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 ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
גרמניה , וסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר בא)

 (ואיטליה

י "מחנה עקורים לנוער ע: הולצהויזן-  גרמניה   -כיה'צ  -הונגריה
 לנדסברג

 

 הונגריה  :לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  50במחנה חורף   0722917 -0122917

 :עליה שנת
 

' ספט
2917 

 ציין את שמה, אנייהבמידה ועלית ב
 "המעפיל האלמוני"     

 י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר                                            

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

 נא לכתוב בגוף ראשון                                                           

 המקום להקלדה אינו מוגבל
 

. שנקרא ביסטרה עליונהנולדתי בכפר  ,כוסלובקיה'נולדתי בכפר בהרי הקרפטים שבאותו הזמן השתייך לצ
היהודים התפרנסו בעיקר מחקלאות ומהובלות עצים  .לבין יהודים( רותינים)אוקראינים בין איכרים  נחצההכפר 

כרפסודות דרך אותם הגויים ומשם השיטו , בכפר עד לנהר ה ריקה שעובר, בחורףמזחלות או ם עגלות ע
 למשפחתי אדמות חקלאיות שבהם גידלנוובנוסף היו ליהודים וגם . ה עד לבודפסטנובדו ,טיסה, ריקההנהרות 

, כמו סוסים ,ה משק חילכל משק בית וגם למשפחתי  הי. 'ווכ, תירס ,בעיקר תפוחי אדמה, גידולים חקלאים
ליד הבית הייתה לנו גינה קטנה שבה גידלנו ירקות לצרכי המשפחה רק . 'וכו, תרנגולות. ברווזים, אווזים, פרות

ואבי הצטרך , הספיק לפרנסת המשפחה אבל כל זה לא .היות שבחורף הכול היה מכוסה בשלג ,בחודשי הקיץ
ובנוסף פתחנו חנות , מיותר שלפעמים היינו משכירים אותו בתוך הבית היה לנו חדר, למקורות פרנסה נוספים

מדי פעם אבא תיפקד כחזן , אימא תרמה את חלקה לפרנסת המשפחהבחנות ו ,קטנה לממכר דברי מתיקה
, וכל זה הספיק לכלכלת המשפחה לחיות בכבוד, בכפרים הסמוכיםהשנה ויום כיפור ראש ב בימים הנוראים

 . מחסור בצרכים חיוניים ללא דברי מותרות אבל גם ללא
 

ועל כן מבורך באוויר צח , מוקף יערות מסביב ובמרכזו זורם נחל ה ריקה, כן באזור הררי גבוההכפר ביסטרה שו
 בכפר חיבור לרשת חשמל או מים וביוב לא היה הימים באותם  ,אין לו הרבה במה להתפאר ונקי אבל חוץ מזה

בחוץ  שינווכמובן שאת הצרכים ע, לכל משפחה מהבאר שהיה נו מים עם דלייםאבועל כן ש, ך הבתיםבתו
כמו כן , מעלות זה בעייתי 10ל  תבל בחורף כשהטמפרטורה יורדת מתחבקיץ זה נסבל א, במבנה קטן בחצר

י מברק "ועל כן כל הודעה דחופה נמסרת ע, חיבור לטלפון ולא היה ,אחד רכב ממונע אפילובכפר  לא היה
י אוטובוס "הקשר עם העולם נוצר ע, הדוור לנמעןי "ענמסר ומשם ( ןאמייד)הסמוך  שמגיע לבית הדואר בכפר

דהיינו כולם  ,ומקפידים לשמור על חזות יהודית, אציין שכמעט כל היהודים בכפר דתיים, שמגיע פעם ביום
, קוםובשבתות וחגים בית הכנסת מלא עד אפס מ, והולכים פעמיים ביום להתפלל, עם פאות וזקניםמתהדרים 

 י הציבור היהודי"הוא התפרנס ע .ומנעים זמירות בקולו הערב( שליח צבור)צ "והשוחט שמתפקד גם כ ש
 וכ בעל תפילה, כתשלום עבור השחיטה 

 
כי וחצי יום 'צ ת ספרצי יום בביבכפר הזה עברו עלי שנותיי הראשונות בתור ילד יהודי עם פאות שלומד ח

אבל היום של ילד , ליםילימודי חובה רג ה שמונה עד שעה שתים עשרהלמדנו משעכי 'בבית הספר הצ,  בחדר
עליו למהר לחדר ללמוד תורה מפי המלמד " מודה אני"ואמירת  לאחר השכמה, תחיל בשעה שש בבוקרמיהודי 

ועם סיום , ספרבית לארוחת בוקר ולמהר  ולאכול, למהר לתפילת שחרית הצטרךואז הוא , עד שעה שבע וחצי
היו על ילד בכפר בנוסף .בית הספר הפסקת צהרים קטנה והמשך הלימודים  בחדר עד שעות הערבהלימודים ב

 ,הכנסת עצי הסקה מהאסם גם בחורף, כגון שאיבת מים מהבאר שבחצר, ר למשפחהולעזים שונ תפקידים 
משמחים בקיץ ישנם תפקידים  .(בקיץ הם ניזונים במרעה טבעי), האכלת הבהמות בחורף ,אסוף ביצים מהחצר

         . יורדים לנחל הריקה לדוג ולהשתעשע במיםהיינו לפעמים , פירות יער שוניםויותר כמו אסוף פטריות 
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אמי שרה , אבי משה חיים זינגר:  ני הייתי הבן הבכור במשפחהא .אלו בקיצור התיאורים שזכורים לי  מילדותי
חה נוטריון ועל כן אני ואחי רשומים על שם המשפי רב ולא נרשמו אצל ה"כו רק עהנישואין שלהם נער). אדלר

תאומים הואחריו , ואחריו ישראל בר ,שהיה צעיר ממני בשנה או שנתיים והאחים שלי מנחם מנדל( של האם
 .ואני אז בן תשע 2919וכך התנהלו החיים שלנו בנעימים עד שנת  .זכרם ברוך, ואחותי חיה -אליעזר אחי

   

 
 
 
 
 

                                               
 י על קורותיך בזמן המלחמה/נא ספר                                               

 

, במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)
 (:במי נעזרת או אולי למי עזרת, מסתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או ב, או בהתנגדות בריחההשתתפות ב

 

 
אזור את  ,וכתוצאה כבשו  ההונגרים שהיו בציר אחד עם הגרמנים, השנייהפרצה  מלחמת העולם  2919בשנת 

זכור לי ליל שבת אחד שבו השכנים האוקראינים שלנו אמנם ) ...עד אז בשלווה יחסית הקרפטים שבו חיינו
 ההונגרים כנראה בהשפעתואילו , זה היה חד פעמיאבל ( היהודיםבתי השתכרו יותר מדי ועשו פוגרום על 

והמשיך ' צהוב וכוזה התחיל עם טלאי , הגרמנים התחילו להצר את הצעדים של היהודים עם גזירות שונות
ממרשם התושבים על מגורים באזור  ובהמשך היה על היהודים להמציא תעודות, ות על שחיטה כשרהרבגזי

, ותעודות פטירה, תעודות נישואיםותעודות לידה ודהיינו  על אבי היה להביא אשורים , חורלאלושה דורות ש
הגזירות האלו היו על כל אזור הקרפטים אבל בסביבה שבה גרנו סמוך לגבול , באזורשאביו וסבו התגוררו 

 .הטילו גזירות חמורות בהרבההפולני 
 

ביסטרה כמו ליתר הכפרים בסביבה  לכפר( וטרים הונגריםש)נדרמים 'נכנסו המון ז 2912ביום קיץ בהיר בשנת 
מותר היה לקחת אתו חבילה קטנה לכל אחד , ואספו את כולם לבית הכנסת, שבהם גרו יהודים במשך דורות

המקום הקרוב ביותר למקום , והעבירו אותנו לעיר המחוז חוסט משאיותלמחרת העמיסו את כולנו על  ,בלבד
והמתנו עד שכל הקרונות יתמלאו עם תושבים יהודים רכבת העבירו אותנו לקרונות  ושם, שיש בו מסילת רכבת

, במשך הזמן נודע לי שהכיוון היה גאליצייה למקום שנקרא קמיניץ פודולסק .ש שמועמדים לגרומכל האזור 
מה ל עואין בכוחי הדל לתאר את השמועות ששמעתי , בודדים ניצלו וחזרו משם בחייםרק ו ,שם רובם ניספוו

 .שקרה לכל אלו שהגיעו לשם
 

הייתי הילד הבכור במשפחה אני ששהיות עוד אנו מחכים לתזוזה של הרכבת עלה במועצה המשפחתית הרעיון 
 והזדמנה לי בזמן שהשוטר ששמר על פתחוההזדמנות , ולכן התחלתי לחפש הזדמנות, צריך לנסות לברוחאני 
מתחת לקרון לצד  חמקתי מהדלת, השוטר של הקרון השכן או סיגריה עם הקרון התפנה להחליף מיליםשל 

שנקרא להמשיך ולהגיע לכפר  חוסט ומשםהמטרה הייתה להגיע לעיר  ,לכביש יהשני של הרכבת והגעת
 (אנו לו לייביששקר) הבנים יעקוב ואריה, המשפחה שלהם שם התגוררו סבי יוסף וסבתי אסתר עם, סלדובוש

של חיה הביקור , התארחה אצלם אחותי הקטנה חיה התאומה של אליעזר במקרה ,.דבורה ויהודית והבנות
 .היה משפחתי ולא קשור לגירוש

נדרמים נהגו לבקש 'בלי תעודות שהז, עם פאות בבגדים אופייניים ליהודים יהודי דוכך אני מוצא את עצמי יל
לבית סבי וסבתי שנותרו  הצלחתי להגיעבסוף . מחפש דרך להתמצא ולהגיע למטרה, בעיקר מאזרחים יהודיים

היות שלא היו לי , אבל השהיה שלי בכפר סלדובוש הייתה מוגבלתשלי לא גורשו כמו היהודים מהכפר ובביתם 
הלימודים שלי הופסקו בשלב לימודי חדר לא היו בכפר ועל כן , כמובן שלא יכולתי ללכת לבית הספר ,תעודות

 , זה
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י "רשו מדי פעם עהרגשתי לא בטוח בגלל שלא היו לי תעודות שנדהגזירות נגד היהודים הוחמרו ועם הזמן 
לשהות  בליהתחלתי לנדוד ממקום למקום , ופחדנו גם מהלשנה של התושבים המקומיים, השלטונות ההונגרים

אבל , תה שייכת לרומניהישעד למלחמה הי( סאטו מארה) וכך הגעתי לעיר סאטמר. הרבה זמן במקום אחד
בעיר סאטמר היה ריכוז , כים'רנסילבניה מהרומנים כמו שכבשו את אזור הקרפטים מהצאת טההונגרים כבשו 

עמד בראש ישיבה שבתוכה למדו הרבה בחורי שטייטלבוים  אליו' רנכבד של היהודים ובראשם היה הרב 
 .מהמנייןואני הייתי תלמיד ישיבה  ,באזורוהרוחנית של כל היהודים ות הדתית והוא היה גם הסמכ, ישיבה

, נפוץ בין בחורי ישיבה נזקקים ואכלתי ימים והצטרכתי לדאוג לקיום היום יומי ועל כן נעזרתי במנהג שהיה
וכך העניין , היו משפחות בעלי יכולת עם רצון טוב שהתנדבו לכלכל בחור ישיבה יום אחד בשבוע: דהיינו

  .השבוע לך במשך כוכמשפחה אחרת ביום שני אצל , פחה אחתאצל מש יביום ראשון אכלת, התנהל
                                                                                                                                                         

כה נתונים קסטנר שהצלת הנוסעים שהיו בתושל הם היו על רכבת . ניצלו  יוליש ובני ביתו' ברבות הימים ר
ברבות הימים . ורובם נשלחו לאושוויץ, והגרמנים ריםלחסדי ההונגנותרו רוב היהודים ואילו , לוויכוח עד היום

וגם , וחסידיה הם מהמתנגדים הגדולים להקמת מדינת ישראל, ב"חסידות סאטמר התמקמה ביוהנסבורג בארה
אני אישית לא מסוגל עד היום להבין או . המסרבים להכיר במדינה ובמוסדותי אלו מביניהם השוהים בישראל

שמגינה ומצילה את להתנגד למדינה איך אפשר , לאחר השואה  שעברנו הזאת הכל את ההחלטה התמוהעל
 ?העם היהודי 

 
על  חץההונגרים שכנראה הושפעו מהגרמנים התחילו להפעיל ל נות כסדרם עד שהשלטוהדברים התנהלו 

ועוד כל מיני גזירות שכולם היו מכוונות לפגוע  פתע ודרישה להציג תעודות ביקורי כמוהאוכלוסייה היהודית 
בסופו של דבר  שהיו שם יהודים מותמקוללנדוד על כן התחלתי  אני התחלתי להרגיש לא בטוח, ביהודים

ושם גרתי בהסתר עד התחלת שנת  העדריסבא יוסף נפטר בזמן , הגעתי למקום מגורי הסבתא בכפר סלדובוש
אבל , עד אז הגרמנים הפעילו את ההונגרים בשלט רחוק, אז החליטו הגרמנים להיכנס פיזית להונגריהו 2911

 ועל כן, של ההונגרים  ולא סמכו יותר מדי על ידידותם, יצהכנראה  שהגרמנים הרגישו שהמלחמה מתקרבת לק
 יה והתחילו ליישם אתוכל אלו שתמכו במשטר הנאצי נכנסו להונגר והגסטאפו  ssהגרמני עם אנשי ההצבא 
 .וכמובן אחד הדברים הראשונים אצל הגרמנים היה טיפול בעניין היהודים .כפשוטה הנאצית  התורה

 
נדרמים הונגרים בליווי חיילים גרמנים את הבתים של היהודים ואספו את כולם עם 'הקיפו ז 2911בחודש מרץ 

כמה ושם שיכנו כמה , א סעקערניצהלגטו בכפר השכן שנקרשהותר להם לקחת מהבית  מעט מטלטלים
 ואז קראו לאזור הזה,  וגידרו את האזור בגדרבית של אחד היהודים המקומיים בצפיפות איומה משפחות ב

ההצלחה לאסוף את כל . וכך הם ריכזו את כל היהודים מכל הכפרים בסביבה בצפיפות איומה בתוך הגטו. גטו
ים שלחו כרוז שהסתובב באזור עם תוף ותופף בכדי לאסוף היות שההונגר, היהודים הייתה כמעט מוחלטת

או יסתיר יהודי 2עזרה או מחסה ו כל מי שייתן. זה הלשוןב והקריא אזהרה ממשלתית, מסביבו את התושבים
האוכלוסייה האוקראינית שהייתה כבר מוסתת נגד היהודים מהתחלת . כמותם וייאסריהיה כדין היהודים  דינו

 ,שמחו לשתף פעולה עם הגרמנים ,רבה עידוד בכדי לשטום את היהודיםזקוקה לה הייתה לא שלטון ההונגרים
ידיעות בצפיפות בגטו ומנסים לשאוב  הינוובזמן שאנו ש. בעת צרתםהיהודים  לשכניהםולא הושיטו יד 

את ), יפתחו חזית שנייה במערב שהאמריקאים ואינפורמציה על מה שקורה בחזית הרוסית ומחכים לבשורה
להאזין  היהואסור  בגטו ממכשיר רדיו כנראה יחידי. ס.ב.רוב הידיעות והחדשות שאבנו מהחדשות של ה ב

וכל ידיעה או אפילו בדל ידיעה על מפלת הגרמנים הפיחה בנו ( בצורה קשהנש הוע ומי שנתפס ,לתחנות חוץ
                                                                  .יה ללא הואילאבל כל זה ה ,אפילו בקש בתקווה להצלתובבחינת הטובע יחזיק , להצלתנותקוות 

 
באותו יום  ,היהודים שהיו מכונסים בגטוכל אבל יום קודר ואפל עבור  היר אחד מבחינת מזג האווירביום ב
( עם כלביםחלקם )את הגטו בטבעת צפופה של חיילים  גרמנים נדרמים הונגריים יחד עם חיילים'ז הקיפו

והתחילו להעביר את  תפסו עמדות על הגגות מסביב לגטומקלעים מסוג שמייסר  בתת מצוידיםוחיילים גרמנים 
, נשים וילדים, בריאים וחולים, ושם העמיסו את כל היהודים צעירים וזקנים, היהודים לתחנת הרכבת הסמוכה

שאפילו זכור לי , ומוכנים מראש למטרה הזאת היו מבוצרים הקרונות, בקצור את כל עם ישראל על קרונות משא
 ,לו חוטי תיל דוקרניהחלון הקטן שהיה במרומי הקרון שהיה מאובזר בשבכת ברזל הוסיפו 
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בתוך הקרונות הייתה צפיפות איומה כל משפחה תפסה איזה פינה בניסיון שאחד יעזור לשני לעבור את 
לה התכרבלה עלי ואני ניסיתי כמיטב יכולתי להגן 'חיי זכור לי שאחותי הקטנה, הקשיםהמצוקות ואת הזמנים 

המסע הקשה הזה נמשך כמה ימים בלי שמישהו מאתנו , עליה מהדוחק והצפיפות האיומים שהיו בתוך הקרון
 ,יהיה לו מושג קלוש לאן אנו מובלים

 
דלת פתחת הוסוף סוף נ, עוצרת הרכבת בתחנה, לאחר כמה ימי נסיעהוכך כשאנו מותשים וצמאים ורעבים 

ם האוויר אבל ע, בהתחלה נשמנו לרווחה לאחר הדוחק והצפיפות שסבלנו במשך המסע ,פנימה ואוויר צח פורץ
רובה אבל כשהתחלנו להתבונן החוצה ראינו א,  וח לא נעים שלא ידענו לזהות את טיבהרענן חדר לקרון רי

אבל לאחר , להעסיק אותנו בעבודה שאמור כלשהו חשבנו שזה בית חרושת ,גדולה שממנה מיתמר עשן סמיך
פרצו לתוך הקרון שלנו כמה שהיינו בתחנה לאחר זמן קצר  .נאיביות שלנוזמן לא רב התבררה הטעות שלנו וה

הוציאו צעקות ואיומים  עםו  הבגד ואפילו הכובעים היו עם פסים ברנשים עם בגדים מצחיקים עם פסים לאורך
והצעידו אותנו לעבר במה קטנה שעליה עמד איש אחד והוא מיין את  רותאת כולנו מהקרון וסידרו את כולם בשו
גורלות של האת היציאה מהקרונות והתהלוכה לכיוון המקום שבו נקבעו  ,האנשים  לשני כיוונים ימינה ושמאלה

 CAPOו פקאהאנשים עם הבגדים המיוחדים שנקראו  ניהלור מנגגלה "עד לבמה שעליה עמד ד, האנשים
והם , לפנינו והגרמנים מינו אותם להיות עושה דברם למחנה אלו אנשים שהגיעו,ליצייפומרד קא ראשי תיבות

משימתם את  ביצעווהם , בטרנספורטים לאושוויץ שהגיעוכל אלו  עשו את כל העבודה השחורה להשתלט על
גרמנים וה ,היות שהם היו השרידים מטרנספורטים קודמים שהתנדפו עם העשן לשמים, בהתלהבות גדולה

                                                                                             , בחרו מהם כאלו שסברו שיוכלו לסמוך עליהם שיהיו עושה דברם בנאמנות
 

במה שדחקו את האנשים לכיוון ה הקפואיםלצד  .ואכן הם לא הכזיבו את הגרמנים אבל הם אכזבו אותנו בגדול
והאנשים שהגיעו עם הרכבת  ,ל כשורהמתנה שהכול לוודא גסטאפול התהלכו חיילים גרמנים עם אנשי "הנ

הייתה  המקום שבו בהכוונת הקפואים שזירזו את האנשים בצעקות ובמכות לעבר  ,התנהלו ביעילות גרמנית
ר "זה היה ד ,נודע לנו שמולימים וו נתון בידיהיה שעליה עמד האדם שהגורל של כל אחד ואחד מאתנו הבמה 

כאמור בתפילת יום הכיפורים כבקרת , קם לשמאלוהוא מיין את האנשים חלקם לימין וחללשמצה  מנגלה הידוע
נסחף עם המסה של ההמונים לכיוון המקום שבו נעשית ההפרדה  יאנ. שבטוחת המעביר צאנו ת, רועה עדרו

קום מאבל בהתקרבי ל, קרמטוריום= למשרפות ישר  וונושיכ ובין אלו למחנות עבודה בין אלו שיזכו להישלח
ואילו את הנשים והילדים מכוונים לצד , ר מנגלה ראיתי שאת כל הגברים הצעירים מכוונים ימינה"שבו עמד ד

ר "לדכשהגעתי על כן , למה ואיך החלטתי שאני רוצה ללכת עם הגברים הצעיריםבלי שהיה לי מושג , שמאל
שיקרתי במצח נחושה ואמרתי בן שבע ? שיכולתי והוא שאל אותי בן כמה אתה  כלדקפתי כל הז"מנגלה הנ

אבל כנראה לא הרשמתי אותו מספיק , הגם שאז הייתי בן ארבע עשרה אבל הייתי גבוה יחסית לגילי, עשרה
 בהתחלה ניסו שני, בהבזק של שנייה התחלתי לרוץ והצטרפתי לאלו שהוכוונו ימינה, והוא הראה בידו שמאלה

וכך המשכתי ללכת עם הגברים , לחמוק מהםלי והצלחתי אותי אבל זריזותי עמדה  חיילים גרמנים לאתר
 ,והתבוננתי סביבי וראיתי שסבתי אסתר עם הדודות שלי דבורה שהחזיקה בידה של אחותי הקטנה חיה

מים עלתה לישראל לי ,יהודית הצליחה להישאר בחיים, דרך שאין ממנה חזרהואחותה יהודית הולכות לכיוון ה
אחותי חיה ראיתי שהחזיקה בידה של ואילו את הסבתא וביתה דבורה , והצליחה להקים משפחה לתפארת

ד שהגיע יח יש'ושם הצלחתי לאתר את דודי לייבלאולם גדול מתקדמים עד שהגענו  כך אנוו, בפעם האחרונה
אני מציין זאת ), היה מורה להתעמלות במקצועו. יש היה בחור בריא בהתחלת שנת השלושים לחייו'לייב, אתי

לצערי  ביחד םחברנו ומאז עשינו את כל דרך הייסורי,(שהיה עלינו לעשות בכדי להדגיש את הקושי של הדרך
 , הרב הוא לא זכה להגיע ליום השחרור

 
 לפשוט את כל בגדינו ולזרוק את הכול לערימה אחת גדולה חוץ מהנעליים שהצטרכנובאולם הזה הצטווינו 

הזאת אף אחד לא יוכל יותר לזהות את הגדולה ואז חדרה להכרתי העובדה שמתוך הערימה , לקחת איתנו
כשהתהלכנו ערומים הסתובבו בינינו כמה . ועל כן נפרדנו יחד עם הבגדים מהזהות הקודמת שלנו, הבגדים שלו

ר "י נעלמו מעיניו של דרמנים עם רופא הם חיפשו אנשים בעלי מום או סתם בעיות בריאות שאולחיילים ג
באותו אולם  יכולתיאני שהייתי רזה פחדתי והתחמקתי מהם ככל  ,בזמן המיון ונמנגלה בגלל הבגדים שלבש

כולם עברו דרך אחר כך ו, וכאן גזזו את הפאות שלי לנצחוסיפרו את כל האנשים למעלה ולמטה  ס פ ר י םישבו 
על פחית  ולבסוף כל אחד נרשם וקיבל מספר, דים תחתוניםבלי בג, מקלחת ועמדו בתור לקבל בגדים עם פסים
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ים והתחלנו להיות אסיר, ומאותו רגע הפסקנו להיות אנשים 215101המספר שלי היה  על היד ענודשהצטווינו ל
 לקעקע את יהדות הונגריה הגיעו לאושוויץ הגרמנים לא הספיקושבזמן (. בשפת המקום זה נקרא הפטלינג)

היות שהגיעו טרנספורטים גדולים בתדירות גבוה ועל כן נתנו לכל  ,היד בגלל חוסר זמןהמספר הסידורי על 
 .על היד ועליו היה חרוט המספר האישי ענודת עם חוט שהצטרכנו לאחד פחי

 
וכעת לאחר , והתחלנו לנוע לכיוון המגורים שלנו באושוויץ לאחר כל הדברים האלו סידרו אותנו בחמישיות

, הראשוני שאחז בנו מאז שהגענו לאושוויץ פקחנו עיניים  והפעלנו את יתר החושים שנרגענו קצת מההלם
במבט כללי ראינו שאנו בתוך , שרהע ארבע של ילד בן בעינייםיקשה עלי לתאר את המראות כפי שנראו לי אז 

ת למוולו מבזמן שהותי באושוויץ ראיתי אנשים שהתקרבו לגדר והתחש)מחנה מוקפת גדר תיל מחושמלת 
כנראה שהבריחה משם שאפה , ומסביב לגדר עמדו מגדלי שמירה שהיו מאוישים בחיילים גרמנים( בכוונה
הצריף היה זהה ליתר , ך המחנה היו שורות שורות  של צריפים שלאחד מהם היו מועדות פנינוובתו. לאפס

היה המבנה עם  וממול היה המבנה שהיה דומה למקלחת ובעצם, הצריפים במקום ומספרו היה תשע עשרה
קרוב , ר מנגלה"גלים לעבוד לפי דעתו של דוואת אלו שלא היו מס, תאי הגזים שם המיתו את הנשים והילדים

והעשן שהיתמר משם עם הריח , אליו היה הקרמטוריום ושם נשרפו הגופות לאחר שהומתו בתאי הגזים
 .האזור וריח המוות שרר בכל מקום המיוחד הורגש בכל

 
דרגשים כמו  ובשני הצדדים היו מסודרים, לשני חצאים על ידי מין צינור שעבר באמצעולק מחהצריף היה 

ועל הבלוק היה , ועליהם השכיבו את האסירים צמודים אחד לשני כמו סרדינים, קומותאצטבות בגובה שלוש 
חטפת ואם , ממונה אחד מהקפואים הוותיקים שהשליט סדר ביד חזקה בעזרת מקל שהשתמש בו בלי רחמים

האסירים נשמעו להוראות ולפקודות  בגלל זה, רך לקרמטוריום הייתה קצרהדחזק מדי ולא יכולת לקום הרי שה
הוציאו אותנו מהצריף והעמידו אותנו . דהיינו מפקד APELהעסוק העיקרי באושוויץ היה  אפעל . בלי ערעור

במבנה  השירותים היו. בלתי אפשריתלמרות שהבריחה משם הייתה כמעט , וספרו אותנו וחזרו וספרו בשורות
האנשים , שחלקם הגדול סבל מקלקולי קיבה בגלל האוכל הדל שקיבלנו שם, םמאות אנשי ומפורז ושירת

וכך עברו עלינו הימים ואנו מתרגלים לסטאטוס , דקקו הרבה לשירותים והדוחק והריח היו כבדים מנשואהז
עברו שבועיים או כך , לחסדם של הקפואים לשבט ולחסד ונתון, ברוחאנו כמו עלה נדף  את אומרתז ,החדש

והחיילים  וכולנו נתונים לחסדי הקפואים, לא יודעים מה ילד יום, שלושה שבועות ואנו מסתובבים כמו  מסוממים
של  ומריחים את הריח הבלתי נסבל, שומרי נפשם ירחקו מהם, בהם נזהרים לא להיתקל, הגרמנים

 . הקרמטוריום
     

חד לאחר עמידה באפעל כיוונו אותנו לתחנת הרכבת ובצעקות ובמכות העמיסו אותנו על הרכבת בכדי בוקר א
ירחיק אותנו במידה מסוימת מתאי הגזים ו, מקום עבודהיהיה  להעביר אותנו למקום חדש שקיווינו שזה

המחנה , וולפסברגהגענו למקום שלאחר זמן נודע לנו שהוא נקרא , מייצגתשאושוויץ  מה  לוהקרמטוריום ומכ
בתוך המחנה היו , מגדלי שמירה י חיילים גרמנים ששמרו בתוך"בגדר תייל ומאובטח ע היה מגודר מסביב

מפוזר היה האוהלים היו עגולים ובתוך האוהל על הרצפה . שורות שורות של אוהלים כעשרה אוהלים בשורה
 .הקרוביםם השינה שלנו בחודשים הגרמנים וזה היה מקו שסיפקו לנו את השמיכותקש על הקש הנחנו 

מקום שבו שכבנו לישון על הקש היינו אחד על יד בו, אני כמובן  דאגתי לשמור על קשר הדוק עם דודי לייביש
ועל , בתוך האוהל מונה אחד מאתנו להיות אחראי על הסדר והוא נקרא שטוב אלטסטר ,מרהף הסוהשני עד 

, והם שמרו על הסדר בתוך המחנהוהוא נקרא בלוק אלטסטר  יםאוהלים היה ממונה קאפו מהוותיקכל עשרת ה
ועל כן , אני מספר זאת כי אני זוכר מקרה של בחור אחד שלא הסכים לעשות בדיוק את מה שהצטווה לעשות

בעניין  לכולםאות אזהרה  זה היהו ,ואת הצורההתאספו  כמה קפואים ביחד ושברו לבחור את העצמות 
הגרמנים הרבו להשתמש , עבודה לכריית מנהרה  הובאנו בכדי להיות כוח למחנה הזה. משמעת במחנה

אותנו חילקו לקבוצות אני זוכר את השם , להפצצות כבדות מצד בנות הברית במנהרות היות שהם היו נתונים
העבודה הייתה  ACERMANוהשנייה נקראה אקרמן HUTA  הוטא  הראשונה עבדתי של שתי חברות  שבהם

אבל למרות העבודה הקשה והתנאים הקשים החיים היו , לעבודה בחושך וחזרנו בחושךיצאנו , מפרכת
בערב קיבלנו צלחת מרק עם תוכן ואפילו , היות שסיפקו לנו מנות מזון שהספיקו להחזיק אותנו בחיים, נסבלים
גבינה  לפי הערכתי בערך חצי קילו ומנה ,בתוספת מנה של לחם ים קטנים של שומן חזיר צפו למעלהמרובע

וכל מי שלא עישן יכול כל אחד שלוש סיגריות ליום קיבל ובנוסף , קשה ואת זה היינו אמורים לשמור ליום המחר
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כן היו אנשים שהיו מוכנים לוותר על חלק ממנת הלחם , היה להמיר את הסיגריות עם אסיר אחר עבור לחם
היות שיכולתי להגדיל את מנת הלחם  מזהואני שבזמן ההוא לא עישנתי עדיין נהניתי , שלהם עבור סיגריות

וכך הימים עוברים ואנו שומעים מרחוק הפצצות של בנות הברית כנראה על  .2911 וכך נמשך הקיץ של , שלי
ובינתיים פעם היה אפעל והצטרכנו , ומקווים שיום אחד נשתחרר ונהיה שוב אנשים חופשיים, העיר ברסלאו

, ולהתבונן בהםשעות וכולנו אמורים היינו לעמוד , ו ונתפסוחם שברלראות הוצאה לפועל בתלייה של אסירי
 . למען שנפנים שלא כדאי לברוח

 
והעבודה הקשה , עד כהבהם הגיע עם גשם ושלג והעבירו אותנו לצריפי עץ במקום האוהלים שגרנו הסתיו 

היציאה לעבודה  ובוקר  אחד כשעמדנו  בשרות לפני, ותפילותינו להשתחרר לא מביאות תוצאות כת נמש
כששאלנו לפשר הדבר הוסבר לנו כי הצעירים יועברו , הוציאו מהשורות צעירים וריכזו אותם בחדר האוכל

. כו לעבוד בחוץ בגשם ובשלג ואני הייתי ביניהםולא יצטר, למחנה אחר ושם יועסקו בעבודה במבנה סגור
ילדים מסביבי הי סביבי וראיתי את אבל בכל זאת התבוננת, השעה הייתה לפנות בוקר והראות לא טובה

ולאור ניסיוני עד כה הגעתי למסקנה שהגרמנים לא דואגים , כחושים ומזי רעב והבנתי שגם אני נראה כמותם
בכדי ועל כן הוצאתי מסקנות ובאפלולית שהייתה במקום מצאתי חלון לא מאובטח וחזרתי לשורות , לילדים כאלו

 ,.שלחו ישר לתאי גזים ולקרמטוריוםל הילדים שאספו שם את כלימים נודע לו ש. לצאת לעבודה
 
גשם הגם בגלל פגעי מזג האוויר  יותר ובינתיים אנו ממשיכים לצאת לעבודה כרגיל אבל התנאים נעשים קשים 

מין חלוק לנו סיפקו , ולנו לא היה לבוש מתאים בגדים תחתונים לא היו לנו  בכלל, ושלג התחילו לרדת לסירוגין
גם מנות האוכל הצטמצמו והאווירה הייתה , הספיק להגן עלינו מהקור העז שהיה בחוץשלא פסים  ארוך עם

לא אנו כמובן , קולות המלחמה כמו הפצצות מהאוויר וירי תותחים נשמעו מרחוק, קשה ומצב הרוח היה ירוד
מתקרבת אלינו והיא חמה המלשידענו מי נגד מי היות שלא היה לנו לא רדיו ולא עיתון ועל כן יכולנו רק לנחש 

 .השתחרר ולהיות אנשים חופשייםעומדת להסתיים ולנו יש סיכוי ל
 

העמידו   2910בוקר אחד באמצע החורף לפי מיטב זכרוני זה היה בחודש ינואר ,אבל לא כך התנהלו העניינים
ה יתהיאת וז ,רףמהמצח ועד לעו מ"ס 1 טוו לגלח לכולם על הראש פס ברוחבוהספרים הצ ס פ ראת כולם לפני 

ואם מישהו היה נמלט ונתפס הרי , אסירים בכדי לסמן שאנווזה היה  ה למצעד שאנו אמורים היינו לצעודהכנה
ולמחרת יצאנו לדרך שבהמשכה הוכתרה בצדק בשם , מבט אחד על ראשו היה מגלה מיד את זהותו כאסיר

ליום מ "וצעדנו כל יום כשלושים ק, מעץיות ונעלנו נעליים עם סול, הבגדים שלבשנו היו דקים, דרך הייסורים
והציוד שלהם מונח על עגלה שאותה האסירים סוחפים , כאשר חיילים גרמנים מלווים אותנו מכל הצדדים

להמשיך וללכת ונשכבו בהמשך הדרך חלק מהאסירים התעייף ולא יכול היה  ,ודוחפים לאורך כל הדרך
, לאחר יום צעדה היינו מקבלים קצת אוכל דל, בהם ללא היסוסהחיילים הגרמנים ירו  ,בצידי הדרך בתעלות

וכך המשכנו ללכת הרבה ימים , אסם או מחסן זנוח בכדי למצוא מקום ללינת לילה צאים בדרך איזהומו
קרונות רכבת פתוחים בלי גג המיועדים בהמשך הגענו לתחנת רכבת ושם הכניסו אותנו ל, ומספרינו הלך ופחת

דרו אותנו בישיבה על רצפת הקרון בישיבה כשרגלינו פשוקות והאחד מתיישב בין הרגליים וסי, להובלת משאות
אבל אמצע הקרון נשאר ריק ושם הוכנס , וכך גם בצד השני של הקרון, עם הפנים לכיוון אמצע  הקרוןשל השני 

את חיממנו אחד מצד אחד הדבר הזה היה יעיל כי בצורה הז, שולחן וכיסא ושם התיישב בניחותה חייל גרמני
כאמור הימים הם , אבל מצד שני היה ממש קשה לשבת בתנוחה הזאת משך ימים לא מעטים, את השני

באמצע החורף ואנו ישובים בקרונות ללא גג מעל ראשינו ואין לנו מחסה מהגשם והשלג שיורדים עלינו ומובלים 
ישיבה של תקופה לאחר , וינו לרדתנו לתחנת רכבת והצטולאחר ימים ארוכים וקשים הגע, אל הבלתי נודע

וחלק מאתנו נשאר על , העניין לא היה פשוט היות שהגפיים שלנו התאבנו אבל מי שיכול היה ירד ממושכת
 , הקרון והורידו אותם כמו בלוק קרח היות שקפאו למוות בדרך

 
סונף למחנה מטהויזן אבל סיי והוא מחנה ריכוז המלאחר זמן לא רב נודע לנו כי המקום שהגענו אליו נקרא איבנ

היות שהכניסה למחנה הייתה מותנית לעבור דרך מתקן חיטוי , הכניסה למחנה לא הייתה פשוטה כלל וכלל
ולא היו אפשרויות  שעברנו וזה לטובת כולם היות שכולנו היינו מלאים כינים לאחר הדרך הארוכה. ומקלחת
ד מהבגדים שלנו על השלג הכינים יסחבו אותו והבדיחה שהתהלכה בינינו הייתה שאם נניח אח, להתרחץ

         ,אבל הכניסה לחיטוי לא היה עניין פשוט היות שהקיבולת של מכון החיטוי היה קטן, למקום בלתי ידוע
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אני יחד עם דודי לייביש , הייתה צפיפות ודוחק רבבגלל זה בכל מחזור שלושים איש או לפי זכרוני כ עשרים 
כנראה שתפסתי חרופ , אבל לאחר זמן כוחי לא עמד לי פרשתי ונשכבתי על השלג לנוחניסינו להדחק פנימה 

ואמרתי לעצמי שאם לא תיכנס , והדוחק לכניסה פחתלא נורמאלי וכשהתעוררתי הייתה השעה בערך חצות 
אבל לאחר , והצלחתי להגיע למתקן החיטוי ולמקלחת התחלתי להידח, עכשיו לא תיכנס יותר לעולם

עם מים חמים התנפחו על רגלי שלפוחיות בגודל מרשים ולא הצלחתי להכניס את רגלי לתוך  שהתקלחתי
בעלי ניסיון בשלג וכפור אמרו לי שהתרופה , ועל כן הלכתי יחף בשלג עד שהגעתי לצריף המגורים הנעליים

חלק  כעבור יום או יומיים הצטרכנו לצאת לעבודה, הטובה ביותר במקרה של קפיאה היא לשפשף בשלג
כות בשר מהאצבעות של ועם הזמן נשרו לי חתי, מהשלפוחיות נעלמו וחלק פיצצתי בעצמי ויצאתי לעבודה

 ,הרגליים
 

עבדנו אמנם  בעוד שבמחנה הקודם, המחנה באבנסיי לא היה דומה בכלל למחנה הקודם שבו היינו עד כה
עם צלחת מרק משביעה פחות או  ,וםג לחם לי"שם קיבלנו כחצי ק, היו תנאים מינימאליים לקיום בפרך אבל

אבל במחנה הנוכחי מנת הלחם הייתה כמאה גרם בלבד והמרק שקיבלנו היה דליל ובקושי אפשר היה , יותר
ועם האוכל הדל  ,כנראה שאת תפוחי האדמה אכלו הגרמנים בעצמם, לדלות ממנו קליפות של תפוחי אדמה

הזמן , ועל כן  האסירים הלכו ופחתו. וחוזרים בלילההזה היינו יוצאים לעבודה בכריית מנהרות עם שחר 
וכך בוקר אחד אני מתעורר ומרגיש את לייביש דודי שוכב , מתמשך ואנו הולכים ונחלשים הולכים ומתמעטים

ויצאתי  נותר בי קצת כוחאני ואילו , כנראה שתש כוחו ולא נותר בו כוח להמשיך ולסבול, על ידי קר לגמרי
 .לעבודה כרגיל

 
נה היה קרמטוריום לשריפת הגוויות אבל כגלל ריבוי המתים כנראה הקרמטוריום לא הספיק לעמוד בקצב במח

ובכלל , היו אוספים את הגוויות בפינת הצריף  ומסדרים אותם שתי וערב בערימהעל כן  ,ולשרוף את כל הגוויות
גרמנים עם כלבים הסתובבו בין זכור לי שחיילים . ראיתי באותה תקופה דברים שאין בכוחי להעלות על הכתב

לאט לאט אני מתחיל לאבד את מניין הימים ו. ת הכלבים שיתקפו אסירים לשם הנאתםהאסירים ומשסעים א
מראה חיצוני רק עור ועצמות והראש בקושי קולט  :פירוש הדבר, ואת מעט הכוח שנותר בי ואני נהפך ל מוזלמן

עזרה של  על הארץ לא היה בכוחי לקום לבד בליו נפלתי והמצב הגיע עד כדי כך שאם התיישבתי א, משהו
הגיעה , תשוש לגמרי וקרוב לסוף הגואל כבר במצב כשהייתיבימים האחרונים ומזל מזלי תאבל ה, מישהו

והשליטה של הגרמנים בנעשה במחנה , הישועה בצורת הצבא האמריקאי שהתקרב לאזור בו היה המחנה
 . רגיש ניצוצות תקווה לעתיד טוב יותרהתרופפה במידה מסוימת והתחלנו לה

 
והמפקד הגרמני , מפקד=  העמידו א ת כל האסירים לאפעל 2910ואכן באחד הבקרים בהתחלת חודש מאי 

החזית מתקרבת ופגזים ופצצות משני , של המחנה נאם בפני האסירים ואמר לנו בערך את הדברים האלו
ועל כן אני ממליץ לכם שתיכנסו למנהרה עד , ים להיפגעהצדדים עלולים ליפול במחנה ובקרבתו ואתם עלול

האסירים הקשיבו ומנימת הקול שלו הבינו שזאת לא פקודה אלא הצעה  .שהקרבות יעברו מהאזור ולא תפגעו
 , והיות שאנו הכרנו מכבר את הרצון הטוב והידידותי של הגרמנים סירבנו, כמעט ידידותית

 
 .הגרמנים הייתה לפוצץ את פתח המחנה לאחר שהאסירים ייכנסו פנימהלאחר השחרור נודע לנו שהכוונה של 

ואכן לאחר יום או יומיים אנו מתעוררים בבוקר ורואים שהשומר על יד השער איננו וכל עמדות השמירה מסביב 
הסמוך בכדי להצטייד באוכל  היישוב לכיווןת יצאו מהשער יכולת גופני חלק מאתנו שהייתה להם, לא מאוישות

אבל הרוב התנפלו על האוכל , חלק מהאסירים התחילו לשמוח ולרקוד, בגדים מהאזרחים המקומייםוב
ומקצתם , שהנפיקו החיילים האמריקאים בשפע וניסו להשביע את הרעב הגדול שממנו סבלנו בזמן האחרון

א עמדה בשינוי היות שהקיבה של כולנו הייתה מצומקת מרוב ימים של חוסר אוכל היא ל, שילמו על כך בחייהם
וזה היה סוף אכזר לאלו שהצליחו לשרוד את כל התלאות של , הפתאומי שהעמיסו עליה בבת אחד וקרסה

וכאן אני רוצה לציין מספר שקשה לרדת  .ודווקא עם השחרור והשפע כוחם לא עמד להם וכשלו, המחנות
ולאחר המסע , ושת אלפים אסיריםכשנשלחנו מאושוויץ למחנה וולפסברג היינו מעל של, לעומקו ולהבין אותו

מחנה איבנסיי נותרו פחות  למחנה  הריכוז איבנסיי וכתוצאה מהעבודה הקשה ורעב והתנאים הגרועים שהיו ב
 .והתמזל מזלי ואני הייתי ביניהם, משלוש מאות
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חיילים אני כאמור הייתי חלש מדי אפילו ליהנות משפע האוכל שהיה במחנה ולכו אושפזתי באחד האוהלים שה
קשה , האמריקאים הקימו במחנה ותופעלו על ידי הצלב האדום וטופלתי באינפוזיה ולאט לאט חזרתי לכוחותיי

היות שדודי לייביש לא החזיק מעמד עד , קצרכה משקם את עצמו בזמן  להאמין עד כמה המנגנון האנושי
ם בראון והחלטנו לחזור ביחד התחברתי מחדש לחבר מהכפר בשם חיי, השחרור ונפטר כמה שבועות לפני זה

יצאנו משער המחנה כאנשים , וכך כמה זמן לאחר השחרור כשהרגשנו מספיק חזקים לצאת לדרך, לכפר
התעודה הזאת אפשרה לנו לנסוע ברכבות ובתחבורה ציבורית בלי , חופשיים עם תעודת שחרור מהמחנה

וכמו כן היו אנשים ובעיקר ', וינט וכו'ונרה גוכן אפשרה לקבל אוכל  במטבחים שהקימו  מוסדות כמו א, תשלום
טובות באמצע הדרך ובתחנות רכבת שהקימו דוכנים שבהם יכולת לקבל חטיף עם כוס שתייה עם הצגת נשים 

בנוסף לתעודת השחרור השגתי קופסא ובה מאה סיגריות וזה היה כל רכושי בצאתי משער , תעודת השחרור
 , גריות היו מטבע עובר לסוחר עבור סיגריות יכולת לקנות כמעט כל דברהסי ויש לציין שבאותו הזמן, המחנה

או לקבל ידיעות על מה שקרה , וכך יצאנו למסע בכיוון לבית בתקווה קלושה למצוא מישהו מהמשפחה הקרובה
אבל הנסיעה ברכבות באותם הימים לא הייתה דבר פשוט , התחלנו לנסוע ברכבות צפונה להם לאחר שנפרדנו

ועל  רונותקהאנשים נסעו על הגגות ובמרווחים שבין ה, עיקר היות שהרכבות היו עמוסות לעייפהכלל ו
וחלק מהנוסעים שילמו בחייהם כשנסעו על הגגות ונפגעו מגשרים שבדרך או אלו שנסעו בין , המדרגות בחוץ

ום על הרכבת בכדי היה צורך במרפקים בכדי לפלס לעצמך דרך ולתפוס מק ,הקרנות מעדו ונפלו תחת הגלגלים
וכך הגענו חברי חיים ואני עד לפראג שם נפרדו דרכינו חיים יצא מתחנת הרכבת , להתקדם למחוז חפצך

 , לאחר המתנה של יום יומיים הבנתי שהוא נפרד ממני מבלי להיפרד ,בפראג ולא חזר יותר
 

וא סיפר לי שהוא חלה בטיפוס ברבות השנים כשפגשתי אותו ה, כעבור זמן נודע לי שהוא פגש את אחיו בפראג
וכך נותרתי לבד והמשכתי בדרכי בכיוון הבית והגעתי עד ברטיסלבה ושם פגשתי חיילים  ...ונזקק לאשפוז

בעוד שהחיילים האמריקאים כשראו את המצב שלך הם חשבו , והם היו שונים מהחיילים האמריקאים רוסיים
ד ממני את הנותר מהקופסא של מאה הסיגריות שהיו ואולם כשפגשתי חייל רוסי הוא שד, איך  לעזור לך

המשכתי להתקדם עד שהגעתי לכפר סלדובוש שמשם נלקחתי לגטו ,  בלי כלום, ברשותי וכך נשארתי בלי כלום
קווה למצוא אנשים שמהם אוכל לקבל ידיעות על מה שקרה למשפחתי האהובה ולמחנה ריכוז ושם עצרתי בת

ורק אימתו פחות אי יותר את מה , דשו לי דבריכל הידיעות שקיבלתי לא חלצערי הרב . לאחר שנפרדתי מהם
 . שידעתי מכבר ולא נשארו לי הרבה תקוות

 
אחות אמי יהודית והיא  ,ם את הדודה שליפגשתי ש ,הביתה תיעזה שהגאבל בכל זאת היה שכר לעמלי ל

לצערי הרב היא , ל המשפחהעשטרם ידעתי הייתה בזמן ההוא רווקה וגם היא לא יכלה לספר לי דברים 
אבל לאחר הרבה שנים היא הגיע לארץ עם בעלה וביתה  .החליטה להישאר שם ולהמתין אולי מישהו עוד יגיע

על ואילו אני שכבר ידעתי . ענפה בארץ ד והקימו משפחה "ריית מלאכי והם חסידי חבדינה והתיישבו בק
שמעתי שמועות שהרוסים עומדים לסגור את  ,מריקאיובין אזור הכיבוש הא ההבדל בין  אזור הכיבוש הרוסי

 אח הרגלייםהחלטתי להרים זאת הייתה ההתחלה של המלחמה הקרה ( המערב)הגבול עם האמריקאים 
אבל עם תושיה , הגעתי לתחנת הרכבת בלי כסף לקנות כרטיס, ולחפש את מזלי בעולם הגדול,ולנסוע מערבה 

 .הלאההצלחתי להמשיך . שרכשתי לי במשך הזמן
                                   

כשאני בן חמש עשרה ושלושה חודשים אני עומד בתחנת רכבת בכפר סלדובוש מנותק   2910סוף חודש יוני 
, יד לך לפלסטינה'ילדים אוקראינים בני גילי מיידים בי אבנים וצועקים לי ז, ומבולבל מכל מה שמסובב אותי
וזאת הייתה בין , עליתי על רכבת הנוסעת מערבה, ן לי מה לחפש פה יותרהעפתי מבט לאחור והבנתי שאי

הרכבות האחרונות שאנשים יכלו לצאת מהגוש המזרחי בלי אישורים ממשלתיים ופני היו מועדות להגיע 
וכל מה שיכולתי להשיג זה רק על ידי הצגת , ועלי לציין שבאותה תקופה לא היה לי עדיין גרוש בכיס, לבודפשט

ויננט על מנת 'כשהגעתי לבודפשט התאכסנתי בבית ספר שהועמד לרשות הג ,דת השחרור ממחנה הריכוזתעו
זה היה , שיוכל לשכן ולהאכיל שם פליטים יהודיים שנותרו לאחר המלחמה בלי משפחה בלי בית ובלי אמצעים

שני ילדים בני גילי וביום אחד מופיעים , והאוכל סביר ומחכים לבאות, כמעט בית הבראה היה מקום לישון
כך קראו לארץ ) לארץשמתארגנים בכדי לעלות , ומספרים לי על קבוצת ילדים שכולם ניצולי שואה כמוני

הוסבר לי גם מה זה , ושאלו אותי אם יש לי עניין לבוא לפגישה איתם ואם ארצה להצטרף לקבוצה( ישראל
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ך שלמדתי בחדר "ר מספרי התפילה והתנלפני זה ידעתי על ירושלים והמקומות הקדושים בעיק, ציונות
מדינה  והשאיפה להקים, אבל כאן שמעתי לראשונה על ציונות פעילה ועל בניין הארץ במהרה בימינו, ובישיבה

וחברותיים והיות שלא הייתה לי מטרה או תעסוקה  הבנים והבנות בקבוצה נראו לי ידידותיים, יהודית בארץ
על שם הצנחנית הישראלית חנה סנש " קבוצת חנה סנש"ם הקבוצה והוא ונודע לי ש, אחרת הצטרפתי לקבוצה

והמטרה , שנפלה בשבי של ההונגרים בסוף מלחמת העולם השנייה והוצאה להורג בעינויים על ידי ההונגרים
כך הסביר לנו המדריך , של הקבוצה הייתה להגיע לארץ ולהקים שם קיבוץ של חלוצים ולכבוש את השממה

והוא היה , ולו היה רקע של ציונות וחלוציות עוד לפני המלחמה, קבוצה שמו היה אנשל אינהורןוהמייסד של ה
ובכדי להגיע , נחוש בשליחותו ובדעתו להעלות את הקבוצה לארץ ישראל ולייסד קיבוץ חדש וליישב את הארץ

ע ולהשתלם חולקו החברים בחבורה לבתי מלאכה בבודפשט שם יוכלו ללמוד מקצו, למטרה הזאת מוכנים
לנו הרצאות על ציונות ובנוסף קיב', במקצועות שכבר היה לנו מושג מה לגביהם כמו מסגרות נגרות וכו

דגל כחול לבן לכבוד מדינת , מושגים שאותם שמעתי בפעם ראשונה ובצורך להניף את שני הדגלים וסוציאליזם
 ההרצאות נפלו על אוזן , ורים להשתייךודגל אדום לכבוד מעמד הפועלים שאליו אנו אמ, ישראל העומדת לקום

ובגיל שלנו , לאחר שהמשפחות שלנו הושמדו, טראומה קשה לאחר המלחמה אחריקשובה היות שרובינו היינו 
שלנו אמור להיות חלק , לשמוע על תוכניות לעתיד היה נעיםו( שש עשרה רובינו היינו בני חמש עשרה או )

וכך עברו הימים עד סוף   , לאותה מטרהבנוסף התחלנו ללמוד עברית .  םזה נתן לנו איזה מטרה בחיי, בביצוען
היות שהגבולות היו כבר סגורים הברחנו בלילה חשוך אחד , ואז התחיל המסע שלנו לכיוון הארץ. 2910שנת 

 . כוסלובקיה במגמה להמשיך משם הלאה לכיוון הארץ'בחודש דצמבר את הגבול בין הונגריה וצ
 

 
 
 
 
 
 

 וי על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר                 
    (עליה2 העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר)                                  

                                                                                

שהייתה אזור כיבוש , כוסלובקיה המשכנו הלאה לכיוון גרמניה המערבית'בצ לאחר שהייה של כמה שבועות
המעבר בגבול ( ב רוסיה אנגליה וצרפת"גרמניה חולקה לאחר המלחמה בין ארבע המעצמות ארה) אמריקאי

כיה סופחה לגוש המזרחי 'צ, היות שאז התחילו כבר הניצנים הראשונים של המלחמה הקרה, היה קשה
בתקווה שמשם יהיה קל יותר להמשיך , ילו פנינו היו מועדות לחלק הגרמני ששויך לגוש המערביוא. הקומוניסטי

אנו חוצים את הגבול בשלג עמוק לכיוון גרמניה  2915קר אחד בהתחלת שנת ילה לולכן ב. לכיוון  הארץ
ואילו , אחרתלכן כמה מאתנו הצטננו  בצורה כזאת או , הלילה כנראה היה קר מאוד והשלג עמוק, המערבית

, ממחנה הריכוזהשחרור  אני שכנראה גופי היה  חלש ועדיין לא הספיק להתאושש מהחולשה שהייתה לי לאחר
מאובחן  ,מאושפז בבית חולים לחולי ריאות בשם גאוטינג וכך אני מוצא את עצמי , הצטננתי בצורה חריפה

הזה ולאחר מכן בבית הבראה בשם ם ת החולינתקעתי בבי. כחולה בדלקת ריאות חריפה עם מים בריאות
 שלי מקבוצת חנה סנש שמרו אתי על קשר ובאותו הזמן החברים , בערך חצי שנה על יד בוכלאובאדווריסהויפן 

 .וכן בלימודי עברית, וסיפרו על המשך הלימודים שלהם במקצועות שיתאימו לקיבוץ כשיקום. ובאו לבקר אותי
כנראה והקשר עם החברים הציוני כבר קינן בי  החיידקריקה אבל באותו הזמן הייתה לי אפשרות להגר לאמ

ולכן עם שחרורי מבית ההבראה חזרתי לקבוצת חנה סנש שבאותו הזמן מספרינו גדל והגיע כמעט , היה טוב
הולצהוזן על יד  כפרבקומה התחתונה של מנזר באותנו כנו ושי, למאה וחמישים נערים ונערות בצירוף מדריכים

, ובכדי שלא נבזבז את הזמן בבטלה המשכנו בלימודי עברית, עליהלתורינו ל המתנום וש לנדסברג
     ,ובמקביל עסקנו גם בפעילות ספורטיבית ,ובהשתלמות מקצועית עם מדריכים מקצועיים במסגרות וחשמל
בהצלחה  אלתית יצאתי עם חבר נוסף לדוג יאני למדתי להיות דייג היות שהמנזר שכן סמוך לנחל שבו היו דג

סרטיפיקטים בכמות מסוימת באותם הימים בזמן שהיינו בהולצהוזן הגיע לנו לפי מכסה שהייתה נהוגה . ניכרת
ויתרו על התור לטובת משפחות עם אבל המדריכים שלנו בעצה אחת איתנו ו, בכדי לעלות לארץ בצורה ליגלית

 .דהיינו העפלה' ואנו התכוננו לעלות עם עליה ב, ילדים קטנים
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לארבעים רק ונמצא מקום , המשך למסע ההעפלה שלי התברר לנו שיקשה על כל הקבוצה לעלות ביחדוב
התמזל מזלי ואני הייתי  2917ת מעפילים שאמורה לחתור לכיוון הארץ בחודש פברואר נמאתנו להסתפח לספי

אוחרת יותר שהקבוצה החליטה על עלייתם בשלב ראשוני זה והיתר עלו בתקופה מ בין הארבעים המאושרים
ועל כן כהתחלה להגיע לארץ הברחנו את הגבול לצרפת והגענו לנמל קטן על יד מרסיי . אקסודוסעם האוניה 

ספינה ואכן לאחר כמה ימים הגיעה ה, והמתנו שם לספינה שתיקח אותנו  למחוז חפצינו ולהגשמת החלום שלנו
הספינה  , תענוגות ה שלה הפלגהיתשזה לא ועד מהר התברר לנו  ,ושם עלינו על סיפונה" המעפיל האלמוני"

העמיסו עליה כשמונה מאות  ,טון 100מטען מורשה , מונעת על ידי  פחם, ויותרהייתה בת שבעים שנה 
וההוראות היו שבימים של הפלגה אסור לצאת , שלוש קומות אחד מעל השניבדרגשים של מעפילים מסודרים 

והוראה הזאת נשמרה פחות או יותר למרות הצפיפות , ור האנגליםבכדי לא להתגלות למטוסי הסיביום לסיפון 
, במחלת ים וחלק מהמעפילים ואני ביניהם חלינו חודש פברואר והים היה סוער שלישי  היה התאריךוהקושי 

 ואנו שטנו על הגלים עד שהגיעו חלקי חילוף בקיצור היה הייתה תקלה במנוע של הספינה במהלך ההפלגה 
מדינה יהודית שתקום במהרה המשכנו לשיר ולחלום על ואנו  , תיקון המשיכה הספינה לשוטלאחר ה ...שמח

הצי הבריטי המהולל שהיה מפוזר בים , אבל עד מהרה התברר לנו שהעניין לא פשוט כל כך ,בימינו בישראל
שם לו מטרה למנוע , ם לשלוט בפלסטינה"והיה לו מנדט מהאו ,התיכון עם משחתות וכלי משחית אחרים

 ,בין יהודים לערבים באותו הזמן בפלסטינה יההאיזון שבכדי שלא לפגוע ב, מפליטי שואה יהודים להיכנס לארץ
 ועל כן( בארץ ערבים מספר שלואותו ה, הודיםאלף יבין חמש לשש מאות הן שבאותה התקופה היו הערכות )

והספינה שלנו  ,ת המעפילים שחתרו לכיוון הארץבספינו כל כוחםב מונלחבתואנה של ניטראליות הבריטים 
שכל רצונם היה להגיע  מחנה ריכוז שורדי  מעפילים  ם היה עמוס לעייפהנהייתה אחת מאותן הספינות שבט

 ,לארץ ולהתיישב בה
 

אבל לא לעולם חוסן מסתבר שאחד , בנוחיות עד כמה שאפשר אנו מפליגים ומשתדלים להעביר את הזמן
רת גילוי ספינות מעפילים טתפו פעולה עם אניות הצי למיוש אנגלים שסיירו מעל הים התיכוןממטוסי הסיור ה

והורשינו לצאת , הפלגה בבטן האוניההימי  כל למרות שאנו המעפילים הצטווינו להישאר במשך ,גילה אותנו
לאחר  שהתגלינו זמן קצר , לסיפון להתאוורר רק בלילות בכדי שהספינה שלנו תיראה כמו אניית סוחר רגילה

כנראה שהזיהוי לא השביעו את , על ידי המטוס הופיעו  משחתות בריטיות לצידנו וביקשו מאתנו להזדהות
כמובן שאנו התנגדנו על כן הם תמרנו את שתי המשחתות , והם ביקשו לעלות לספינה למטרת זיהוי רצונם

באותו , בטוחים שהספינה שלנו מתפרקת שמענו  חריקה של שבר והיינושדי הספינה שלנו ולחצו עד ילשני צ
הכוח זרקנו עליהם כמובן שאנו התנגדנו ככל , הזמן ניסו החיילים הבריטים לעלות על הסיפון של הספינה שלנו

והחיילים הבריטים השתלטו על  בל ההתנגדות לא ארכה זמן רבא בא ליד הדפנו אותם ככל יכולותינומכל ה
על שם מעפיל בספינה שקדמה לנו שנהרג "המעפיל האלמוני"שלנו נקראה לציין שהספינה  וכאן עלי .הספינה

והאחראי הישראלי על הספינה שלנו היה , ולא הצליחו לזהות אותו, בנסיבות דומות בקרב עם  חיילים בריטיים
את התנהגות המעפילים כלפי הובילו והם  .דרור ףוהמלווה יוס ,הכינוי המחתרתי שלו היה עופרו, שאול ביבר

 , יפהבכיוון לנמל חאותה לאחר כל הדברים האלו קשרו את הספינה שלנו למשחתת וגררו , ובינו הבריטיםש
 

אני  ,שהיה מפקד הספינה אהובינו שאול ביבר הלו הוא עופראבל היות שבימים אלו אנו אבלים על מותו של 
די הבריטים הרגשנו צורך ליידע לאחר שהתגלינו ונכבשנו על י, מרגיש צורך לספר כאן מחזה שנחרט לי בזיכרון

והסירוב , באותו הזמן התדפקות יושבי מחנות הפליטים בגרמניה על שערי ארץ ישראל, צבינואת העולם על מ
על כן רצינו לתלות , נעשה כאןש מהלעולמית העיתונות השל האנגלים  לתת להם להיכנס הביאו להתעניינות 

ועופר בתור , שהבריטים עושים לעם ישראל ולם יידע על העוולה את דגל ישראל על תורן הספינה בכדי שכל הע
המופע כנראה לא מצא חן בעיני , בכדי לתלות את הדגל( בלי סולם)נציג שלנו התחיל לטפס על התורן  

עופר גבר על , על התורן בכדי למנוע  מעופר לתלות את הדגל הכחול לבןהוא הבריטים וקצין בריטי טיפס גם 
הנהוג אצלם השאירו " משחק הוגן"הנוהג של והבריטים כנראה מתוך  .לתלות את הדגל שלנו הבריטי והצליח

 ,הרגשנו ניצחון קטן בתוך המהומה הגדולה. את הדגל בראש התורן עד סוף המסע
עד  0120122915מ) ארבע עשר ימי הפלגה  אנו נגררים בליווי משחתות בריטיות עד שהגענו לנמל חיפה  לאחר

אבל סוף סוף הרגשנו  ,ללא תנאים מינימאלייםבים סוער עייפים ותשושים לאחר מסע ארוך  (2720122915
האנגלים העבירו אותנו לאניית גירוש ומשם , אבל לא להרבה זמןבארץ אדמה תחת הרגליים היינו בנמל חיפה 

 . ושם חיכינו לתורינו לעלות לארץ 50' אנו נשלחנו למחנה חורף מס, ישר לקפריסין
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הגם שהמחנה היה מגודר עם גדר תייל וחיילים , היה מחנה מיועד לנוער ובמציאות גם היה כזה 50מחנה 

, וזה הזכיר לכולנו את מחנות הריכוז שמהם השתחררנו לא מזמן, בריטים שומרים על מגדלי שמירה מסביב
, אווירה אופטימיתה ייתהבאוויר חפצינו  אבל בכל זאת היינו צעירים עם שאיפות ותקוות שבקרוב נגיע למחוז

על הפנים האוכל היה , על כן ביום היה חם מאוד בפנים, שיכנו אותנו בצריפים ארוכים עשויים פח בלי בידוד 
התארגנו במחנה קבוצות ללימוד , אבל לעומת זה מצב רוח טוב היה, כמו במחנה ולא מספק צעירים מתבגרים

הציקו  י"והלחל "באותה התקופה  האצ, נו מהנעשה שםעברית ומדי פעם הזדמן איזה שליח מהארץ שיידע אות
, ליחה לשחרר את כל העצורים במחנה המעצר בעתליתצואילו ההגנה ה, לבריטים עם כל מיני פעולות טרור

ש "ודו וא'וג, בעיקר עם מקלות( קרב פנים אל פנים)פ "כמו קפ וגם אנו התחלנו להתאמן בפעילות טרום צבאית
וכמו כן התעסקנו הרבה  ,הזמן נוכל לתרום את חלקינו להקמת המדינה היהודית בכדי שבבוא ',וכו לילה

אני אישית גיליתי ', עם האמצעים המעטים שעמדו לרשותנו בעיקר כדורגל כדור עף וכו בפעילות ספורטיבית
הגם שלא ידעתי  ,באותו הזמן את עולם הספר ופעם ראשונה בחיי קראתי ספר בעברית שלא עסק בענייני דת

וחלק הבנתי , המקרא והתלמוד שלמדתי בצעירותי מזיכרון של ספריאבל את רוב המילים הבנתי  עדיין עברית
וכך עבר הזמן עד , וכך עברו עלי הרבה לילות בקריאה לאור נר ולמדתי ליהנות ולאהוב ספרים, מתוך היקש

והבריטים רצו , הבריטיבאותו חודש היה אירוע משמח כלשהו בבית המלוכה . 2917שהגיע חודש ספטמבר 
ועל כן הכריזו על מתן אישור כניסה לארץ ישראל , סטה או מעשה טוב לעם היהודי היושב בציון'לעשות איזה ג

ושוב התמזל מזלי ואני הייתי בין המאושרים , בקפריסין מאלו הכלואים במחנות לחמש מאות נערים ונערות
בזכותם של היהודים להקים מדינה לאחר  ,בנובמבר 19ם ב "והצלחתי להגיע לארץ ישראל לפני ההכרה באו

  ,עזוב את ארץ ישראלולפני שהאנגלים הוכרחו ל .אלפיים שנות גלות
 

בכניסה כיבדו אותנו במנה יפה של , בעתלית ממחנה העצורים בקפריסין למחנה מעצרהביאו אותנו ובסוף 
 פשר לנויאוזה  ,ת כולל יום כיפור באותה השנהושם שהינו כמה שבועו עם חיטוי יסודי של הבגדים שלנו . ט.ד.ד

במקום פליטים , גיע לארץ החדשה מוכנים לגבש זהות חדשהולהשל הדרך  את כל התלאותחלקית לשכוח 
רץ ישראלי במחנה עתלית נשמנו סוף כל סוף אוויר א ,חסרי מדינה להיות אזרחים שווי זכויות במדינה שלנו

בעתלית פגשנו בפעם הראשונה שוטרים חלקם , לחירות ו שאנו מתקרביםאבל ידענממש ני חורין אמנם לא כב
ועוד דברים חדשים שהצטרכתי  זיתיםובעתלית אכלתי בפעם הראשונה , יהודים וחלקם ערבים עם קולפקים

ובסוף חודש ספטמבר , וידענו שזאת התחנה האחרונה בנדודינו, אבל הכול היה מתוך אהבה, להסתגל אליהם
קיבלתי תעודת עולה חדש ונהייתי סוף כל סוף תושב חוקי במדינת ו, מהמחנה המעצר בעתליתשוחררנו  2917

 .ישראל העומדת לקום בקרוב
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 י על חייך  בארץ/נא ספר                                          
המסר שברצונך , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה)

 (:להעביר לדורות הבאים
 

 
 

המשתייכת " חנה סנש ש"חברת הנוער העולה ע" אותנו בתואר הגדירוהשחרור מהמעצר במחנה עתלית  ביום
הנוהל היה שהחניכים  ,ספר החקלאי במשק הפועלות  בחדרהוכיוונו אותנו לבית ה" דרור הבנים"לתנועת 

חברת , ום נוסף מוקדש לעבודה בענפי החקלאות השונים השייכים למשק הפועלותיוחצי , לומדים חצי יום
סיקו את לימודיהם עם פרוץ מלחמת העולם שהפ הנוער שלנו היו רובם בני שבע עשרה שורדי מחנות ריכוז 

אני אישית הפסקתי ללמוד בגיל אחד עשר עם , הופסקו הלימודים שלנו השנייה ועם גירושם למחנות ריכוז
, מודיםכשהגעתי למשק הפועלות בחדרה יכולתי לשבת על יד השולחן הליורק ,  גירושם של הורי מביתם

אני נזכר שכשהגענו למשק הפועלות הייתה כבר . ך השניםולנסות להשלים ולו חלקית את שהחסרתי במש
לפי היכולות  והם חולקו לשלוש רמות לימוד, קבוצה של צעירים מעליית הנוער שהתחנכו במקום במשך שנה

חיים דרורי שהוא היחידי שנותר בקיבוץ : והם .השלישית הגבוההושלושה מאתנו סופחנו לרמה , שלהם
קשרים טובים עם  שומר עלאבל , ב לצורך לימודים ונשאר שם עד היום"לארה וחיים אברהמי שנסע, החותרים

 ים אבל המחסור בחומר לימודהמורים והמדריכים עשו ככל יכולת, ואני עבדכם הנאמן, הארץ ומרבה לבקר כאן
ללמוד לאחר הפסקה ארוכה כזאת הייתה לקלוט ווהיכולת שלנו  ,שנצבר במשך השנים נתן את אותותיו

   ,מוגבלת
   

יותר אבל בכל זאת הלימודים במשק הפועלות נתנו לנו דחיפה ללמוד ולהתפתח ולהיות אזרחים טובים 
במשק הפועלות היו כמעט כל הענפים הקיימים , ואילו בחצי היום המוקדש לעבודה המצב היה שונה .במדינה

אני בחרתי לעבוד , שבו יתמחה וכל אחד מאתנו בחר לעצמו ענף. בקיבוץ בכדי להכשיר את החניכים לחיי קיבוץ
    בחריש בשדותבעיקר ועיקר העבודה בפלחה התבטאה , בפלחה היות שהיה לי ידע מהבית לטפל בסוסים

הקבוצה , יה מאושר ממניולא ה סים וכל יום יצאתי לחצי יום חרישועל כן קיבלתי לאחריותי זוג סו, עם סוסים
 ,ו בכושר עבודה טוב יחסיתינו ממחנות ריכוז והינשוחרר ולנווכמעט כ, נולדו בכפרמחבריה גדול  שלנו שחלק

 ,של בית הספר לאזן את התקציבמבחינה כלכלית ו למשק הפועלות נעזרוהיכולות שלנו ועל כן עם החריצות 
 

ודו באומגה 'פ בג"התאמנו בקפ, ח"ולהתגייס לפלמ מגויסת הכשרה היותנוובנוסף המשכנו באימונים לקראת 
אז לא , ולפעמים הוציאו מהסליק אפילו רובים ולימדו אותנו להשתמש בהם' ש לילה יכו"בא בהליכה על חבל

הראשון הרובה הקנדי  :ועל כן התאמנו בשלושה רובים שונים, ל ולא היה רובה אחיד לחיילים"היה עדיין צה
אבל עם רתע  השני הרובה האיטלקי שהיה קצר יותר ונוח יותר לנשיאה ,שהיה ארוך ומדויק אבל כבד משקל

והשלישי רובה אנגלי שהיה בשימוש . רק לך את הכתףזהרת בזמן הירי הוא היה מסוגל לפואם לא נ, חזק מאוד
האימונים האלו היו חשובים מאוד היות , לגלוש על אומגה, כמו כן למדנו לזרוק רימונים, של החיילים הבריטים

והיו  ים של יהודיםבילו מארבים בדרכים לרכהתחו ילו כבר הניצנים של מלחמת השחרורשבזמן ההוא התח
מ "ובמקביל באו, ובאוויר הייתה הרגשה שמשהו יתרחש בקרוב, של יהודיםיישובים התנפלויות מקומיות על 

על סדר היום רוב הזמן מד גיע לחופי ישראל עבעולם נושא הפליטים היהודים השוהים באירופה ומנסים להו
ל הציקו לצבא "וההגנה והאצ, נגלים את הספינה אקסודוס לאירופהבאותה התקופה החזירו הא, העולמי

 ,לקראת משהו שלא ידענו להגדיר בדיוק מהוכמהים וכולנו היינו דרוכים , הבריטי השוהה בארץ
 

ובסביבת חצות , אני הייתי באותו ערב שומר באתר הבית ספר, ואכן בעשרים ותשע בחודש נובמבר קרה הדבר
ואז נזכרנו שהיום הייתה לחדר חיים אברהמי הלכתי להעיר את חברי , עתי מה ולמהשמעתי רעש חזק ולא יד

ולפי הרעש ששמענו הבינונו , ם האם לאשר הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל"היות ההחלטה  באואמורה ל
שמחה הציפה וה .ועל כן לא לקח הרבה זמן והצטרפנו למעגלי הרוקדים בכיכר העיר, שהייתה החלטה חיובית

 . ותנו ואת כל התושבים היהודים של המדינהא
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החלטת הערבים המקומיים התנגדו נמרצות ל, הסתיו היה בארץ אבל האווירה הביטחונית הלכה והתחממה

כמו תקיפת רכבים , במעשי אלימות נגד היהודים הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל התחילו ם בעניין "האו
והיישוב היהודי התחיל להתארגן , תקיפות מקומיות של יישובים  מבודדיםוגם , שקישרו בין היישוביםושיירות 

עלות הגברנו את השמירה וגם ווגם אנו במשק הפ. להגנה פסיבית וגם לתקיפת קיני הפורעים ביישובים שלהם
 .והמתנו בדריכות ובהתרגשות לבאות את האימונים

 
היות שהגענו לגיל  ,נכבדות בקבוצת חנה סנשלאור המצב הביטחוני ולפי ההתרחשויות בארץ התחילו לדבר 

לאן  במוסדות המיישבים והממונים בהגנה התחילו דיונים  ,שמונה עשרה וסוף שנת הלמודים נראתה באופק
צרף לוחלק חשבו , ח"חלקם חשבו לצרף אותנו בתור הכשרה מגויסת לפלמ ,להפנות את קבוצת חנה סנש

הוחלט לצרף את קבוצת חנה סנש בתור לבסוף , מן הקרובבזלהתיישבות אותנו לקבוץ שמועמד לעלות 
שיעלה להתיישבות ושמקום מושבם שיקימו קיבוץ מגויסת לשלוש קבוצות אחרות שהתאחדו ביחד הכשרה 

בימאות בחקלאות והיות שהמגמה שלהם הייתה לעסוק , "החותרים"הארעי היה בקריית מוצקין ונקראו בשם 
 ,ובדייג

 
זה היה  2911לא סביר ואולי גם מצחיק אבל באותו הזמן של קיץ היום עכשיו ייראה מה שאני עומד לכתוב  

וצפונית   ,דרומית לחיפה יישוב ספרליטו ליישב את הקיבוץ בתור החהמוסדות המיישבים .אקטואלי לגמרי
ל ערבים כמו הרבה כפרים ערבים בהמשך הדרך לתעדיין טירה הייתה מיושבת  ? וכל זה למה, מטירת הכרמל

צאו מקום שהיה מיושב גרמנים מ הזאתובכדי להשיג שליטה בכביש בנקודה  ,'בה עין רזאלה וכו'כמו ג ,אביב
ואני וראשוני קיבוץ החותרים . בגלל היותם אזרחי אויב לבריטיםגורשו תושביו הגרמנים וונקרא נויהרדהויף 

הגרמנים בתוספת אוהלים בכדי בים של התיישבנו בבתים העזו תור התחלהוב ,התיישבנו במקומםביניהם 
היות שחיל , גבול"= ספר"שגם הוא היה באותו הזמן  ,ומצד השני היה הים, להפגין נוכחות ולאבטח את הכביש

התיישבות  ,הייתה ספינת דייג בשם נקדימון וברשותנווקיבוץ החותרים היה קיבוץ ימי הים עדיין לא היה קיים 
ויושב לראשונה על ידי נמצא במקום שנקרא נויהרדהויף יין שהיום ראוי לצ, באותו הזמו הייתה אסטרטגית

לאחר שתפסנו חזקה על השטח החברים נפרדו לשתי . .מ"מתהמתוחכמת אזור התעשייה  ,קיבוץ החותרים
וחלק יצאנו לפעולות צבאיות יזומות וצורפנו לכוחות אחרים  חלק נשארו לבנות ולתחזק את המשק ,קבוצות

ואלו שנשארו בקיבוץ . 'בית כמו כיבוש עכו  וקרבות ב מיאר שעעב בואכה סכנין  וכובמסגרת ההגנה המרח
וכך עברה עלי מלחמת , והייתה תחלופה בינינו לפי צרכי הביטחון וצרכי המשק, שמרו על הקיבוץ והסביבה

ם הפעם כחברי, וחלק השני בעבודות במשק קודםבאזור שציינתי השחרור חלק מהזמן עם יחידות לוחמות 
ולפעמים נדרשו שעות עבודה , עבדנו ברצינות ובהתלהבות. במשק התחלנו לעבוד יום שלם דהיינו תשע שעות

ובינתיים לאחר הכרזת המדינה פרצה   .נוספות שגם אותם תרמנו ברצון היות שידענו שזה עבור המשק שלנו
ל "ב נכבשו על ידי צהתל אבי –טירה ויתר הכפרים הערבים לאורך הכביש חיפה הכפר מלחמת השחרור ו

חיל לבנות ענפים להתמסר יותר לפיתוח המשק ולהתוהמצב הביטחוני הוקל התאפשר לנו , שהוקם זה עתה
על ידי הערבים ונמסרו שנעזבו השדות אומר חריש וסיקול של כל  השז ,ופלחה, גן ירק, לול ,לפרנסה כמו רפת
 .לקיבוץ החותרים

 
ולא עבר הרבה זמן וקיבלנו , במשק הפועלותבחריש עם סוסים  י הקודםלאחר ניסיונלענף הפלחה צורפתי אני 

פרץ רוזנטל יורם : והם)הייתי אחד מבין שלושת הראשונים  אניהשדות לחרוש ולעבד את טרקטור שיאפשר לנו 
לציין שלקבל שיבוץ לעבוד על טרקטור הייתה  ועלי  ,שהייתה להם הזכות לתפעל אותו( הקטן גונדרמן ואני

על יד בית העלמין הצבאי  גדרמהשדות את התחלנו לחרוש לזרוע ולקצור וכך  ,ילגיה שלא ניתנה לכל אחדפריוו
אני בגיל שמונה עשרה באותה התקופה  ,בדרום יםהחותרמחנה  שנקרא 17עד מחנה  , שבצפוןשער העלייה 
אני מתחיל  ,למחשבותזמן להרהורים ולי חורש תלם ארוך ויש ויושב לי על טרקטור  ,כוחמרץ וואוסף לאט 

ושכל אחד יעבוד לפי היכולת , אחדהוכולם בשביל , להפנים לאט את התורה הסוציאליסטית שאחד בשביל כולם
על סטכנוביצים שמקבלים עיטורים , סיפרו לנו על הניסים והנפלאות שנעשו בברית המועצות, ויקבל לפי הצורך

ואני , תו של שמש העמים והוא מכרינו יוסף סטאליןועל התיעוש הגדול שמתחולל ברוסיה בהנהג, ופרמיות
בגילי הצעיר הרעיונות האלו , ולבנות מדינה לתפארת מקווה שגם אנו בקיבוץ נצליח לחולל דברים גדולים כאלו

 .לתרום את חלקי הצנוע תיואני שמח, נקלטים כאילו תורה מסיני
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לא חלמנו על  בחלומותינו הוורודים ביותר בניצחון ישראלי גדול שאפילו בינתיים מלחמת השחרור מסתיימת
הפור נפל על שטח , של הקיבוץ וכוונתי בית, ולבנות גם את הבית שלנו, ת מדינהומתחילים לבנו, שכמותו

זכיתי להיות בין  ,ושם הוא יושב גם היום, של הקיבוץדרומית לטירת הכרמל ושם הקמנו את הבתים הראשונים 
הקיבוץ התפתח בקצב משביע רצון , מינימאלייםם טרם שהותקנו בו שירות ראשוני המתיישבים בקיבוץ החדש

ועל אחת כמה  ,היות שהרצו לנו על אחווה ושוויון בין אנשים עובדים ועמים , יחד עמווכולנו קיווינו להתפתח ב
יש שאלו אם וסובל מחוסר כוח אדם  שמענו שקיבוץ משגב עם שיושב על הגבול עם לבנון ,וכמה בין קיבוצים

באותה התקופה למדתי להכיר ולאהוב , חצי שנהכאני התנדבתי ויצאתי למשגב עם למשך , מתנדבים לעזור
ולחיות חי צנע  אני ממשיך לחרוש ולזרוע ,החותרים ולפלחה והימים נמשכים כרגיל קיבוץחזרתי ל, את הגליל

,  ירה ישראלית אחת לחודשהתקציב האישי לחבר להוצאות אישיות ולתרבות היה ל, כמו רוב האנשים בארץ
אבל לי אישית  , וחת הצהרים הגישו אוכל בטעם צנעוגם לאר, בחדר אוכל אכלנו חצי ביצה לחבר לארוחת בוקר

באחד הימים כשהייתי עסוק בעבודה בשדה בא אלי חברי חיים דרורי ומספר לי , הייתה הפתעה נעימה
, הכרתי אף בחורה מחוץ לקיבוץ ד היות שלאהדבר הפליא אותי מאו, שבחורה צעירה ונאה מחפשת אותי

הייתי סבור מאוד שזמן רב לאחר וזאת , וכשהגעתי לפגוש אותה הופתעתי כשהציגה את עצמה כבת דודה שלי
ד  ו ד ואביה הוא, בחורה הנחמדה שהכרתי כעת שמה הוא פרידהההסתבר ש, הניצול היחידי מהמשפחה ישאנ

ועל , שפחה שלימרחק ניכר מהכפר ביסטרה שם גרה המ, במונקטש ווהם התגורר, זינגר האח הגדול של אבי
כשחבר , ובל בין שורדי השואהקודבר קיומי נודע לה על ידי דואר מיוחד שהיה מ חוץ לארץבכן לא הכרתי אותה 

וכך  .'וכו? מי המשפחה שלך ? מי אתה של בן ? תה מאיפה א, פוגש חבר הוא שואל אותו כמה שאלות זיהוי
לאחר שאלות הזיהוי  ,בחוץ לארץטירת הכרמל ופגשתי מכר מהסביבה שלנו שביקרתי פעם בקרה לי כ

 , הרגילות אמר לי כי נדמה לו שיש לי בת דודה והיא גרה בכפר אתא
   

ואותו  , לא ייחסתי לעניין חשיבות מיוחדת היות שלא הכרתי שום בת דודה שלי לפני המלחמה שגרה במונקטש
סיפרה לי  פרידה  , לענייו יותר ברצינות ממניהתייחסה והיא  , קרובים גם לפרידההמסר העביר המכר דרך 

שהגיעה  וינגייטעלתה לארץ במסגרת עליית נוער עם ספינת המעפילים ו ,דולה ממני בכמה חודשיםשהיא ג
 ל"התגייסה לצהומשם , ת הנוער להכשרה בקיבוץ איילת השחרועברה במסגרת עליי 2915לארץ בחודש  מרץ 

היכרות הראשונה התחלנו הלאחר השמחה  וההתרגשות של , מצנחים ברמת דוד ושירתה בחיל אוויר בקיפול 
ושמו אלימלך  בן דוד נוסף שלנו תברר לי שיש לפרידה ידיעות עללברר בינינו עניינים השייכים למשפחה ה

ב "של דוד משותף שלנו בארה וכן ידוע לפרידה הכתובת, זינגר והוא גר בירושלים אבל משתייך לעדה החרדית
במשך הזמן כתבתי לו מכתב והסברתי לו )והוא האח הגדול של אבא של אלימלך ואבא של פרידה ואבא שלי 

 שמחתי שיש עוד ניצולים ,וכל הסיפור ריגש אותי (מי אני אבל אני ממשיך לחכות לתשובה עד  היום
 ,מהמשפחה

 
במדור לחיפושי קרובים את שמי כאילו שמישהו מחפש  ששמעה ברדיו לי פרידהלאחר תקופה קצרה סיפרה 

היות שהגיעו לארץ הרבה ניצולי שואה וכולם , המדור לחיפוש קרובים היה מאוד חשוב בזמן ההוא), אותי
בשם ואז קיבלתי  תשובה שאכן ישנה גברת , אני התקשרתי ומסרתי פרטים אישיים( חיפשו משפחה או קרובים

בירור קצר קיבלתי את הכתובת שלה  לאחר, ריה בקריית אתא מחפשת קרוביםשיינדל ברקוביץ שמקום מגו
התברר לי  , נפגשנו גם לפני המלחמה אצל הסבא והסבתאאיתה כן  ל שכן "בקריית אתא וחידשתי היכרות מחו

, ילדים 1נולדו  להם  במשך השנים' נשואה לזאב ברקוביץ, ש שיינדל בת אחות של אימא שלי גרה בכפר אתא
 .עםפומאז היינו נפגשים מדי , נה ובנציון שוש

 
שלושתנו ניצולי שואה וכל אחד , בבת אחד נולדו לי שלושה בני דודים ,כעת מצבי השתפר כאילו ללא היכר
והעזרה של המוסדות , נמצאים בארץ על תקן של עולים חדשים נווכול, מאתנו הניצול היחידי של משפחתו

 להישרדותוג על כן החיים היו קשים וכל אחד דא, מזו הנהוגה כיוםת עולים הייתה פחותה בהרבה לקליט
אחרי שנפגשנו לא הפכנו בבת אחד , והיות שהיכרות מחוץ לארץ הייתה בעיקר רק דרך השמועה, האישית

אפילו . עם איזה כוח טמיר בכדי להמשיך נובכל זאת זה חימם את הלב ומילא אותאבל  , להיות משפחה
 . יכולנו לעזור אחד לשנילא שמעשית וכלכלית 
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ובזמן שאני חורש תלם , וחוזר חלילה, וקוצר, זורע, חורש, ממשיך להיות חבר קיבוץ מהשורה ובינתיים אני
ומתחיל להבין שלא כל הדברים מתנהלים כפי , בצורה שונהדברים ות אלרסביב ומ ןזמן להתבונלי ארוך יש 

מרמת ונהנים , ראיתי חברים שמתאמצים פחות בעבודה, יזםשונות על שיתוף וסוציאלהשהטיפו לנו בהרצאות 
או שיש להם אמצעים , על ידי זה שיש להם קרובים או הורים שעוזרים להם, חיים יותר גבוהה מחברים אחרים

וחשבתי לעצמי מה יהיה כשאתחתן ויהיו לי ילדים והם לא יקבלו את כל הפינוקים שמקבלים , ממקורות אחרים
 .מחוץ לקיבוץ ן לי לא היו שום סיכויים לקבל איזה שהיא עזרה ממישהושכ, ילדים אחרים

 
שכן לאט לאט החלה לדעוך החשיבות של ההתיישבות הקיבוצית , באותו הזמן גם האווירה בארץ שינתה כיוון
בכדי לסמן את גבולות התיישבו בגבולות הקיבוצים בזמנו ש היות,שהייתה חשובה מאוד טרם הקמת המדינה

ספקות בעניין הדוגמא בארץ התחילו ו, החברים היו מוכנים לעבודה קשה ולהסתפק במעטגם ו ,המדינה
והיחס של , לאחר משפטי הרופאים וכיבוש פראג, דמה ודאגה לפועליםת המועצות בעניין קישסיפקה  ברי

לל גוב, הקיבוצים בתוךבין ווהוויכוחים על העניין הזה הביאו אפילו לפילוגים , שלטונות ברית המועצות ליהודים
 .והאנשים התחילו להתייחס בספקנות להטפות על סוציאליזם ,זה ירד במידה מסוימת ערכו של הדגל  האדום

בודק את עצמי מה  ,כל העולםמרגיש חזק ומלא כוח ומוכן להלחם נגד  11ואני באותו הזמן בחור צעיר בן 
כוז ועד עכשיו אני נמצא במסגרת שיתופית ומתברר לי שכמעט מאז ששוחררתי ממחנות הרי? עשיתי עד כה 

, מוטלת המשימה רק לעבוד ולהתאים את עצמי למסגרת הקיבוצית ועלי, כך שהכול מסופק לי באותה המסגרת
גם בעניין ו ,וחשבתי לעצמי שעלי לבדוק יכולותיי להתקיים בצורה עצמאית, ובאיזה שהו שלב זה לא סיפק אותי
וכך לאחר . מצומצםהיה של בנות ועל כן המבחר בקיבוץ יה עודף בנים המין היפה הייתה בעיה היות שה

, התלבטויות לא מעטות אני מודיע בוקר אחד למזכיר הקיבוץ ידידי אורי אגוזי על החלטתי לעזוב א ת הקיבוץ
אבל כנראה , קום לעזובכמובן שהוא ועוד חברים ניסו להשפיע עלי לשנות את החלטתי ולקחת שנה חופש במ

 .עזיבהל נשאר רק לקבוע זמן  מתאים ליו, בר נחוש בדעתיכ זמןההייתי באותו אני ש
 

תקווה אני עומד צפי ואבל מלא , אני עומד לעזוב מקום שבו ביליתי כמה שנים יפות ומשמעותיות בחיייום עצוב 
יים בצבע ומכנס ותחולצשתי בידי מזוודה ובה כל רכושי הכולל שתי מערכות בגדים הכוללות  , בשער הקיבוץ

חולצה לבנה בנוסף ו ,שתי מערכות כאלו בצבע כחול שהן בגדי עבודה וכן, חאקי תוצרת בית חרושת אתא
וזה בעצם היה שכרי לעמלי במשך כל שנות העבודה שלי , ובכיסי עשר לירות ישראליות, י לשבת'ומכנסי פרנג

ועם , ושמיכותן מזרוטת סוכנות עם לקבל גם מילי בהמשך אפשרו . יוצא להתחלה חדשהעם זה אני ו, בקיבוץ
 .הרכוש הזה אני עומד להתחיל פרק חדש בחיי

 
ובמשך הזמן , מצאתי עבודה בתור מכונאי בתחנת טרקטורים של הסוכנות היהודית בבית הלל בגליל העליון

 במסגרת זאת יצא לי לקצור שעורה תנה שירותים לכמה יישובים בסביבההתחנה נ, נעשיתי אחראי על התחנה
והקציר היה פוליטי בכדי  חרישוה, שנסללה באמצע אגם החולה שבכדי להגיע לשם עברנו על דרך  "דרדרה"ב 

מדובר ברצועת אדמה של כמה מאות  ,למוחזק על ידי מדינת ישראל היה צורך לעבד אותו לשמור את השטח 
, מוצב של הצבא הסורי מעליו על גבעה  במרחק כמה מאות מטרים  היה, רחי של ים החולהמטרים בצד המז

מצוידים במקלע קל , בין ליוותה אותי חוליית חיילים לבושים במדים של שוטריםמהקו םובזמן שאני קצרתי ע
חשבתי שמיציתי את עצמי וצריך לחפש לאחר עבודה של שנה ( ככה היו פעם הזמנים), בכדי לאבטח אותי

מצאתי שותף , אחרוהחלטתי לנסות משהו ק בחשבון הבנהתאספו לי כמה לירות באותו הזמן , משהו חדש
 ,בעיקר בגבולות המדינה עבודה בהכשרת קרקע  בקרן הקיימת ומצאתי, מיבנאל וקנינו טרקטור בשותפות
  2905עד שהגענו לחודש נובמבר  המשכתי לעבוד ולהתפרנס בכבוד

 
יצאה , דינת ישראל הצעירהעל מ( היום הם נקראים מחבלים)ואז לאחר תקיפות חוזרות ונישנות של פידאיון  

ל "וחיילי צה' וכו? מבצע סיני ? מדינת ישראל למבצע צבאי שעד היום איני יודע איך הוא נקרא מבצע קדש 
גרת היות שלפני המבצע סופחתי ליחידת מילואים במס, אבל אני נתקעתי בדרך, הגיעו קרוב לתעלת סואץ

נתקענו , כתף שעל יד אבו עגילה ושם משהו השתבשהגענו עד למוצב אום  ,למלחמהועמם יצאתי  17חטיבה 
ן יושבי שלושה מבי. ש שאני הייתי בו חטף פגיעה ישירה של פגז"הנגמ, על יד הגדרות וספגנו  אש חזקה

מצאתי את עצמי בשדה לאחר שהיחידה שלי ( פציעתי הוגדרה אחר כך בינונית), נהרגו ואני נפצעתי ש"הנגמ
ניע אותו ובעזרתו פיניתי את עצמי תרכב כלשהו הצלחתי להצאתי בשדה לאחר זחילה ומאמצים מ ,נסוגה
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משם הועברתי לבית חולים סורוקה ראשוני לפצועים ושם היה בית חולים שדה שנתן טיפול . לאחור עד ניצנה
   ,בחיפה 20ובהמשך הטיפול הגעתי עד לבית החולים . ובהמשך הועברתי לבית חולים בילינסון, בבאר שבע

 .ששוקמתי חלקיתצי שנה של טיפולים עד חערך ב ה "בס
על כן קבלתי עבודה בכפר גדעון בתור , ל לא בטחתי בכוחותיי לשוב ולעבוד על טרקטור"לאחר השחרור מצה
, ל"וחזרתי לעבוד בהכשרת קרקע בקק ובהמשכה התאוששתי וקניתי שוב פעם טרקטור, מכונאי למשך שנה

יצא לי להכין דרכים , בצפון הארץ בעיקר בהרבה  מקומות י לעבוד יוצא לבמסגרת העבודה והימים חולפים 
ולאלו שעלו להתיישב במעלה , ולאלו שהתיישבו במי עמי, ושטחים לבניה לקבוצה שעלתה להתיישב ביודפת

 ואני ועוד מפעילי 2901בשנת .קרקעות הגעתי עד למושב ציפורי הכשרתבעבודה בוכך בנדודי ',  וכו הגלבוע
מצאנו חדר להשכיר , נסיעהלחסוך בשעות  בכדימקום לינה ביישוב  נופשיבמושב ציפורי וח בדנועשציוד מכני 

וזאת הייתה כנראה ) ,ת ערב תמורת תשלוםווגברת הבית הסכימה גם להכין לנו ארוח, אצל משפחת אנגל
 , שם מצאתי את אהבת חייו( ההתחלה של השכרת צימרים בארץ

 
הבת הצעירה של המשפחה שלמדה בזמן  ההוא בבית הספר החקלאי כפר איתרה מזלי ובאותו הזמן רחל 

דומה לניצן  ,ורחל אז בת שבע עשרה, וחזרה הביתה להחלים, ע"שברה רגל במסגרת אימוני גדנ, גלים
מוכנות כבר באותה תקופה הרגשתי ו, מצאתי חן בעיניה גם אניכנראה ו ,מצאה חן בעיני ,בהתפתחותו לפרח

 רחל נעתרהבינינו ועל כן ניסיתי את מזלי אצל רחל ולמרות הבדל הגילים , נס אותהולפר להקים משפחה
כמובן  (כמנהג המקום), ועל כן אזרתי עוז ופניתי למשפחתה לבקש את ידה ,והסכימה לקשור את גורלה בגורלי

ו שתי שם התגורר ,אנו מתחתנים ומתחילים לבנות ביתנו בקריית אתא 2020122909ואכן ב ההסכמה ניתנת 
 . שלנוהשרשרת המשפחתית ובאותו תאריך מתחילה  .בנות  דודה שלי

   
 , צחה על ידי הנאצים ועוזריהםשנר, ל"שרה על שם אימי שרה ז וקראנו לה,ורהכנולדה הבת הב2020122952ב 
                                             , לאחר החתונה ל שנפטרה"על שם אימה של רחל ז לאה וקראנו לה הבת השנייה הנולד 0720122951 ב

  ,בזמן שאיריס נולדה ,שם האירוסים שקטפתי בגולן על רה וקראנו לה איריסנולדה הבת הצעי  2120122971ב 
 ,(ובת ,בנים כל אחת מהבנות חובקת שני), נכדים ההעשירו אותנו עם תשעהבנות האהובות והמשפחה גדלה 

מצב העבודה והעסקים לא היה משבר כלכלי ו 2955257נים שבות ומורדות והחיים בארץ נמשכים כרגיל עם עלי
אבל באותה שנה , ובגלל זה התחלתי לחפש תעסוקה אחרת, אפשר להגיד שהמצב היה גרוע, היה במיטבם

סוג את וגויסתי לחיל הנדסה היות שעקב הפציעה שלי במלחמת סיני הורידו לי , פרצה מלחמת ששת הימים
הסתערו  ינושהטרקטורים שהופעלו על יד 070ושויכתי לפלוגת הנדסה ,  ו אותי מחיל השריוןוהוציא בריאותה

 . על רמת הגולן יחד עם חיל השריון
 

זה היה , העסוק בטרקטורים היה עדיין חלש, שוחררתי מהמילואים התחלתי לדאוג לפרנסהעם תום הקרבות 
ולאחר זמן , ובעוד עיסוקים שונים, פות במחצבהניסיתי מזלי בשות, לב-טרם התחלת העבודות בהקמת קו בר

שבאותו " אחים שורק"ד כמנהל עבודה בחברת בניין בשם התחלתי לעבו 2959בשנת ו ,התחלתי לעבוד כשכיר
י תרה הזאת עד שיצאבוהמשכתי לעבוד בח, עסקה בעיקר בבניית מוצבים בכל רמת הגולןהחברה הזמן 

, ל בכל רמת הגולן כולל החרמון"תף  בבניית רוב המוצבים לצהועל כן יצא לי להשת 2999לגמלאות בשנת 
 דירה משלנוסוף סוף אנו רוכשים  2972ובשנת , החיים נמשכו כסדרם ואנו שמחים לראות את הילדים גדלים

אבל במדינה שלנו לא לעולם חוסן , והכול נראה שליו ומבטיח, מהכסף שנשאר מהטרקטורים בתוספת משכנתה
ובגלל זה , חצי שנהיותר מ לתקופה שללמילואים  פורצת מלחמת יום כיפור ואני מגויס 2971וביום כיפור 

בעיקר בעבודות בניית ל "על ידי צההועסקתי לאחר המלחמה , קיבלתי  תעודה וזכויות של חייל משוחרר
מון וכן בשיפוץ מוצב החר,  ל"על ידי צה ושנכבשהפיתולים  -ובמוצבהסורי -מוצבים כולל במוצב החרמון

 .המלחמה לאחר שנכבש על ידי הסוריםהישראלי שניזוק בזמן 
 

ואני מגויס ליחידה שלי במילואים , מתחוללת מלחמה נוספת 2911וכנראה המלחמות בדור שלי לא תמו ובשנת 
שסופקו ליחידות כבדים  מכאנייםים לוהפעם בין היתר היה לי תפקיד לאתר כ. והיא מלחמת לבנון הראשונה

ל "בגבולות שצהוהכלים האלו היו פזורים בעיקר והיות . ולדווח לפיקוד על מיקומם ומצבם, בלבנוןל שונות "צה
בלבנון ובנוסף נקראתי לשרות מילואים נוספת , בלבנון ושהכרתי כמעט את כל השטח שנכב ,לשם הגיע עד

 .קיבלתי שחרור סופי ממילואים 2911ובשנת , 2911בשנת 
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כשאני כותב את הסיפור הזה אני בן וכעת  ,לשנתי השבעים תיתקרבכשה 2999כאמור הפסקתי לעבוד בשנת 
יחד עם ולהמשיך  ,עם הנכדים אהובי נפשי ולבלות, למשפחהלבית ולהתמסר יותר  אני יכול, שמונים ושלוש

אני ממשיך גם לשמוע  ,יכולתיבניסיון לעזור לזולת ככל " בני ברית" בפעילותי החברתית במסגרת  רחל רעייתי
 ,ולמועדון הזמר ,לתיאטרוןיש לנו מנוי , משתתף בטיולים ככל האפשר, צאות במסגרת  מכללת הגמלאיםהר

התחלנו , שביחד עמה עשינו דרך ארוכה, וכשמדובר במשפחה עלי לציין את רעייתי הנאמנה והאוהבת רחל
תרומתה של רחל  אני רוצה  לציין שבעניין המשפחתיו, בה גאיםבה ו מתברכיםהקמנו משפחה שאנו , מאפס

 היות שהיו זמנים שאני נעדרתי מהבית בגלל העבודה ועיקר העול של חינוך הילדים ,ביותר בחיימשמעותית 
, המשפחה היא מעל ומעברשל  הללכידותוגם היום דאגתה , והיא עמדה במשימה בכבוד ,נפל בחלקה של רחל

בתואר דוקטור  ותושתיים מהן מתהדר, ההשכלה גבוהלרכוש לשמחתנו  זכונו התוצאה היא ששלוש הבנות של
וגם הנכדים  ,החתנים זכו לקבל השכלה גבוההשלושת וגם , יהפסיכותרפברכשה תואר והשלישית , מהטכניון

 , מצליחים בלימודיהם
 

ובחיי , תקופה משמעותית וארוכה בחיילסכם היום כשאני בן שמונים ושלוש אנסה בכמה משפטים קצרים 
פשוט , את ההתפתחות של המדינה איני צריך לפרט, זה בזהזה שהיא צורה שלובים מדינת ישראל שהם באי

, וכל שכנותיה מכבדים אותה, ונהפכה למדינה איתנה שכל העולם מתפלא על יכולותיההתחלה היא קמה מ
שהייתה לי הזכות לחיות ואני שמח מאוד , לי טרם הקמתה גדולה וטובה בהרבה מהחלומות הוורודים שהיו

אני הגעתי לארץ  התגשמוכמעט תקוותי וחלומותיי רוב גם אישית , שבו התגשמו חלומות של הרבה דורותבדור 
והגעתי לארץ טרם , כמעפיל בן שבע עשרה שנשאר בודד מהמשפחה לאחר השואה חסר השכלה וחסר מקצוע

  ,"עיריקיר ה"ל עטור וזכיתי גם לקב, ובמדינה שליעם המשפחה בבית משלי ואילו היום אני יושב , תה מדינההיו
 ,מזיו העולםו, מהנכדיםוליהנות  ויכול לשבת במרפסתעם פנסיה צנועה 

 
נדמה לי שהיות , חשיבותה של המדינה לעם היהודי למד עלאני הייתי שמח אם בבתי ספר בארץ היו מרבים ל

תה כדבר המובן  ומקבלים או, דה מספקתאינם יכולים להעריך את ערכה במי ,נולדו לתוך המדינהש ילדיםשה
עם , מדינה קמה והתפתחה יפה כל כך ויכולה ליישר את הגב לכל יהודי בעולם איפה שהוא נמצאה .מאליו

וגם אם הוא יעדיף , קלוט אותומוכנה למדינה התמיד תהיה , הוא יזדקק למקום מקלט בטוח שאםהידיעה 
שמחתי מאוד כששמעתי על כמה מאות ובימים אלו , להישאר במקומו תמיד יהיה מי שידאג  לאינטרסים שלו

לא מתוך , ל ולתרום לביטחון המדינה"ילדים מארצות אמריקה שבאו לארץ להתנדב לשרת שלוש שנים בצה
וזאת הוכחה . אלא מתוך רצון חפשי לעזור בנשיאת העול ומתוך  סולידריות עם העם היהודי לחץ איזה שהו

ולמדינת  .אחד ואחד איזה פינה חמה בלב למדינת ישראל אפילו שהיהודים פזורים בכל ארצות תבל יש לכלש
 . שראל יש התחייבות לדאוג לכל יהודי בעולם הזקוק לעזרה או תמיכהי
 

שלושה  עלבקצרה מרשה לעצמי להאיר שאוהב אותה  אזרחי המדינהכאחד מאני אבל לכל שושן יש גם קוץ ו
ולמה . ושבים במדינה ירגישו יותר שייכות למדינהבכדי שהת, זקוקים לרענון ולשינוי משמעותילדעתי דברים ש

     , ל אמרו על שלושה דברים העולם עומד"מפני שגם חז? דווקא שלושה 
 

כולם שה ל הילדים תושבי המדינושזקוק לחקיקה ולאכוף את החוק הוא שכ ההצנועלפי דעתי  :דבר ראשון
, תכנית לימודים אחידה שמשרד החינוך יאשר נהנים מהחוק של לימודי חינם יהיו חייבים בלימודי חובה לפי

ואם יהיה צורך בכך המדינה . כל החפץ בכך יוכל להוסיף לימודים כרצונו ,לימוד התכנית המאושרתלפני ואחרי ו
החינוך תבוצע שהתכנית המוכתבת על ידי משרד רק לאחר  ,תוכל להוסיף תמיכה לבתי הספר הזקוקים לעזרה

ר שמימונם נעשית על ידי המדינה שמלמדים בהם לימודי דת ותורה על חשבון כיום ישנם בתי ספ. בשלמותה
בתואנה שיש . ,ר את התלמידים להשתלב בשוק העבודה במדינה מתקדמתלימודים כללים המיועדים להכשי

וההורים , דר ללמוד חומשיוהולך לחיאני זוכר את עצמי בתור ילד  קם מוקדם בבוקר , להשיב עטרה ליושנה
בבית הספר לימודי חובה ללמוד הלכתי ומשעה  שמונה עד השעה שתים עשרה ,  כיסם למלמדשילמו מ

חוזר לחידר ללמוד גמרה ותוספות וזה לא הייתי ואחרי הלימודים בבית הספר בשעה אחת בערך , הממשלתי
 .ושומר על קלה כחמורה מנע ממני להיות יהודי טוב ומאמין
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וג אאני חושב שאחת מחובותיה של מדינה מתוקנת היא לד, והעובדים דהאני רוצה להתייחס לשוק העבו :שנית
בכדי לאפשר לאדם העובד לקיים את עצמו ואת משפחתו בכבוד עבור העבודה  לעבודה לתושביה ולשכר הולם

ובכדי שהעניין הזה ימומש ישנה בארץ הסתדרות עובדים שאמורה , קבע על ידי המדינהיבמידה מינמלית שי
הממשלה העבירה את ?  ומה קורה במציאות. העובדים לא יקופחו בשכרם ובתנאי העבודה שלהםלדאוג לכך ש

לשכות העבודה לחברות פרטיות בכדי לחסוך לעצמה תשלומים שונים שההסתדרות השיגה לעובדים במשך 
, אהומבלי לדבר על ימי חופש והבר, לקבל שכר מינמוםהעובדים דרך חברות כוח אדם לא תמיד זכו , השנים

כסף שהיה מיועד לפועלים הגיע : פעם ראשונה, הממשלה הפסידה פעמיים,  פהיוהבטחה לתעסוקה רצ
רווחה מתוך חובתה לאפשר להם הממשלה הצטרכה לתמוך בעובדים דרך משרד ה ,ניתש , לחברות כוח אדם

. היה יותר טוב שמצבם במקום לחברות כוח אדם יש להניחואם כל הכספים האלו היו מגיעים לעובדים  ,קיום
ההסתדרות דואגת .יש  מצאתי? שאמורה לדאוג להמוני העובדים המקופחים ואני שואל איפה ההסתדרות 

למעלה מהבנתי למי  'לעובדים ברכבת וכו, לעובדים במקורות, לעובדים בחברת החשמל, לעובדים בנמלים
ועם ישראל מנהל אותן , ל עם ישראללפי עניות דעתי כל החברות האלו שייכות לכ? האלו  שייכים כל החברות

בסמכותם אמורים למנות מנהלים שינהלו את החברות האלו ודרך ממשלה נבחרת ושרים שהחברות האלו 
על את יחשמל שמנהלים באו עם רצון טוב לנהל ולינות בחברת ובמציאות זכורים לי תקופות שו, עבור המדינה

כאילו , על התפטריאלא המנהל שהיה אמור לי, את הוועדוהוועד התנגד וההסתדרות לא פעלה לפטר , החברה
, החשמל הם לא מקופחים בשכרם וכידוע העובדים בחברת, הפועלים הם הבעלים של חברת חשמל

 .וההסתדרות נאלמת דום
 

לא רק , ירושה פרטית שלהם הנמל הואגם העובדים בנמלים שלא מקופחים בשכר מתנהגים בנמלים כאילו 
מוכנים  לאאלא שהם , ולשפר את הביצועים הגדיל את הנמלולה עם תכניות ממשלתיות לשהם לא משתפים פע

נמלים  לבנותלעקוף אותם ותבחר אם הממשלה תבחר  בשביתה מיםימאילה מנסה להכניס והלכל שינוי שההנ
, הגיע הזמן שההסתדרות  תתחיל למלא את ייעודה. וההסתדרות נאלמת דום .חדשים דרך חברות פרטיות

 מרוויחיםובעוד חברות דומות רתי כזלא הוגן ולא סביר שהעובדים בחברות שה, מדינהבאג לכלל העובדים ותד
לסגור את ובאיומים יאיימו בשביתה בחסות ההסתדרות  ,ומקום פרנסתם מובטח עשרות אלפי שקלים בחודש

   , הנמל שהוא צינור החמצן של המדינה
 

אבל אי , הלוואי על כל העובדים במדינה, אדרבה, יפותשכרות בעובדים שמרוויחים מחלילה עיני לא צרה 
בצד השני של אבל , מרוויחים משכורות נאות ציבוריותבחברות להתעלם שבאותו הזמן שהעובדים  אפשר

והם  ,שנם עובדים בתעשייה שמשכורתם מסתכמת בסכומים שאין בהם כדי לפרנס משפחה בכבודיהרחוב 
חשוב שהמדינה ביחד עם ועל כן , בצורה סבירה בכדי לגמור את החודשזאת או אחרת זקוקים לתמיכה כ
אני , שכל עובד יקבל משכורת שתספיק לכלכל את ממשפחתו בכבוד מבלי להזדקק לתמיכהההסתדרות ידאגו 

טפל וזה לטובת חושב שזה אחד הדברים הראשוניים שעל ההסתדרות ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר ל
 .דינהקיומה ואיתנותה של המ

 
איני יודע למה , ר מתקבל על הדעתבכואב אישית בגלל שאין לי הסלי זה , אני רוצה לנגוע בדבר כאוב: שלישית

זכור לי שבמסגרת טיול בירושלים ביקרנו , מהיהודים הדתיים שונאים אותי ואותנו ושונאים את המדינה חלק

מעולם לא קרה לי דבר , תולים עם צואהילינו חואם לא יזרקו ע, בשכונות דתיות והילדים איימו עלינו שנסתלק
אני לא יכול למחוק מזיכרוני את המראות שראיתי בכנסת  כשחוקק החוק . ומה בביקורי בכפרים לא יהודייםד

מדו היות שהחוק שע, קרעו קריעה בבגדיהם לאות אבלהקימו זעקה גדולה וחברי כנסת מכובדים , לשוויון בנטל
ם להגנת לתרום את חלקל ו"להתגייס לצהוכאלו שמתיימרים להיות בחורי ישיבה  ,לחוקק יחייב בחורי ישיבה

 ,ל עומד בפרץ ומגן על חיינו"וצה ושמאוים מסביב עם אויבים שמאיימים להשמיד ,המדינה כמו כל עם ישראל
להשתתף המונע מהם מחשבה הגיונית הם שואבים את ההתנגדות שלהם  מאיזה תורה ומאיזהאיני מבין 

   , וסומכים על אחרים שיסכנו נפשם במקומם? משפחתם ושלום ובשמירה על שלומם , רה על המדינהבשמי
ובגיל הגיוס יתרום את חלקו כמו כל , כל בחור צעיר יכול ללמוד תורה כאוות נפשו עד הגיעו לגיל שמונה עשרה

דתיים אזרחים הלא ור כמו הביניהם עילויים וגדולים בתורה יקבלו פט וכמובן אם יש , האוכלוסייה היהודית
 . יחזור ללימודיו ולפרנסתוכל אחד  ולאחר השחרור, תיווהשתלמו לצורכי לימוד שמקבלים פטורהמחוננים 
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אותם חברי כנסת אבל אותו הרב ו, שמעתי בזמנו רב גדול בתורה מלין נגד חברי קיבוצים האוכלים שפנים
של  שהרוצח שאב רעיונותיו מפסקי דין אף על פי  ,הןיעה בזמן שרצחו ראש ממשלה מכולא קרעו קר החרישו

והנרצח הוא מיודעינו יצחק רבין בזמן , ומקללת פולסה דנורא שרבנים מסוימים ערכו, התירו את דמורבנים ש
 ושלים הנצורהרנלחם על הדרך ליהעצמאות בזמן מלחמת : ובתפקידיו הקודמים, כהונתו כראש ממשלה נבחר

                                         ,בכדי להשאיר אותה מחוברת למדינת ישראל, ח"של הפלמבתור מפקד חטיבת הראל 
  , ל"ל והמפקד של צה"הרמטכבהיותו  ששת הימיםמלחמת בשחרר את ירושלים והכותל המערבי וזכה ל

בתורה  לא שמעתי אף רב או גדולו  ,עם הממלכה הירדנית ולאחר המלחמה השכיל לחתום על הסכם שלום
יתר על כן אצל היהודים הדתיים צמים גם כיום את  .גדולה נגד העוולה הזאתקם וצעק צעקה קרע את בגדו וש

, לזכרו של גיבור ישראל יצחק רבין ולא שמעתי על התלבטות האם ליזום יום צום ,בן אחיקםגדליה  הצום לזכר
 ? ןמיצחק רבילעם ישראל  יותרחשוב וגיבור יותר האם יש מישהו שיכול לקבוע שגדליה היה 

 
הגבעות שעושים דין לעצמם ופועלים נגד אוכלוסיות לא ישנם היום צעירים פליטי ישיבות המתהדרים בשם נערי 

 ובפעולות אלו  משחירים בעולם את פני, ופוגעים בין היתר במסגדים ובמקומות קדושים לעמים אחרים, יהודיות
ל בגלל שקיבלו פטור מגיוס בתואנה "וחררים עד עכשיו מגיוס לצהאותם הנערים מש, ואת עם ישראל, המדינה

ה להגנת המדינה גם ביחידות המובחרות ל יכלו לתרום הרב"לצה םמתגייסיאם הם היו , שהם בחורה ישיבה
 ,ולא מגנים.והרבנים מחרישים , ל"של צה

 
לא מכבדים את , שורפים אותו ולפעמים גם דגל ישראל עלדורכים התיים יהודים דחלק מהוהכי כואב לי לראות 

והרי כל הגיבורים האלו , זכרםוביום הזיכרון לחללים של מלחמות ישראל לא מכבדים את , ההמנון הישראלי
היו  האזרחיאני לא יכול לתאר לעצמי מדינה כלשהי ש, הקריבו את חייהם בכדי שאנו נוכל לחיות פה בביטחון

וכאן ישנם אזרחים דתיים שמתפללים . ולא  נענשיםהשלטון  כלפי סמלימרשים לעצמם לנהוג בשפלות כזאת 
לקרב במסירות נפש  יםלכובכנפיו ואף ה יםסוורוממות אל בגרונם ומחללים את הדגל שרבים מאתנו ח, בדבקות

וכל  .מחרישים ולא קרעו קריעהלא צועקים ווהרבנים וגדולי התורה , בכדי להגן על המדינה והעם שהדגל מייצג
 ,אלא להיפך, ף לאחדותו של העםזה לא מוסי

 
והרבה בתי  ובעירנו יש מגוון גדול של תושבים דתיים וחילוניים, ק  קריית אתא מקדמת דנא"אני תושב בק

ויש  ,תקלות עם אנשים דתיים בעירנוילי או לחברי ה מעולם לא קרה,  וכולנו חיים בהרמוניה ובאחדותכנסת 
ולא כל שכן לא , מעולם לא צעקו לי שאבעס הודים דתיים ובתי כנסתיש שפע של ילמרות שלציין שבקריית אתא 

במה שחשוב לאוכלוסייה  לא לפגוע יםמשתדל ם אנווכמובן שג, רכבי בשבת עתי עםסהשליכו עלי אבנים כשנ
ולם לא היה ומע ,דתיף אחד מעל השני קרוב לארבעים שנה עם שכן אני ומשפחתי גרנו בבית משות ,הדתית

וראה זה פלא כולם יצאו , וגם הילדים גדלו ביחד ועד גיל מסוים אף שיחקו ביחד, רנו בשכנות טובהוגב בינינו רי
ל "שבצעירותו שירת בצה, לשכני לשעבראני רוחש ואני רוצה לציין לטובה את הכבוד והערכה ש .אנשים טובים

במכון מחקר בכיר לתפקיד  והגיעבתור מהנדס לעבוד  תחיל והמשיך את לימודיו בטכניון ועם סיום לימודיו ה
והעבודה לא מפריעה לו  .ואחרי העבודה מקפיד ללמוד כל יום את דף הגמרה היומי ,ניהול בכירהולתפקיד 

 .להיות בן אדם דתי ומאמין
 

למדו בישיבות ואיני יודע אם בישיבות לימדו אותם את לימודי ל "הנלעומת זאת כל הבנים של המשפחה 
, לא המשיכו בהשכלה כלליתשל היום רוב תלמידי הישיבות כמו עתי אף אחד מהם אבל לפי מיטב ידי, הליבה

הוא היה רופא ום הייתה לו השכלה אזרחית רחבה "הרמב, הדלהפי ידיעתי ל ,ולא למדו מקצוע לפרנסתם
 ד "המלך המשיח של חסידי חבהרב זלמן שניאורסון  שהוא וזכור לטובה  ,ובכל זאת גאון וגדול בתורה, מצליח

ועל כן כל בחור  .ולהיות מנהיג חשוב של העדה, וזה לא הפריע לו להיות גדול בתורה, שבהשכלתו היה מהנדס
בכדי שיוכל לפרנס את , מקצועישיבה שלא מיועד לרבנות או מנהיגות דתית כזאת או אחרת חייב ללמוד גם 

וידוע לכל שמספר , ו ליסטיםכאילו מלמד, ל מי שאינו מלמד את בנו מקצוע"וכבר אמרו חז, משפחתו בכבוד
הרי לא כולם יכולים ? ומה יעשו כל בחורי הושיבה בעתיד , המנהיגים הדתיים שהציבור יכול לכלכל מוגבל

 , ה את התורה קרדום לחפור בול תעשאל "ועוד אמרו חז, בקודש אחרים םאו משרתי, דיינים, להיות רבנים
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לשרת את המדינה כמו כל העם היהודי , בחיי המדינה והעםעל כן הצעתי מתוך אהבה לאחי הדתיים להשתלב 
וידוע לי שיש בין הדתיים , במשק םולהשתלב גם בחיים התעשייתיי( חלק היושב בתפוצותהוגם ), היושב בציון

ולהעלות גם את רמת החיים , ל המדינההמשק של כאת מצב  רלשפבחורים עם הרבה יכולות וזה יכול להביא 
ה שאני אומר או כותב הוא ואף על פי שאני יודע וברור לי שבל מ .ירוב לבבות במקום פירודוגם יביא לק, שלהם

והייתי שמח ומאושר , אבל אני בטוח שכל מה שאני אומר נאמר מתוך אהבה, בבחינת דבר אל העצים והאבנים
נסה להעביר וכל אחד מכבד את השני ומ, אם היהודים הדתיים לא היו מתבדלים מהחילונים אלא חיים ביחד

ואם ינסו לשלהב , ואני חושב שבכל יהודי מסתתר איזה ניצוץ של יידישקייט,  לשני מהתרבות שלו והידע שלו
היה משמח אותי אם הפוסקים המכובדים של הדור היו ו ,היא תעזור לקירוב לבבות את האש עם רוח מתאימה

ועל , ל"ושולחים הרבה זוגות להינשא בחו, ולא פוסקים תמיד כבית שמאי, מתחילים לחיות במקצת בתוך העם
ושמעתי שמתחיל מנהג לא  במקום להתקרב  ,ידי זה הם גורמים לכך שאותם היהודים מתרחקים מהדת

מנסים לכפות על ציבור דברים שהוא לא יכול ש בגללש. דברים ועוד כהנה וכהנה ,לעשות ברית מילה לילדים
 .לחיות לפי השקפותיודרכים אחרות  ומחפש ,גוברתלדת  ההתנגדות שלו  לעמוד בהם

 
והמדינה יחד עם כולנו תפרח ותתפתח . הדברים שמצריכים שינוי או תיקון יתוקנובעתיד אני רוצה לקוות ש

 .ולבנות בה את עתידם,ויהודים מכל העולם יבואו לחיות בה , ויהיה כיף לגור בה, למדינה ראויה לכולנו
 
 :                       מצורפים 
 
 עודת עולה חדשת(  2
 תעודת השתתפות במלחמת השחרור(  1
 תעודת השתתפות במיזם הספרים לזיכרון השואה(  1
 תמונה  המשפחה בטיול שורשים( 1
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