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                                                                  סין, שנגחאי  :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  1947:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות (

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  ישראל>  ב"ארה

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

  
1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

ל 'אנצ, יש לי שני אחים. ל"בן להורי זיגמונט וחיה מינדל וינגזין ז ,גרמניה, בברלין 16.07.1937- בנולדתי . שמי אהרון וינגזין

 הם הכירושם , "בשמש"בעיירה בשם , הורי נולדו בפולין .ייקמלה קאפלוטי וינגזין  בשם ל ואחות אחת"וינגזין ויוסי ויגרצן ז
  .ל'י הבכור אנצנולד אחשם גם התחתנו וו

רכב ורכש תחום האבי החליט לעסוק ב. גרמניה, החליטו לעבור לברלין וריכשהפרנסה הייתה קשה בפולין ה 1927בשנת 

. שם נהגו הגרמנים לנפוש בסופי השבוע, ברלין המערבית, מברלין המזרחית לאזור ונזה פעילה קואשר ה, חברת אוטובוסים
היה שייך לקבוצת , בזמן שהחלו המאורעות בברלין, כך נודע לי בדיעבד, אחד מהםאשר , אבי העסיק כמה נהגים גרמנים

  .גרינג - אחיו היה קצין בדרגה מאוד בכירהו, הפשיסטים הנאצים
באו ועצרו , יום אחד. כאשר גדודים פשיסטיים החלו להתנכל ליהודים בברלין, לערך התחילו המאורעות בגרמניה 1934בשנת 

אך למזלו הוא הצליח בלילה לברוח , חקרו אותו והיכו אותוהנאצים . במשטרה הנאצית חקירותהוהביאו אותו למחלקת  את אבי
. הציע לאבי את עזרתו אחיו של גרינגנאצי עובד אותו , גרמניםעובדיו הקרה לו לר סיפר את ששאכ. מהמעצר ולחזור הביתה

, האוניה האחרונה בנמל, "ביאנקה מנו"מגרמניה באוניה איטלקית בשם  הוא אמר לו שהוא יכול להוציא אותו ואת משפחתו

, כאשר הוא מותיר בידיו את כל רכושנו, של עובדו הנאצי אבי הסכים להצעה. שבו תעגוןאשר איתה יוכלו לברוח לכל מקום 
. הפליגה אל הלא נודעל האוניה אשר עלינו עו ברחנו מגרמניה כך. אשר לקחנו עימנו אישי וציוד מועט כסף סכוםלמעט 

אבל בכל מקום אליו , כי האוניה ניסתה לעגון מספר פעמים בכמה מקומות לאורך הים התיכון כדי להוריד פליטים ,התברר
, בסוף מסע ארוך. שנשלטה אז בידי המנדט הבריטי, נהכולל בפלשתי ולהוריד נוסעים לעגון הספינה הגיעה לא נתנו לקברניט

  . שבסין הרחוקה שנגחאילעגון בעיר  רניט האוניה הצליחקב
עלה עם עליית , ל'אחי אנצ. ואני תינוק בן שנה וחצי, 1938בשנת , בסין וכיאחי יוסי ואנ, אחותי, הורי, כך מצאנו את עצמנו

 היה ביןוזור קיסריה הוא הגיע לקריית חיים ואז עבר לא. הנוער לפלשתינה עוד כשהיינו בברלין והחלו המאורעות ביהודים
  .שנגחאיל התכתב איתנו וידע כי הגענו ל'אנצ, לאורך כל התקופה הזו. מקימי קיבוץ שדות ים

. כיוון שלאבי היה מעט מאוד כסף, אשר נתנו לנו מגורים זמניים, )Joint(היהודי  "ויינט'הג"אנשי ארגון  קיבלו בשנגחאי את פנינו
כי היה איש מאוד חזק , בעבודתו הוא הצליח להתקדם. פחם הם גם הציעו לאבי כל מיני עבודות והוא החל לעבוד במכרות

כמה מחבריו הסינים הציעו לו לפתוח עסק של . שלא דיבר את שפתם על אף, התיידד עם הסיניםהצליח למרשים וגם ו
שעל חוף נהר יאנג " Broadway Street" הנקרא עבודה אשר אפשרה לאבי לחסוך כסף ולרכוש מגורים באזור, מחצלאות קש

  .ה'קצ
  

  
  מסומן בחץ. כפי שנרשמה במרשם האוכלוסין הסיני, הכתובת של הורי

  
בפרסום לו שגם עזרו , אשר העסיק כמה עובדים סינים, של אבי ובקומה התחתונה התנהל עסק .גרנו בבית הבנוי משתי קומות

  . ובקומה העליונה גרה משפחתי, סיניםבקרב הושיווק העסק 

אן קאי 'י הלאומן צ"ה תקופה עשנשלטה באותסין ילה מלחמת העולם השנייה והיפנים פלשו לחמש התח-כשהייתי בן ארבע
להתרכז בגטו אשר שכן ברובע  ראשיתם בצו שכל היהודים צריכים אשר, שנגחאיעם פלישת היפנים החלו מאורעות ב. ק'צ

  . גם כן סינים עניים שבו חיו" הונגקו"בשם 

  



 

  
  2010צולם בשנת . חמת העולם השניההיהודים בתקופת מלמצבה לזכר תושבי השכונה 

  
אבי ניסה להמשיך ולעבוד בעסק . גטובית קטן בולעבור ל" Broadway Street"- כך נאלצנו משפחתי ואני לעזוב את הבית ב

קיימנו קהילה יהודית , בגטו שהותנובמהלך . זור סיני עני ביותראבל זה היה קשה היות ואזור הגטו היה א, ם מהגטושלו ג

בהנהגת הרבי , ד"חה של חבשלו - "ישיבת מירס"ב וכן בתלמוד תורה "כדורי"בבית ספר  נולמדאני ל ו"אחי יוסי ז. לתפארת
היות ולמדתי מהילדים , הייתי בין היהודים היחידים שדיברו סיניתאני בנוסף . בראשות הרב הראשי והחזן שלאמך, מלובביץ

  . הסינים שעימם שיחקתי
  

  
  "כדורי"בבית הספר  ובני כיתתו, הראשון מימין בשורה שלישית מלמעלה, אחי יוסי

  



 

  
  באושיי שינג ' לימים פרופ - וחבר ילדות משנגחאי ניא: בתמונה השמאלית

  
. המסורת היהודיתמיטב בבית הכנסת היינו עורכים תפילות וחוגגים את כל החגים לפי . היה לנו גם בית כנסת לא רחוק מהגטו

לחג הפסח היינו . שבו היינו אופים מצות לבדנו בכל חג פסח, היה לנו גם מקווה ומאחורי בית הכנסת היה גם בית מאפה למצות
את המיץ היינו  .עד אשר יצא מיץ אותם סחטנו, הכנסת הענבים לתוך גרבי ניילון כלל אתההכנה תהליך . מכינים גם יין כשר

   .כשרטעים וועד חג הפסח היה לנו יין , ים ושמים אותם במקום חשוך במשך כמה חודשיםממלאים בבקבוק
  

  
  )2010צולם בשנת . בית הכנסת היהודי בשנגחאי(

  



 

  
  )2010תמונה שצולמה במוזיאון היהודי בשנגחאי בשנת (

  
  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
  

כדי להפגיז את ב B29ב שלחה מטוסי "ארה ,לאחר כמה חודשים. קבעו ליהודים סגר ברובע היהודי, עם תחילת המלחמה
כי ידעו שהאמריקאים לא יפגעו בהם , זור הגטואת המפקדה שלהם בא בחרו להקיםהיפנים היו חכמים ו .בסיןמחנות היפנים 

  .אשר בגטו יהודיםלא רצו לפגוע בשכן האמריקאים , שם
 יסותפרסום מודעות וקריקטורות על גבי חפבאמצעות , תעמולה כנגד האמריקאים נהגו לעשותההפגזות זכור לי שהיפנים  בזמן

  .שבאו להציג לתושבי שנגחאי את ההישגים של היפנים, יגריותס של
  

  
  כנגד האמריקאים תעמולה יפנית

  
בסינית משמע , הרבים "ליינים"ה יןהיו מוציאים סיורים בהגטו שעות יציאה לרכישת מזון והיפנים כפו על  7כשהייתי בערך בן 

כיוון שהם ידעו שאני דובר . לסינית ,גרמניתאו  יתה קצין יפני ושאל מי יודע לתרגם מאנגליתהגיע אלינו הב, יום אחד .רחובות



 

היו שנאלצתי לתרגם לסינים . "גו יה"ביקשו ממני להצטרף אליהם ולקחו אותי למפקדה היפנית למפקד האזור שקראו לו , סינית
שגו יה כעס על , ור לי מקרה אחד במיוחדזכ. את המרות שהוא כופה עליהם ים השוניםאחראים והמנהיגים של הרובעה

  .הסתכל עלי וצעק שאתרגם בדיוק מה שהוא אומר, כי הוא היה נמוךא עלה על כיסא המנהיגים הסינים אז הו
. וכולם היו לבושים בבגדי חג, הוא שביום הכיפורים היינו צריכים ללכת לתפילה בבית הכנסת ,כרוניימקרה נוסף שחקוק בז

הלכו ברחוב ולפתע התנפלו עליהם  הוא וחבריו לישיבה. היה אחד התלמידים הטובים בישיבה בבית הכנסת ,ל"יוסי ז, אחי
כששמעתי מה . הגעתי קצת יותר מאוחר לבית הכנסת וראיתי שכולם מבולבלים. שלהם השטריימלת סיניות שגנבו את כנופיו

  .לידי בעליהם הוחזרו כל הכובעים הגנוביםהחלטתי לפנות מיד לחברי הסינים ואחרי זמן קצר , קרה
יום אחד הגיעה שמועה שהיפנים דורשים מאיתנו לצאת מהבתים . כשברקע ההפגזות של האמריקאים, ככה התנהלה המלחמה

אחרי חצי שעה התחילו הפגזות של . ולעמוד שם במרכז המפקדה היפנית להתרכז ברחבת תחנת המשטרה, )כולל הסינים(

היפנים והגרמנים  ,בינתיים. היפנים ידעו שבאותו איזור האמריקאים לא יפגיזוכי , שלא פגעו בתחנת המשטרה, האמריקאים
גם הוכרזה  בערך זמןבאותו ה. התחילו להקים מחנות השמדה באזור שמחוץ לגטו 1941-1942שנכנסו לתמונה בשנת 

  . ב ליפנים"הפסקת אש בין ארה
ם גם ליהודים וגיוון שהיה מחסור כבד במזון בגטו מכ. והיפנים ברחו מיד שנגחאייום אחד נודע לנו שהאמריקאים הגיעו לנמלי 

נו השמועה ש עבודה בתור ילדים והגיעה לאוזנהתחלנו לחפ. מזון בגטו תגדרכים שונות להשהיינו צריכים לחפש , לסינים
ארגנו קבוצה . פורקות מזון ומשאירות אותו על חוף הים ואפשר לקנות את המזון חאישנגשהאוניות האמריקאיות שהגיעו לנמל 

הצלחנו לעבור את היפנים ומשתפי . שאנחנו נפצה אותם במזון תמורת הנסיעהלנהגים שכרנו כמה ריקשות והבטחנו , בגטו

הבטחנו לכל . נו אותם על הריקשותראינו ארגזים של תפוזים והעמס. ה'צקעל יד היאנג  ,הפעולה שלהם והגענו לחוף הנמל
בגלל שהיפנים . שבועיים-כך הצלחנו לשרוד במשך שבוע. לקנו למשפחות בליינים שבגטויואת מה שנשאר ח, בעל ריקשה ארגז

כבר היינו למעשה למרות ש, שעזר לנו לשרוד עוד שנה נוספת בגטו ,מזון מחוץ לגטוגם ו להביא התחיל, לאט לאט, נסוגו

  .חופשיים

  

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

כיוון שהיה אחד התלמידים הטובים , ל"ז יוסי ד וחיפשו את אחי"ב מחב"יחים מארההגיעו של, עם סיום המלחמה, 1944בשנת 
שם הוא המשיך , ב"עימם לארה ת אחיולקחו א ,בכבודו ובעצמו 'מלובביץי הרב "הם נשלחו עהסתבר ש. שנגחאיישיבה בב

   .שנה אצל הרבכללמוד עוד 

החלטנו , 1947בשנת , כך. כרטיסים להפלגה לפלשתינה אליו צירףכתב לנו מכתב , י קיבוץ שדות יםממקימ, ל'אנצ, אחי השני
עם כניסת הצבא . ה טונג'בראשות השליט מאו צ ,יתמהפך שלטוני והפכה לקומוניסט באותה תקופה שעברה, לעזוב את סין

' אשר היה אצל הרב מלובביץ ,במטרה לאסוף את אחי, ב"ארה, לסן פרנסיסקו מסין עלינו לאוניה אשר הפליגה שנגחאי יבושוכ
  . ב"רהבא" פרל הארבור"בדרך לסן פרנסיסקו ראינו מרחוק את העשן שעלה מהאוניות האמריקאיות שהופגזו בנמל . בניו יורק

, אחרי יומיים בערך. אספנו את אחי ועלינו על אוניה נוספת שהפליגה ארצה, כשהגענו לסן פרנסיסקו עלינו על רכבת לניו יורק

אחרי שעברנו . כולם ישנו בערסלים וחלו במחלת ים" מודרניות"כיוון שהאוניות היו ומ ,האוניה התקלקלה ונתקענו בלב ים סוער
ויצאנו לדרך אל , ל'אנצ, שבו התאחדנו עם אחי, עם הגיענו עלינו על אוטובוס משוריין. הגענו לארץ לנמל חיפה, לטרבראת הגי

  . קיבוץ שדות ים
כמה . ו שלושה אנשים עם שקים על הגביו עלנעצר האוטובוס ועל ובדרך קצת אחרי טירת הכרמל, יטיםבארץ עוד שלטו הבר

בדיעבד שאלו היו לוחמי  יהסתבר ל. ו פתאום רובים דרך החלונות והגנו על האוטובוס בדרךרדיס הם הוציאאקילומטרים לפני פ
. עצרו אותנו שוב פעם אנשים והודיעו לנהג דבר מה, רדיסאלאחר כקילומטר אחרי פ. ח שהגנו עלינו מפני הערבים באזור"פלמ

כשהגיעו אלי נתנו לי חלק מהנשק כדי שאחביא אותו . לקו אותו לנוסעיםיחניקים פירקו את הנשק שבידם וח"מיד שלושת הפלמ

אנחנו יוצאים : "כיוון שלא ידעתי את השפה התרגשתי ואמרתי לאימי. כי הם ידעו שהבריטים לא יחפשו נשק אצל ילדים, אצלי
הם ח ואמרו לי באנגלית ש"לאחר שעברנו את המחסום האנגלי באו אלי אנשי הפלמ". ?הלא די? ממלחמה ונכנסים למלחמה

  .מצטערים אבל אלו הם החיים שלנו בישראל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

 !הייתי המום. שלם של תפוזיםכשהגענו לקיבוץ שדות ים איך שירדנו מהאוטובוס המשוריין הסתכלתי סביב ומרחוק ראיתי הר 

  .בחינם ושכל אחד יכול לקחת כאוות נפשו כאן אמר לי שהתפוזים, ל'אנצ, אחי "?איך יש כאן תפוזים: "ושאלתי
זור חליסה כנות היהודית הציעה להם לעבור לאהורי רצו לעזוב את המשק והסו, אחרי שנה. נשארתי בקיבוץ במשך שנה שלמה

אני נשארתי בקיבוץ עוד כשנה ואז הורי לקחו אותי אליהם . עם קום מדינת ישראל, שהשתחרר מהמרות הערבית ,בחיפה



 

  .לחיפה
אחי יוסי היה . הירדן בחיפה' וגרתי עם הורי בבית ברח, תקופתו של השר דב יוסף - תקופת הצנע, תקופה קשהבחיפה הייתה 

  . אחותי הייתה בהודוו, בצבא באותה תקופה
לרכישת מזון  והיינו מוגבלים בתלושים שקיבלנואבי עוד לא השיג עבודה . אך התקופה הייתה קשה, התחלתי להתאקלם

 - את הקרח בתוך אמבטיה שמיםוהיינו  הייתה עוברת עגלה עם קרח כל בוקרש, זכור לי ,למשל .ומצרכים בסיסיים למחייה
  . רכשנו נפט לחימום ולבישול על פתיליותכך גם  .שקנינו בתלושים כדי לקרר את המצרכים - פיילה

למרות שהייתי כבר , ס יסודי"לביהכניסו אותי , גרמנית ויידיש, סינית, אנגלית ידעתי רק, כיוון שלא ידעתי עברית, ס"לבי באשר
הצגות  אז פרסמתי בין הילדים שאני מתקן אופניים ועושה, החיים כבר לימדו אותי איך להסתדר לבד ולעזור להורים .12בן 

תנועות שעשו צל על  וערכתי הופעה עם, מקדימה עטפתי את זה עם נייר צלופן, לקחתי ארגז מקרטון עם נר מאחורה. קולנוע

כך יכולתי  ."מילים"וכך הרווחתי כמה , הילדים היו באים ומתיישבים והייתי מספר להם סיפורים באנגלית ובעברית .הצלופן
  .פרנסהעם הי יהורעזור לל

כך ו במפרץ חיפה, בזמנו היו מייצרים את המצברים למכוניות בארץ ,"וולקן מצברים"ט אבי הצליח לקבל עבודה בלאט לא
הציעו לו להיות ש, י"אמפ, אבי התחיל להיות מקובל בקרב אנשי חליסה ומפלגת העבודה בזמנו. הצלחנו להתפרנס יותר טוב

גם כדי שאוכל , המשכתי לפרנס את עצמי. מצווה צנועה בבית כנסת קטןערכו לי בר גדלתי ו, בינתיים. בחליסה המפלגה מזכיר
  .עיראק בחיפה' ברח" הדר"לקולנוע  בסופי שבוע ללכתליהנות קצת ו

כיוון שבנוער  .נוער העובד והלומד כדי להשיג עבודהתנועת ההצטרפתי ל, העממי ס"כשהתבגרתי וסיימתי את לימודי בבי

הוא . "פרוטקציה"ב ניסה לעזור לי להשיג עבודה, י"שהיה עסקן ציבורי במפלגת מפ, אבי, העובד והלומד היה מחסור בעבודה
, לטובה אני רואה זאת. לא התקבלתי ובסוף בכלל, שעות 3-חיכיתי על יד הדלת כ. שלח אותי להסתדרות בחיפה וסידר לי ראיון

  .כי כך למדתי להמשיך להסתדר בחיים לבד ולא לסמוך על אחרים שיעזרו לי

חשמלאי רכב בקואופרטיב לעבודה כולמזלי התקבלתי דרכם  פש עבודה דרך הנוער העובד והלומדהחלטתי להמשיך ולח
הצלחתי לסיים בהצטיינות את לימודי בטכניון . במהלכם היינו עובדים ביום ולומדים בטכניון בערבים, שנים 3למדתי . שבחיפה

   ".טכנאי חשמל מוסמך" ולקבל תעודתהלימודים  והמשכתי ללמוד עוד שנתיים בערבים כדי לסיים את
 חשמלסדנת ב טכנאי פקידבת, בחיל חימושתי שיר, בות הידע הטכני הרב שהיה ליבעק. הגיע זמני להתגייס לצבא 18בגיל 
אך , ביקשו שאחתום קבע בצבא, אחרי השירות הצבאי .דרגה שנחשבה לבכירה מאוד בזמנו -ר"והשתחררתי בדרגת רס, רכב

 ,לוש שניםשם עבדתי כש. בסדנת חשמל רכב, ב בחיפה.מ.ל בבסיס ב"לעבוד בתור אזרח עובד צהאני סירבתי לכך והסכמתי 
החלטתי לצאת לדרך באותה שנה גם . 1961איתה התחתנתי בשנת  ,דרורה, שתחייה, הכרתי את אשתי ן גםבמהלכאשר 

שנים בטכניון בקורס של  3למדתי  לכןעודה של חשמל כללי ולא הכירו בת, בזמנו. לחשמלאות רכבפתחתי עסק עצמאית ו
שנה  25-כובמשך  ,)UMI )GMקבל זיכיון של שירות של הצלחתי להתפתח ול. משרד התחבורה בשביל להוציא רישיון עסק

  . חשמל כללי לכלי רכבכן של ו ועוד איסוזו, שברולט, של אופל יםשירות סיפקתי
כיושב ראש איגוד לשמש ד המוסכים הצלחתי להפוך לאחד האנשים המובילים בצפון ונבחרתי כיוון שהייתי חבר איגו, כן- כמו

ועדות , גישור, לקחתי קורסים שונים בתחומים של משאבי אנוש, לאורך שנות עבודתי. 1976המוסכים חיפה והצפון בשנת 

על הסכמי עבודה עם זכיתי לחתום , ר איגוד המוסכים חיפה והצפון"כיו במהלך כהונתי .ועוד בתוך ארגונים פריטטיות וטכניות
   .לרווחת הנוער והלומד יצרנו הסכם עבודה ראשוני עם הנוער העובדו ההסתדרות חיפה

  

  
  )רה שקיבלתי לאורך השנים על פעילותיי הרבותוקתעודות ה(

  



 

ד לפתע דמות מאוראיתי של ההסתדרות פריטטית לישיבה  בחיפה בדרכי החלוץ' הפעמים שהלכתי ברח תבאחזכור לי כי 

הרב "קראתי לו בשמו . שלי בתלמוד תורה בבית הכנסת בשנגחאיברב  ישר נזכרתי יאינטואיטיבבאופן ומוכרת לי בהליכתה 

התגורר הרב הסתבר לי ש. הסתובב בחזרה והמשיך בדרכו, הנהן בראשו, והסתכל עליהרב הסתובב לאט לאט ". פרלמוטר
  . הסתדרותבית המתחת לשל גמלאים ותיקים  שהיה בזמנו בית אבותב

  . חזרתי לעבודתי הרגילה במוסךאני ו, ר איגוד המוסכים חיפה והצפון"לפנות את מקומי בתפקיד יו העתשנה הגיע  25-לאחר כ

 הגמלאים חיפה התנדבתי בשדולת, תיכחצי שנה אחרי פריש. ולפרוש לגמלאות" לסגור את הבסטה"החלטתי  1996בשנת 

  . נבחרתי כחבר הנהלה בהתנדבותו

מטעם  יושב פעמיים בשבוע במשרד שלי בעיריית חיפה אני, כמו כן. שיהיו בריאים, נכדיםב לדים וברוךלשלושה י אב היום אני

בפתרון לעזור לאנשים כל זאת בהתנדבות ומתוך רצון . כל התחומיםבפתרון בעיות בועוזר לגמלאים , שדולת הגמלאים חיפה

  .קשיים של חיי היום יום
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