
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
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   :המלחמהמקצוע לפני 
   תלמיד
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 Bialystok בלועזית      ביאליסטוק :ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                             

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

  אושוויץ

                                                                                                               

  בלועזית
Auschwitz  

                                                                       :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

Bergen belsen 
  :  תאריך השחרור

14.4.45  
 

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

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  

  

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, נות מעצר בקפריסיןבמידה והיית במח

  

1946 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  דב הוז לספציה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר
  

בתי  ,בכל בתי התרבות. היו בעיר יותר יהודים מאשר פולנים. יהודי מובהק ביוןעיר בעלת צ, נולדתי בפולין בעיר ביאליסטוק

   .במשרדים ממשלתייםאפילו הפולנים דיברו ביידיש ואפילו  ,דיברו ביידיש יאטראותוהתהספר 

אחי  .אני ועוד שתי אחיות ועוד אח אחד ,בפאתי העירגרנו בבית לא גדול . אמא שלי הייתה עקרת ביתו אבא שלי היה חייט

הוא היה קצין בצבא ושירת . יבוץ איילוןעלה לארץ והיה חבר בק ,הבכור אליהו היה פרטיזן הוא שרד את השואה ונשאר בחיים

גם היא נספתה נה גודלה אחותי השי. תה בת השנתייםם בעלה ובאחותי ליבה נספתה בשואה יחד ע .כ בשלוחה הצפונית"בשב

  .17בשואה בהיותה בת 

היו בעיר . רות הציונית הפעילהי הספר למדו ביידיש החברה השתייכה להסתדבגלל שבבת. בבית ספר תרבות בעבריתלמדתי 
לאחר שסיימתי את בית הספר היסודי עברתי לגימנסיה העברית ואז פרצה . י בתיי ספר שנקראו תרבות וגימנסיה עבריתשנ

  .1939 שנתב ,המלחמה

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
הסכם , טליןבהסכם שנערך בין היטלר לס. 27.9.39הגרמנים כבשו את העיר שבוע אחרי תחילת המלחמה בתאריך 

החלק המערבי יהיה שייך לגרמנים והחלק המזרחי יהיה  -הם קבעו לחלק את פולין לשני חלקים, שנקרא ריבנסטוק
חודשים פרצה מלחמה בין גרמניה לברית  24אחרי . העיר ביאליסטוק הייתה בחלק המזרחי. שייך לברית המועצות

עם כניסת הגרמנים לעיר הם סגרו את כל רובע היהודים  .המועצות וכבר באותו שבוע העיר נכבשה על ידי הגרמנים
החדר היה . ולקחו כחמשת אלפים יהודים ודחסו אותם בכוח על ידי מכות וירי בבית כנסת שנקרא בית הכנסת הגדול

  .כולם נשרפו חיים. מלא עד אפס מקום ולאחר מכן הגרמנים הציתו את בית הכנסת עם כל האנשים שהיו שם
לא היה מה לאכול , הצפיפות בגטו הייתה נוראה. לאחר חודש שהם היו בעיר סגרו רובע שלם והכריזו עליו כגטו סגור

עד  1941משנת . מתו ממחלות ובלי היכולת להשיג תרופות, אנשים פשוט מתו מרעב בגטו. והרעב היה גדול מאוד
באחד המשלוחים . ירו יהודים למחנות השמדההיו משלוחים של יהודים שנקראו טרנספורט שבהם העב 1943לשנת 

הגטו  .אלף יהודים לאושויץ למחנה בירקנאו שם הייתה אחותי 17הגרמנים העבירו  1943בחודש פברואר בשנת 
את אחותי הקטנה וההורים שלי שלחו למחנה  .ואז פרץ המרד בגטו ביאליסטוק לאחר מכןהזה חוסל כמה חודשים 

בכל יום הגרמנים  ,חודש ימים בתנאים איומיםשם הייתי . שלחו למחנה הריכוז מיידנקאותי באותו הזמן . טרבלינקה
ר כפועל בתו ן'אנשים להגיע למחנה עבודה בליז אני הצלחתי ביחד עם קבוצת. היו שולחים אנשים למחנות עבודה

  .יותר עם פחות לחץ וסביבה יחסית נוחה ,ואז מצבי היה קצת יותר טוב חייט
הגעתי גם אני לאושוויץ  1944בקיץ  .עד שהוא חוסל לגמרי וכולם נשלחו לאושוויץ חודשים 11 ייתיבמחנה זה ה

 ,בבוקר 5בכל יום הגרמנים העירו אותנו עם צעקות ומכות בשעה  .כמעט בלי אוכל ,התנאים שם היו קשים מאודו
ירות היו נמשכות אפילו לפעמים הספ .גרשו את כולם מהצריף אל כיכר המסדרים ושם עמדנו עד שספרו את כולם

 ,ל קפה שבעצם היה רק מים שחוריםלנו בסירים שהיו ברשותנו כף אחת שבילאחר מכן עמדנו בתור וק. חמש שעות
 אני עבדתי בקומנדו של בנאים. העבודה התבצעה בקבוצות קטנות שנקראו קומנדו .לאחר המסדר יצאנו לעבודו

כך כל יום עבדנו עד השעה חמש ובלנו רק כף אחת של מרק יק ,איתיבצהריים הביאו לנו אוכל בסיר שהיה . וחפירות
ופעמיים בשבוע קבלנו תוספת של  קבלנו כיכר לחם אחת לשמונה אנשיםבמחנה . לאחר מכן חזרנו למחנהובערך 

  .חודשים 3כך חייתי באושוויץ במשך  .רבע כיכר לחם וזה היה צריך להספיק לכל השבוע
ושם  הופענו במגרש המסדרים בפני הקצינים הגרמנים ובפני רופאים גרמנים .סלקציה בכל יום אחרי העבודה עברנו

, 3קראו לו אושוויץ באחד מהטרנספורטים הגעתי למחנה עבודה ש. מי יחיה ומי ימות -הם היו בוחרים את האנשים
הגרמנים הצעידו אותנו באותו הזמן הצבא האדום התקרב לאושוויץ ו. 18.1.1945שם עבדתי בבניין עד , ביוונמונוביץ

היו ברשותי  .זה הדבר הכי גרוע והכי קשה שעברתי בכל מחנות העבודה .במה שנקרא מצעד המוות לכיוון גרמניה
 .ואנשים פשוט נפלו ונורו למוות ,ברוח חזקה ,כך צעדנו בבוץ ובשלג .םרק מכנסים וחולצה דקה ונעלי עץ בלי גרביי

  . שם הגרמנים העמיסו אותנו על קרונות רכבת בלי גג, ת גלויויץאימים עד לעיר שנקר 3כך צעדנו במשך 
עסקנו במפעל מתחת לאדמה במנהרות ונסענו במשך שבוע שלם עד שהגענו למקום שנקרא דורה מידלבאו שם ה

אלה הטילים שבהם הגרמנים השתמשו כדי . V1,V2שבתוכם הגרמנים ייצרו את הטילים המפורסמים שלהם 
  1945עד לתחילת אפריל , שעות עבודה 12בכל יום נכנסתי לתוך המנהרה ל .להפציץ את לונדון

  מכיוון שהאמריקאים היו קרובים למחנה הרכבת נסעה לכיוון המבורג .הגרמנים באו והעמיסו אותנו לרכבותיום אחד 
פשוט נכנעו הרכבת הופצצה כמעט כל יום עד שהגרמנים  .שם התכוונו להעמיס אותנו באוניות ולהטביע אותנו ביםו

  .הבריטים שוחררנו על ידי 14.4.1945תאריך בו, ן בלזןוהביאו אותנו למחנה צבאי בברג



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

היה לי חבר אחד שאיתו הלכתי לאורך כל הדרך ונשארנו . כיוון שכל אחד דאג רק לעצמוהזמן הזה לא היו לי כמעט חברים  בכל

כיה ושם 'הצלחתי להגיע עד לצ. הבריטים רציתי להגיע לוויאליסטק כדי לחפש את אחי ל ידילאחר השחרור ע .חברים עד היום
  .חודשים פגשתי את אחי במקרה בגרמניה פריום אחד לאחר מס. אשתי מהחיפושיםהתיי

שיכנו אותנו . או בונה הנגבלקבוצת אנשים שנקר ישעלינו לארץ השתייכתכ .אחי היה בשומר הצעיר ויחד איתו עליתי לארץ

 .שם פגשתי את אשתי הניה עלינו לקרקע 1948שנה וחצי בשנת  בהתחלה חלק בקיבוץ דליה וחלק בקיבוץ עין השופט ואחרי
  . לא גייסו אותנו לצבא אלא נשארנו לעזור ככוח עתודה בכל האזור. בקיבוץ עבדתי בפלחה

עברנו  .שנים עד שבנו לנו בתים בקיבוץ וחיברו אותנו לחשמל ולמים 10ך במש םבהתחלה גרנו באוהלים ובלי תנאים מינימאליי

נעזרנו אחד בשני וניחמנו אחד את השני מבחינה  ,של הקיבוץ עשה לנו טוב "ביחד"ה .טראומה ענקית ונשארנו לבד בעולם
  .היה קשה מאוד עד היום הזה ,נפשית

דינה כי זה המקום היחיד שבו נוכל למנוע שלא תהיה לנו המסר שברצוני להעביר לדורות הבאים הוא שחייבים לשמור על המ

  "אל תשאל מה המדינה יכולה לתת לך תשאל מה אתה יכול לתת למדינה" - וכמו שאומר המשפט. שואה שנייה

  

  

  2013נובמבר , רמות מנשה


