכת,קר
ברחתי לתוך היער אך הם . פעם אחת כשיצאתי לכפר ראיתי שני אנשים עם סוסים ומזחלת. החלטתי ללכת לבדיו 17ייתי בן ה

. י עם מקלותהחלו להרביץ להם הוא לא רצה אותי אצלו אז . כשתפסו אותי הם לקחו אותי לראש הכפר. ראו אותי ורדפו אחריי

  .כל כלי העבודה שלי נשארו בכפר, בקושי יכולתי ללכת חזרה לגטו
  . הם היו מטלוסטה ולקחו את כל מי שהיה זר, היודנרט בגטו לקחו יהודים למחנות עבודה
והם הוריי ואחותי הקטנה שמעו שלוקחים יהודים למחנות .הלכנו לכפר לחפש עבודה, הייתי עם אחותי הגדולה ממני בשנה וחצי

אמי ביקשה מהשוטר שיעזבו אותם אך הוא תפס אותה וירה בה . היה מי שהלשין עליהם והם נתפסו. ברחו מהגטו לכפר
  .את אבי ואחותי לקחו לבית הסוהר. בשדה

את אבי . היא סיפרה לנו את שארע. אמצע הדרך היא הצליחה לברוח מהעגלה לביתנו בגטוב, 13אחותי הקטנה היתה בת 
הוא נפטר . ישנו על הרצפה ומצבו של אבי התדרדר. אבי ואני חלינו בטיפוס. הוא היה רזה מאוד ומסכן, הסוהרשיחררו מבית 

אחותי ליודנרט והם פינו את לבסוף פנתה .לא היה מי שיקבור אותו, משך שלושה ימים היתה גופתו איתנו בביתוב מהמחלה
  .אינני יודע היכן הוא קבור, גופתו

לגוי שעבד אצלו היה . הוא אכל וישן בביתם,  הוא היה רועה פרות. מצא עבודה אצל הגויים מחוץ לגטו 12אחי הצעיר שהיה בן 
אחותי . הוא סיפר לאחי שבלילה הקרוב הולכת להיות אקציה. בן שעבד במכבי האש והיה חברם של השוטרים המקומיים

ותי ואחי הקטנים השארנו בגטו כי ידענו שבגלל גילם את אח. הגדולה ואני הלכנו יחד עם אחי לביתו של הגוי אצלו הוא עבד

לא ידענו מה לעשות והתחלנו . לקחו את היהודים לבית הקברות ושם ירו בהם. כשיצאנו החלו יריות.הצעיר לא יתפסו אותם
  .לרוץ לשדות

יכנס אך היא לא ויתרה תחילה לא נתנו לה לה.אחותי הקטנה ראתה שכולם רצים לבונקרים אז גם היא רצה ,בגטו היו בונקרים 

  .יהודים שנתפסו ונורו 5000-היו כ. את אחי תפסו וירו בו למוות. עד שנכנסה
ויים גה, הלכנו לגטו וראינו הרוגים ברחוב.בערב כשהיה שקט רצינו לחזור אך לא היה לנו לאן. שמענו יריות לכל אורך היום

  .  לקחו להם גם את הבגדים
  .הקטנה ואני,הגדולה,שתי אחיותיי, נשארנו רק שלושה

. היינו יוצאים לשדות לחפש חיטה כדי לאכול. שם כנסנו לגורנהיו דירות ריקות ו. לבונקרים ולקחנו משם בגדים,חזרנו לגטו 
  .אותה ויצא קמח כותשיםים חיטה ועם שני אבנים פהיינו קוט

  .לא נשארו שם כמעט אנשים, הגטו הושמד. יותברחנו מהיר. חודש מאוחר יותר היתה שוב אקציה

היו . מ מטלוסטה"כשלושה ק, ניסטה'קראו למקום רוז. גם אני הלכתי לעבוד שם. מסביב לגטו היו שדות שם עבדו הרבה יהודים
  .הרבה מחנות כאלה מסביב ובכל יום שמענו על מחנה אחר בו הרגו את כולם



 

עד היום אינני יודע מה . השארנו את אחותי הקטנה מבלי לדעת לאן אנחנו הולכים .החלטנו לברוח, פייגה,אני ואחותי הגדולה 
  .עלה בגורלה

נכנסנו בשעת לילה לחצר גדולה ואמרנו לבני הבית שאנו ילדיו ,מסביב לכפר היתה גדר. כפר הולדתה של אמי, הגענו לאיוונה 
יקשנו מבעל הבית לעשות כל עבודה שהוא צריך כדי ב. הם היו פולנים, לא ידענו אם הם מכירים את אבי.של לייזר הפחח

  .שיעזור לנו
פעם ביום הוא נתן לנו אוכל .פייגה סרגה לאשתו סוודר, עבדנו אצלו והכנו קש לפרות.בעל הבית הסכים שנגור אצלו בבוידעם 

שנו עבודה מהפולנים ביק,המשכנו להסתובב בכפר למשך כשנה .כך היינו למשך כחודשיים עד שהוא אמר לנו לעזוב, בבודיעם
  .אחותי היתה סורגת סוודרים ובתמורה היינו מקבלים אוכל, נתנו לנו לישון ברפת עם הפרות, המקומיים שבדרך כלל עזרו לנו
לקחתי . קו כי סיפרו שהרוסים הפציצו את הגשר והגרמנים ברחו'הלכתי לאוסטצ. היו יריות. יום אחד שמענו שהרוסים חזרו

הוא רצה , בדרכי החוצה מהכפר עצר אותי חייל גרמני. ושק שלם של דברים של חיילים גרמניים שנהרגומשם נעליים ובגדים 
יתה אחותי אך בעלת הבית לא רצתה לשחרר אותנו כי הסוודר שלה לא היה הלבית בו  רחזרתי לכפ. שאחלוק איתו את הרכוש

בביתה של האישה . הסתבר לנו שהגרמנים חזרו, פתאום בלילה שמענו רעש. נשארנו אצלה למשך שבועיים נוספים. מוכן
למחרת היום נתנה לנו כיכר לחם ו האישה פחדה שהם יגלו אותנו .הם החליטו להקים את המטבח שלהםשהתגוררנו אצלה 

  .ולקחה אותנו ליער מאחורי הכפר
ביער ואני יצאתי בלילה לבקש נשארה אחותי . היו רוסים ומצידנו השני גרמנים ויריותמצידנו האחד , ביער המושלג נשארנו

  .אוכל

  .הוצאתי את אחותי מהיער ואמרתי לה שנלך לרוסים. גוי אחד אמר לי שיש בכפר הזה גם רוסים
הם אמרו לנו לעמוד ולהרים . הלכנו בשלג ופתאום באו שני רוסים. בכל בית היו כלבים והיתה שמירה, עברנו בין הבתים בכפר

הוא הסתכל עלינו . פתאום יצא קצין רוסי. אותנו עם ידיים למעלה לתוך בונקר והובילהם , םאמרתי להם שאנחנו יהודי. ידיים

  . לישוןמקום הוא הכניס אותנו ונתן פקודה לתת לנו אוכל ו. הסתבר שהוא יהודי, והתחיל לדבר ביידיש
אותנו לכביש ראשי ואמר לנו  הוא הסיע. לא כדאי שנישאר שםך בבוקר הקצין הרוסי העיר אותנו ואמר שאין יותר גרמנים א

  .יהודים כבר יהיו שם , ללכת לטלוסטה
  

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

אחותי ואני . כי היה חשש שהגרמנים חוזרים כשהגענו לטלוסטה הרוסים קיבלו פקודה לצאת משם. הלכנו ברגל קרוב לשעתיים
  .נסה'הגענו לעיר קופצ כך,הלכנו לכביש הראשי וביקשנו טרמפ

  .כדי שיהיה לנו אוכל התחלנו למכור וודקה לחיילים הרוסיםם והם הכניסו אותנו לבית, קו'הכרנו באוסטצשמצאנו משפחה 
התפקיד . התחלתי לעבוד במשטרה הרוסית ונתנו לי רובה. הרוסיואמרו לי שצריך לעזור לצבא  19הייתי בן , ההפצצות המשיכו

  .לא רציתי להתגייס לצבא והמשכתי למכור וודקה לחיילים. שלי היה לשמור על הקצינים הרוסים מפני האוקראינים

  .ואחותי נשארה בכפר םנסעתי אית. בכביש פגשתי חיילים רוסים שאמרו לי שהם נוסעים לבמברג
  .כתבתי לאחותי מכתב שתצטרף אליי ולאחר כמה זמן היא הגיעה והתגוררנו שם. רג ונשארתיפגשתי יהודים בבמב

קצין שהגיע אמר לי . לא היתה לי תעודה מזהה והם לקחו אותי למשטרה. עצרו אותי חיילים רוסים, כשהלכתי ברחוב,יום אחד
  .קומוניסטית והוא שחרר אותיאמרתי לו שאני חבר התנועה ה.שאני צריך להתגייס ולקחת חלק בכיבוש ברלין

  . הלכתי ליהודי ושילמתי לו כסף על מנת שיכין לנו ניירת המעידה שאנו מפולין .כל אזרחי פולין הורשו לחזור לארצם
  .השכרנו שם חדר. שם מצאנו משפחה שהכניסה אותה לביתה,שוף 'הגענו לעיר שנקראת ז.לא ידענו לאן, נסענו ברכבת לפולין

שהיה פעם דומם ועכשיו , יצאנו לרחוב. הביא איתו שתי מזוודות של וודקה וביקש ממני למכור לו אותםש פגשתי קצין רוסי

החיילים . רהקצין הרוסי רצה להציל אותי וירה באווי. הם עשו פוגרום והחלו להכות בי, הפולנים תפסו אותי. הומה אנשים 
אחר הצהריים הגיעו הרוסים והורו לשחרר . כמו הגרמנים,י שורותהם הפרידו אותנו בשת. הפולנים עצרו אותנו ונלקחנו למגרש

  .אותנו

. הם לקחו את אחותי ואותי ועוד קבוצה של יהודים לגבול עם רומניה. שני קצינים יהודיים שהכרנו אמרו לנו לעזוב את העיר
  .שילמנו שוחד לחיילים בגבול וחצינו אותו

  .נציגים של הסוכנות היהודית שהעלו צעירים לישראל ברומניה הגענו לעיר שנקראת סטימרה שם פגשנו
. משם העבירו אותנו לאוסטריה שהיתה מחולקת לצד אנגלי וצד אמריקאי.מלון ונתנו לנו אוכלשוכנו ,טהועברנו ברכב לבודפש

  . קאופמברג -המשטרה האוסטרית עצרה אותנו ונשלחנו למחנה של האנגלים
ניסינו לחצות את הגבול לאיטליה כמה . מחנה הוקמה הבריגאדה היהודיתבשם . ריפיםכולם שוכנו בצ, מחנה היו המון אנשיםב

הבריגאדה היהודית . לבסוף הוחלט לשלוח אותנו דרך יוגוסלביה.פעמים אך האיטלקים עצרו אותנו והחזירו אותנו לאוסטריה
  .לעבור לאיטליה מהעיר טרייסט הצלחנו. הכינה לנו ניירת של פליטים המבקשים לחזור הביתה מהמחנות

אחותי נישאה באטליה והיתה . נתנו לנו אוכל ובגדים והמתנו לעלייה ארצה,שוכנו במלון , באיטליה הועברנו ברכבת ליד רומא

  .בשלבי הריון
אחותי לא עלתה מכיוון . הם העלו אליו את כל הצעירים. זה היה רכב של הבריגאדה, יום אחד הגיע רכב של הצבא האנגלי



 

הצבא האנגלי . איש באונייה 1,014היינו כ . 'נסענו לעיר הנמל ספצייה שם המתינה לנו האונייה של עלייה ב. וןשהיתה בהרי
אנחנו . יהודים 100,000לבסוף ניתנו אישורי עלייה לכ . היינו כחודש וחצי בתוך האונייה ואף שבתנו רעב. תפס אותנו ונעצרנו

  .'זו היתה עלייה א,ת דב הוזייעליתי לאונ.מידי לכמות כזו של אנשים הפרידו בנינו היינו ביניהם אך מכיוון שהאונייה היתה קטנה

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  .הגענו לנמל חיפה ומשם הועברנו לבית עולים בקרית חיים

  .שם אימצה אותי משפחה . לבסוף הועברתי לפרדס חנה כרכור. ו ללכת לקיבוץ אך אני סירבתיהציעו לנ
  .רו לנו בית מלון והייתי יחד עם כל החברים איתם עליתיכיעבדתי בפרדס ולאחר חודש הש

  .הייתי פחח במקצועי. לא רציתי לעבוד יותר בפרדסים, אביב-כמה חודשים אחר כך החלטתי לעבור לתל
  .התחלתי לעבוד כפחח מאז ועד היום. דהובוחיפשתי ע,אביב-לא ידעתי שזו לא תל, גן-לרמתהגעתי 

  .נישאתי לשושנה ונולדו לנו שלושה ילדים
  .שושנה נפטרה לפני כמה שנים
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