
 

  "ְלדֹורֹות"              
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה 

  .לדורות הבאים

בעזרת מידע זה . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

. אפשר יהיה להכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה

  מחקרית, שיבות לאומיתי שלכם יש חלסיפור האיש

  www.ledorot.gov.ilאוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו . וחינוכית

  

  שם משפחה ושם פרטי כיום
  :שם משפחה

  כץ
  :שם פרטי

  שלמה

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה             

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך         

  כץ: איתו נולדתישם משפחה 
  

 katz בלועזית
  
 

  שלמה :איתו נולדתישם פרטי 
  

 shlomo בלועזית
 

: מין
  זכר
  

  1917:לידהשנת 
 

  אוסטריה:ארץ לידה vinaבלועזית  וינה: עיר לידה

  אוסיאס כץ :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  פראו כץ :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

  לבוב:לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
  

  בלועזית
 

  פולין:ארץ המגורים
 

  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  

  :המלחמהמקצוע לפני 
  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  ר"בית

  גרמניה,רוסיה, פולין:  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו
  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  סיביר :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
 

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

 )ואיטליה

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  



 

  :עליה שנת  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  
 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

חגים , המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך;ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  :)ומאכלים

  
  

  

אמא . שנים בצבא האוסטרי 8שירת , 1876 - נולד ב, אוסיאס, אבא שלי. ח על שם בריגיט הוספיטל"בבי, בוינה 1917נולדתי ב

גלגל  -כל המשפחה גרה ליד הפלטה. גידלה אותנו בביתאמא , אחים ואני הייתי הבן הצעיר 4היו לי .1882-נולדה ב, טיי, שלי

ולכן עליתי במשקל  הלכתילא  3עד גיל . .זוכר שהיה ליד הבית גן משחקים גדולאני . הגלגל הענק הכי גדול בעולם, ענק

לא היו לי . דייהוהס ה"נרשמתי לבי 6בגיל . אמא הייתה רוחצת אותי ושמה לי על היד חוט אדום למשך השבוע. והשמנתי מאוד

יום אחד . י כדי שנחזור ביחד הביתההייתי הכי קטן והייתי מחכה תמיד לאח. לא הייתה משפחה גדולה ,ס"הרבה חברים בביה

אני סירבתי בתוקף ואח שלי קיבל . אבא שלי התעקש שנשתה כף של שמן דגים ואמר שבתמורה הוא יתן לנו מטבע כסף. רבנו

ס "כשהלכנו יחד לביה. בשביל זה האמת היא שבסופו של דבר הוא גם שתה שתי כפות של שמן דגים. את המטבעות שלי ושלו

. אח שלי קנה אותם וצחק עליי שאין לי כסף ושהוא יאכל את הדובדבנים לבד. אגורות 5נה ומכרה דובדבנים בישבה אישה זק

כל הגוף שלי היה מלא בזה וגם . הילדים הגויים החלו לזרוק עליי חרא של סוסים. ס כעסתי אז הלכתי לבד"ביציאה מביה

חשבו שנפגעה לי  . עד היום אין לי ריסים בגלל זה, תלשו לי שערותהריסים שלי נדבקו ונ. לא יכולתי לפתוח את העיניים. הפנים

  .הרופאים של פעם לא כמו הרופאים של היום .הראייה

  

יים זה היה אותו בל גם אם הוא היה מוריד את המשקפבניראות היו לו משקפיים ושפם א, הרופא הזה היה רופא בלבוש שלו 

אז לא היה פלסטיק או מתכת בשביל להכין משקפיים אז ). שבה טובה פעםפירמה שנח" (שתייגר"המשקפיים היו מסוג . דבר

הקשר בין הרופא אלינו לא היה דרך הטלפון . המשקפיים שלו היו עבות והיה לו גם מקל הליכה. ויות מעצםהמשקפיים היו עש

 10-12וודה היו בערך במז. הרופא הגיע עם מזוודה עשויה מעור. הספר היה איש הקשר והוא זה שתיווך. אלא דרך הספר

את המקל היו טובלים בספירט . היו לוקחים מקל קטן עם סמרטוט בקצה שלו. קראו לכוסות האלה בנקס או כוסות רוח. כוסיות

הרופא היה מראה לספר איפה לשים את הכוסות והוא היה . כ היו מדליקים את זה ושמים על הגב"אח. ומורחים בתוך הכוסות

אלו היו , לספר היו גם צנצנות עם עלוקות. כוסות 6-7היו שמים כל פעם . הרופא לא היה נוגע בחולה. מניח אותן במקום הנכו

כל רופא היה מומחה של . א או אבקה שהייתה כמו גבס"וסף ששימש בתור תרופה היה תפוודבר נ. התרופות באותה תקופה

אחרי שהרופא ביקר אצלנו הוא אמר . א ידע כלוםל אבל למעשה הרופא. ר יש רופא מומחהזה לא כמו היום שלכל דב, הכל

שחורה , ירוקה, הייתה צינצנת אדומה. כל אחת בצבע אחר, צינצנות 4- ח היה כיסא קטן ו"בביה. ח"לאימי שתקח אותי לביה

ה אף ז. 'אם זה לא עוזר תני לו את הירוק וכו, תנסי לתת לו את הצבע האדום, )כץ' גב(הוא אמר לאמא שלי פראו כץ . ולבנה

  . הריסים שלי לא גדלו מחדש לעולם, פעם לא עזר

  

אהבתי מאוד , הייתי שר בבית הכנסת. אבא היה מניח תפילין בכל יום. המשפחה שלי הייתה מסורתית ושמרנו את כל החגים

  . אני הייתי שר ואבא היה לוקח את הכסף מהאנשים ששמעו אותי בבית הכנסת. לשיר

  .כ עבדתי בזה"למדתי מסגרות ואח 13-14ל כדי לעזור בכלכלת המשפחה בגי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

במי , האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחההשתתפות ב, במחתרת
  ):נעזרת או אולי למי עזרת

  



 

  

ילד שנולד לתקופה ההיא לא ידע מה שילדים יודעים .. אספלט או מקרר, ניילון, אני שייך לדור שלא ידע מה זה נייר טואלט

מלחמת העולם הראשונה . כמו שאר הילדים בזמנו, הייתי מסתתר מתחת לשמלה של אמא 6-7עד גיל , הייתי ילד טיפש. היום

כשנגמרה המלחמה כל מדינה חזקה . לעומת מה שהיה במלחמת העולם השנייהמלחמה זו הייתה משחק ילדים . הסתיימה

כשהייתי ילד היטלר נרשם . היטלר נכנס לגרמניה 1933 - ב. וזה מה שיימח שמו היטלר רצה, השתלטה על מדינה אחרת

כך נולד . עם הילדיםוהיה מבקש מהמורים לדבר ' ד -'רוב הזמן הוא הלך בין בתי ספר מכיתות ג. לאוניברסיטה בוינה כצייר

  .ילדי היטלר, השם היטלר יונגינרייט

  

כשנגמרה מלחמת העולם הראשונה היו מקומות . כיה וסרביה'צ, רומניה אוסטריה הייתה מעצמה גדולה שכללה בתוכה את

ונה גרמניה יצאה מופסדת ממלחמת העולם הראש. כך המדינה התקיימה, ת עצמןבעולם כמו בצרפת שם הנשים היו מוכרות א

הלורד , והחל בכך ששלח את איש סודו, מברליין לקחת חלק פעיל יותר מקודמו במדיניות החוץ'עלייתו לשלטון החליט צ ועם

הפגישה אותתה להיטלר כי . 1937בנובמבר  19-לפגישה עם היטלר שהתקיימה ב, שמונה לאחר מכן לשר החוץ, הליפקס

אם ימולאו , ולפיה, מדיניות שבה נקטו מדינאים צרפתים ובריטים מאותה התקופה. מין בפייסנותמא, ראש הממשלה הבריטי

 דרש לספח אליו את היטלר. דבר שממנו חששו הפייסנים, הרי שזה לא יפתח במלחמה נוספת, דרישותיו של היטלר

  .וכך החלה מלחמת העולם השנייה כוסלובקיה'צ

  

הצבא הרוסי לא היה מוכן כלל למלחמה . וכך הערים על הרוסים היטלר חתם על הסכם ריבנטרופ מולוטוב 1939בספטמבר 

לגרמניה אסור היה לצאת , גרמניה ורוסיה חתמו על אי התקפה.  עקב הטיהורים הגדולים שערך סטלין באותה תקופה

החוזה הפר את , ניצל כל הזדמנות היטלר. למלחמה וגם אסור היה להם להחזיק במכשירי מלחמה כגון אווירונים או טנקים

העולם חשב מי היא רוסיה הגדולה וגילה כמה רוסיה . כוחות הצבא הרוסי נכנסו כמו אורחים לחלק של פולין. ונכנס לפולין

  . לחיילים הסובייטים לא היה אף אווירון, אני אומר בקול ובאחריות. עלובה

  

היה הכי גדול  הגטו הזה. ד שהגענו מוינה ללבובכמה ימים לקח לנו ע. זה היה גטו ענקי. הכניסו אותנו לגטו בלבוב' 41ביולי 

רגל אחת שלי הייתה על האדמה ועל .  היה קשה.. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ישנו. ישבנו וישנו על האדמה.. כי גרועוה

ול יפה היה לי ק. לפעמים ברוסית או ביידיש, לפעמים שרתי בגרמנית, כל היום הייתי שר. הרגל השנייה אמא הייתה ישנה

חיפשתי דרך , חשבתי לעצמי שאם אשיר אולי ישימו לב אליי ואני אצליח לבלוט בין כל האחרים. "הזמר המשוגע"קראו לי ,מאוד

קצין גרמני קרא לי ושאל אותי מאיפה אני יודע לשיר . בסופו של דבר השגתי את שלי. בה לא יפרידו ביני לבין אמא שלי

אתה תצא כל יום לעבודה וכשאני אצטרך אותך : "הקצין אמר לי. הגרמני והקצין היה המוםשרתי לו את ההמנון ? בגרמנית

את , הלחם היה בצקי.  גרם בגלל התירגום 200אני קיבלתי עוד . גרם לחם ליום  400כולם קיבלו." אתה תעבוד גם כמתרגם

סביב היה חלק אפוי אבל בפנים הוא לא מ, הבצק של הלחם היה רך. החלק הרך הייתי נותן לאמא ואת הקשה אני הייתי אוכל

היו נותנים לנו גם . לאמא לא היו שיניים ואם לא הייתי נותן לה את החלקים הרכים היא לא הייתה שורדת. היה עשוי מספיק

. מ וחצי"בגודל של ס המרק הזה היה עשוי ממים חמים ששמו בהם דגים קטנים. הפירוש של אוחה זה אוזן" אוחה"מרק בשם 

  .לחתי לתפוס שלושה דגים הייתי מאושראם הצ

  

בלבוב . שנה 17 - אני עבדתי בצמד עם בחור שהיה מבוגר ממני ב. צעירים 15היו איתי עוד . כל בוקר 7- לעבודה ב הייתי יוצא

מסע רכבת , "ה'פונטסמצ"שהייתה מיועדת לאנשים והשנייה הייתה " בנהוף - וינה"הראשית הייתה . תחנות רכבת 2יו ה

העבודה שלנו . המקום שעבדנו בו היה אוצר של פחם. מ"ק 7כדי להגיע לעבודה ברכבת היה צריך ללכת . ממנה פחם שהורידו

עם חוט דק היה צריך לסגור את השק ואחר כך . קילו בדיוק 50ק היה צריך להיות כל ש. הייתה להכניס את הפחם לשקים

מטר מתחת לאדמה והיו צריכים להוציא את  300היו אנשים שעבדו , אני עבדתי למעלה, לי היה מזל. לסחוב אותו לתוך המחסן

. שקים 3בכל קומה , קומות 10. שקים אחד על השני 30היינו שמים . זה לא היה כל כך פשוט לסחוב את השקים. הפחם משם

 12בכל יום עבדנו . י ידי מדרגות שיצרנו בעזרת השקים"היינו מגיעים עד למעלה ע. קילו 50כבר היה קשה להגיע עם  7לקומה 

שקים הנוספים שהשתמשנו בהם כדי ליצור את המדרגות לא  10את ה  .אם לא תגמור את העבודה שלך לא תקבל לחם. שעות

  . כדי שנוכל לסיים את העבודה ,היו מחשיבים והיינו צריכים לשפוך אותם כאילו לא היו

  

לאיוון היה רובה ולהנס . רא לו הנס וחייל אחד אוקראיני בשם איווןאני לא זוכר את שמו אבל הייתי קו, בעבודה היה חייל גרמני



 

אני הייתי מתרגם למי . מקדימה היה עומד הגרמני ומאחורה האוקראיני. איש 20 - 18היינו מחולקים לקבוצות של . היה אקדח

האחרים , תר ללכת לבדלי היה מו. שהיה עובד והיה לי סרט לבן על היד שלא כמו לשאר האסירים שהסתובבו עם סרט צהוב

הגרמני . זאת הייתה זכות שקיבלתי משום שהגרמני חיבב אותי. אני הייתי ראש הקבוצה. היו צריכים להישאר כל הזמן כקבוצה

הוא . היה לי הרבה מזל שהוא אהב אותי כל כך, בערך 55אני חושב שהוא היה בן . הוא שמר עליי, היה נראה כמו אבא שלי

האוקראיני היה בטוח . הוא אפילו הרשה שאמא תשב לי על הרגל. שאני אהיה לידו, מצוות איתו בעבודהתמיד דאג שאני יהיה 

  . זה לא היה חשוב... בלי סיבה, עם סיבה. מרביץ כל הזמן, הוא היה מאוד אלים. כל הזמן שאני מרמה את הגרמנים

 2.. עגלה עם שני גלגלים, פעם שמעתי ירייה כל.. מתים, יושבים, אנשים 45,000. אי אפשר היה לזוז, בגטו היה צפוף

כל יום היא . אמא ראתה את כל מה שקורה והרגישה שבקרוב זה הסוף. אוקראיניים שמים את הגופה על העגלה ויוצאים

. מ מאיתנו"האחים שלי היו ק 2.." שיישאר סימן שהייתה משפחה, שלפחות אתה תישאר בחיים: " אמא אמרה לי. הייתה בוכה

  . האוקראיניים לוקחים גופות על העגלה ומוציאים 2כל יום היו באים . יה ענקהגטו ה

  

היא אמרה שאני יכול עדיין לברוח כי הייתי ביחסים טובים . אמא הפסיקה לקחת את הלחם שהבאתי לה, הכי כאב לי שיום אחד

יום אחד החלטתי .. מדבר על זה ובוכהעד עכשיו אני . אבל אני לא יכולתי לעזוב אותה, אמא רצתה שאני אברח. עם הגרמנים

. בערב היא אכלה את הלחם 18:00- ב. אז הבטחתי לה שאני בורח, שאני רוצה שאמא תתחיל לאכול שוב את חתיכת הלחם

  . ידעתי שהיא לא תחזיק מעמד והגרמנים היו לוקחים את מי שחלש. לא יכולתי לעמוד בסבל שלה

  

האוקראיני . הוא האמין בי, הגרמני אישר לי ללכת. לגרמנים שאני רוצה לעשות צרכיםכשסיימתי את העבודה באותו יום אמרתי 

תן לו : "הגרמני שלף אקדח אל עבר האוקראיני ואמר . הוא שנא אותי.. הוא הרגיש. לעומתו לא בטח בי ולא נתן לי ללכת

" לעשות צרכים"אני הלכתי . שוכרהכולם שתו ל, היה חג המולד. זה קרה 1941בדצמבר  28 -וב, האוקראיני זז!". ללכת

חודשים  5. פרק אף יותר קשה מקודמו, שם התחיל בשבילי פרק חדש בחיים. אבל אני ברחתי. הם חיכו שאחזור.. ונעלמתי

אני זוכר . היה חורף קר ומושלג. ידעתי שלבית אני לא יכול לחזור. חודשים לא החלפתי חולצה 5. הייתי עם אותה חולצה בגטו

. מ או שניים בשלג ומצאתי מקום להסתתר בו"עברתי ק. כמה שאפשר, הלכתי... ואת האור שנשקף מהשלג את החושך

אני אפילו לא זוכר כמה . כדי שלא יפציצו אותן, היו כל כך הרבה רכבות שסטלין נתן הוראה שיסעו כל הזמן. הסתתרתי ברכבות

עליתי , הגעתי לוולוציסט. את כל היתר זרקתי, גרמנית הייתה לי רק תעודת לידה.. יומיים או שלושה, זמן הייתי שם

בסוף גיליתי .. בהתחלה חשבתי שזו אבקת כביסה או אולי מלח. בקרון היה שק. היא נסעה וראיתי שאני לבד, נכנסתי,לרכבת

לג ומערבב הייתי לוקח ש. לא היה משהו אחר, שבועות שלמים אכלתי סוכר. שק הסוכר הזה הציל אותי ממוות. שזה היה סוכר

  .עם הסוכר

  

ביקשתי ממנה . אישה אחת פתחה לי ושאלתי אותה אם היא רוצה סוכר. ניגשתי ודפקתי בדלת. בתים 10-12היו , זה היה ערב

עשינו . את החצי הקטן היא נתנה לי והביאה לי כוס בעבור הסוכר. חתכה לחצי, קילו לחם 3הביאה , היא קמה. בתמורה לחם

. השק מתחת לראש שלי ולפני שנרדמתי אכלתי מהלחם, שכבתי על הרצפה. היא שאלה אם אני רוצה להישאר לישון. הסכם

עברו ימים בהם לא אכלתי והבטן שלי ! ?למה אכלתי את הלחם. אבל אחרי כמה שעות קיללתי את כל העולם! זה היה מעולה

הייתי . ללכת היה חשוך אבל המשכתי, התחלתי ללכת. לא הצלחתי להירדם ויצאתי משם. אילו היו כאבים עצומים, כאבה

מלאה , לבסוף הגעתי לעיר קטנה.. לא משנה, הגרמנים, הרוסים. הייתי מוכן שהם ייגמרו אותי. מבסוט מכך שיש צבא רוסי

כשהוא זז משם . הוא בא כדי למלא מים ברכבת, לפתע ראיתי בחור עם צינור של מים חמים. אני שכבתי שם. בפסי רכבת

  . בקופסת פחלרגע קפצתי כדי לקחת קצת מים חמים 

  

השני . זיהיתי את זה לפי הפרצוף שלו, אני בטוח שאחד מהם היה יהודי. כשחזרתי למקום ממנו יצאתי תפסו אותי שני אנשים

הם . ואמרו שאני מרגל גרמני או לי את תעודת הלידההם הוצי. לימים היה נשיא רוסיהש, ב'היה אחד מהפרטיזנים של חורצו

אני אמרתי .." הוא אומר שהוא יהודי, אתה שומע: " אני זוכר את הפולני אומר ליהודי. אני יהודיצחקו כשניסיתי להסביר להם ש

וכשהראתי להם את , רוסים אסור לעשות ברית מילהיהודים השכחתי שאצל ה. והורדתי את המכנסיים.." תסלחו לי, אני יהודי"

נקרע לי ה באוזן ימין עד שהחל לרדת לי דםותנו לי סטירהם נ. הם חשבו שאני צוחק עליהם. הברית הם לא הבינו מה זה אומר

הם כיסו אותי ולקחו אותי . העגלה הייתה מלאה בקש. הם לקחו את שק הסוכר והכניסו אותי לעגלה עם סורגים. עור התוף

ר וברוחב מט 6הביאו אותי למקום בו היה צריך לחפור בור באורך . למקום שבו היו אסירים גרמנים ממלחמת העולם הראשונה

לא היה . שם הלילה והיום נראו לי אותו הדבר. טקה'קמצ -סיבירצפון שלחו אותי לכלא ב. מטר כדי שטנק רוסי לא יוכל לעבור 3



 

, כאלו שסטלין סילק אותם מליטא, היו שם אנשים מכל העולם. לא היה לאן לברוח לא היו צריכים שומרים כי. שעון אפילו

כאלה שיושבים כבר הרבה , ה שעדיף היה לא להתעסק איתם'היו שם הרבה חבר... גרמניה, יהרוס, פולין, אסטוניה, מלטביה

אבל כשקמתי , ישנתי בובה. היו דרגשים לכל האורך וכך ישנו, התעטפתי בה. אני נכנסתי וקיבלתי שמיכה דקה מאוד. שנים שם

  .מישהו לקח אותה. לא הייתה לי שמיכה

  

הדובים היו בעלי . ם בסביבת הכלא ולכן אנשים לא ברחו כי הפחד להיתקל בדוב גדול יותרהכלא היה ללא שומרים אך היו דובי

  .איך שהיה יוצא מישהו הם ישר היו מגיעים, חוש ריח כמו של כלב

  

ראו שהוא כבר . בחור מלטביה, לידי שכב איש. שנה ועד היום אני לא יכול לשכוח את הפשע שעשיתי 70-80עברו מאז לפחות 

הוא ביקש ממני להביא לו את . גרם 400, הוא נתן לי את התלוש של הלחם שלו. הוא האמין בי, התקרבתי אליו. תעומד למו

כשחזרתי ... הוא כבר לא יכל לאכול. אבל לא התביישתי, ראיתי אותו כועס. אני לקחתי את התלוש ואכלתי חצי מהלחם. הלחם

  .אבל כאב לי מאוד.. זו לא הייתה אשמתי. כאב לי. והתחלתי לבכותחזרתי למקום שלי .. לידו חצי מהלחם, ראיתי אותו מת

  

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

  

  

שם הייתי כאילו חופשי אך " וצלר"מרוסיה הגעתי למחנה . בכלא קמצטקה כששמעתי בחדשות שהמלחמה נגמרה היית בסביר

היה צריך . איש 100קומות ובו התגוררו  כל בניין בעל שתי, היו שם שבעה בניינים. שנים 3כך למשך , גרמניעדין במחנה צבאי 

  .זה לאחר השחרורהכרתי במחנה ה, בלה, את אישתי. כנסרשיון יציאה ותעודה מזהה כדי להי

  

  חייך  בארץי על /נא ספר
המסר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):שברצונך להעביר לדורות הבאים

  

הייתי צריך ' 48-ב .כי רק אז קמה מדינת ישראל 1948ב תישמאבל ר 1947שנת , לארץ ישראל  30- הגעתי ביום הולדתי ה

הורידו את  .חוקי נעשתה באופן בלתי' 47משום שהעפלה ב י שירשמו אותי באופן לגלילעשות כאילו רק עכשיו עליתי לארץ כד

הסוכנות . חילקו לנו כובע טמבל כדי שנראה כחלק מהוותיקים, המים הגיעו לנו עד הברכיים, כולנו מהאוניה ליד חוף קרית חיים

זה היה נחשב להרבה כסף . העלו אותנו ארצהדולר על כך ש 240-לירות אנגליות ששוות ערך ל 30מכל אדם  גבתה, היהודית

שמעתי אישה אחת שאומרת לבעלה שלא יגיד שהוא . כהגענו לנמל היו אנשים חכמים שידעו שירצו לגייס אותם לצבא. בזמנו

שמו תאריכים לא נכונים רכך נהיה מצב שלהרבה אנשים . זו הייתה תחבולה כדי להשתחרר מהצבא. 40אלא בן  25בן 

  .כלומר אנשים צעירים שרשומים כמבוגרים בהרבה מגילם האמיתי, בתעודת זהות

  

פניתי . החדר היה בשיפוע והיו הרבה עכברים. כולו אדמה, מצאתי חדר בלי מרצפות, ה שבחיפהדי רושמישנים בוא 6גרתי 

הם שלחו אותי לעבוד . פועלי ציון של הימין היו יותר חזקים ובן גוריון היה בראש. שבה היו ימין ושמאל, להסתדרות פועלי ציון

 .לקבל קביעות יעבדתי שם חודשיים וזכית. בולאחד המקומות הכי גרועים לעבוד  בזמנו חברת חשמל נחשבהבחברת חשמל 

דברים מצינורות  הייתי מרכיב, התחלתי לאט לאט לעבוד בתור עצמאי. לכן ברחתי, זו הייתה זכות גדולה שלא רציתי לנצל

זיכרונה , אישתי. שולחנות, הייתי מכין כיסאות. כ התחלתילהיעזר במכונות"בהתחלה הייתי מייצר הכל ביד ואח. ישנים שמצאתי

היה מחסור באוכל והיה . פעמיים היא התעלפה בגלל החום. הכיסאות לשוק על מנת למכור אותםהייתה יורדת עם , לברכה

כל אחד קיבל תלושי מזון , תלושים נעשתה בעזרתפת הצנע ההתנהלות היומיומית בתקו. שה להיות במעמד של עולה חדשק

. לשבוע וחצי חבילת מרגינה ,ביצים לחודשאשתי ואני היינו מקבלים שלוש . ביצים וקמח, סוכר, בסיסיים כמו לחם םלמוצרי

  . דרך להשיג אוכל היינו מאוד רעבים ולא הייתה שום

  

הוא אמר . כר צינורותהוא מגם ו הייתה לו חנות ברחוב יפו. אדםניגש אליה  ,באחת הפעמים שאישתי ישבה בשוק עם הכיסאות



 

שות קצת יותר אתה יכול לע"וכשהגיע  אליי שאל אותי די רושמיה היא שלחה אותו לוא. צה לפגוש אותילאישתי שהוא רו

" כיסאות 400מדובר בסדר גודל של ."הוא הסביר לי שבונים בטבריה קולנוע חדש. "?כמה זה קצת יותר: "ואני שאלתי" כיסאות

הוא אמר . יםלקנות את כל חומרי הגלם הנדרשהייתי צריך כסף כדי  .לייצר ביידיםמספר עצום של כיסאות זה היה .  הוא אמר

עבדתי . ל הרווחהיה כ 25 , גרוש 15סכמתי רק על אני ה. גרוש בעבור כל כיסא 25לו את הכסף בתנאי שאתן לי שהוא יביא 

ממני לבנות גם גג אותו בחור ביקש ". ארמון"הקולנוע הראשון בחיפה היה קולנוע  . כיסאות 400יום ולילה והצלחתי להכין 

  .הייתה עבודה טובה שהחזיקה להרבה שנים זו, הצלחתי לעשות זאת. נפתח

  

הנהג היה מושך בחגורה על מנת לסגור את . במקום ידיות לדלת הייתה חגורה, איך שנראה האוטובוס פעם היה ממש בדיחה

 מה, אני זוכר שלכרמל היה עולה חצי אגורה. סוע באוטובוס אם היעד אליו רצית להגיע היה קרובני לאלא היה כד. הדלת

 2 צרפת נתנה לחיפה, 50- בשנות ה. גלובחזרה היינו יורדים בר, לכן לכרמל היינו עולים עם חמור. בזמנו להרבה כסףשנחשב 

זו הייתה התחבורה . השני היה נוסע הפוך קו אחד היה נוסע מבת גלים להדר והקו". שנסונים"אוטובוסים חדשים שנקראו 

  .נוהציבורית בזמ

  

 בדהפרימוס ע.השאר היו משתמשים בפתלייה. מעמד הגבוהפרימוס נחשב בן השותו ה ברמי שהי, "פרימוס"בישלו על  בעבר

לא היה קירור גם באותה תקופה  .על נפט ואישתי תמיד הייתה אומרת לי להקטין את הלהבה על מנת לא לבזבז הרבה נפט

היה  כעבור שעתיים הקרח. ים את הקרחאת האוכל היינו שמים בארגז מעץ ועליו שופכ. לכן היינו קונים קוביות גדולות של קרח

  . נוספות שעות 5ים הקרים השתמשנו למשך עוד נמס ובמ

  

, עברנו לגור ברחוב ההר. למשל תפוזים לנו להרשות לעצמנו לקנות יותר דברים כמוויכ, שנים בארץ התחלנו להסתדר 6לאחר 

בן גוריון ביקש לשנות עד שם "נקרא שדרות האוו, שם הרחוב גלגול נוסף עבר כךלפני שנקרא נקרא שדרות הציונותו והוא היום 

  .את השם לשדרות הציונות

  

הסוכנות ניסתה  .שנתן את הבית שלו במתנה לסוכנות בסוף רחוב פועה היה חדר כביסה שהיה בבעלות אדם בשם זלקין

ולכן עשיתי איתם הסכם שאתן להם ריק עמד כביסה החדר . ואף אחד לא רצה לשלם לחדר לירות 5להשכיר את הבית בעלות 

אני לא הייתי מוכן לעזוב את החדר הזה ולבסוף הסוכנות היהודית איפשרה . י את המקום לארמוןכנכנסתי לשם הפכת. לירות 5

  . לי להישאר שם

  

  : מסר לדורות הבאים

דע שיהודים יכולים לחיות יכדי שהיטלר י 120אני רוצה לחיות עד . אני רוצה להיות הניצול שואה הכי מבוגר, יש לי חוצפה

  .ולשרוד
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