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  ציין את שמה, באנייהבמידה ועלית 

  "ארצה"אוניית 

   : ועד לחייך בארץ  י על קורותיך לפני המלחמה/אנא ספר

 33,00בעיר הזאת היו . כים'אחוז צ 50- ו אחוז גרמנים 50עיר דו לשונית עם . בעיר ירלבה 1924באוגוסט  21- נולדתי ב

אחות בכורה ששמה לוטה ועדיין , זוג הורים שנספו בשואה - במשפחה של ארבע נפשות . תושבים ומתוכם רק כאלף יהודים

הוריי דיברו .כית'הספר למדתי גם את השפה הצ- שפת האם שלי היא השפה הגרמנית ועם הזמן בבית. חיה ואני בן הזקונים

גדלתי במשפחה מתבוללת .גרמני כאשר אני היהודי היחידי בכיתהספר - חשוב לומר שאני למדתי בבית.רה מושלמתכית בצו'צ

אבי מתוך השקפה עמד על , אני בין הבודדים בעיר שלא נימול. אני למשל לא נימול. לאבא סוכן ולאימא בשלנית ידועה, לגמרי

צווה שלו הוא לא דרך בבית כנסת והוא היה מתבולל לצד מ- אך מהבר, אבי היה אתיאיסט שבא ממשפחה מסורתית. זה

כמו כן אבי היה מתבולל תרבות . אדם עם המון חוש הומור ומאוד מקובל על החברה, למד כימיה, היה איש חכם. הגרמנים

ליט הח, נפצע ברגלו בעת שימש כקצין פלוגה, הוא התנדב למלחמת העולם הראשונה. ממש סופר גרמני אפשר לומר, גרמנית

ילדה מפונקת ממשפחה עשירה מאוד . אימא היא זו שהחזיקה את המשפחה. להתנדב לחיל האוויר וסיים כטייס את המלחמה

שיחקו היא ניהלה מקום בו . כאשר הבורסה באמריקה נפלה 30-מאוד שאביה הפסיד את כל נכסיו במשבר הבורסה בשנות ה

גם עבדה מחוץ לבית וגם ניהלה את כל . ין איך היא עמדה בכל זהאני לא מב. מטורפת של ניקיון וסדר הייתה. ''ברידג

עד היום אני מדבר על כך עם . הייתה הולכת לשוק והייתה עושה לנו את ארוחות הערב. כיבסה ובישלה, היא ניקתה. המשפחה

פעם היה חסר משהו  כל. ודל וצנוע במובן הכלכלי, אם כן הבית היה בורגני. אחותי ואני תוהה לעצמי מאיפה היה לה הכוח

תכלת "הייתי חבר תנועת נוער בשם . 14אני הלכתי לבית ספר גרמני בו למדתי עד גיל . בבית ואת זה היינו צריכים להסתיר

. אבא שלי ראה בכך דבר פסול. בבית אנחנו לא חגגנו חגים יהודיים ולא הלכנו לבית הכנסת. והייתי חבר נוער נלהב ממש" לבן

האנטישמיות שאני חוויתי הייתה עוד לפני עלייתו של היטלר . היו דתיים בכלל והוריו של אבי היו מסורתייםההורים של אמי לא 

לא שלום , מקרה קלאסי שאני זוכר זה שהייתי היהודי היחידי בכיתה ויום אחד פתאום החליטו שלא מדברים עם פטר. לשלטון

. הספר ולאחר מכן הלכתי ללמוד מסגרות באיזה בית חרושת-והחלטתי שאני לא הולך יותר לביתהגעתי הביתה . לא כלום

למדתי שם כחצי שנה והמנהל שהכיר את אבי החליט שהוא אינו יכול להחזיק פועל יהודי . כי'המנהל של בית החרושת היה צ

עליית "לאחר חשיבה מה עושים עם פטר ישנה החלטה משפחתית שאני עובר לפראג לבית ספר . ולכן הוציאו אותי גם משם

זה היה בית יתומים כפי . מי סידרה לי לגור בבית יתומים בפראגחברה של א. וזאת נקודת אור שהייתה בנעורים שלי" נוער

כלומר קיבלתי מקום לינה בבית היתומים רק בגלל . שרואים בסרטים אנגליים ובאתי רק לגור שם כי למדתי במוסד אחד

הספר כי לא היה לי כסף -אני זוכר שהייתי צריך כל פעם ללכת ברגל לבית. הספר-פרוטקציה ורוב שעות היום הייתי בבית

כים אם מ אפילו היו, ספר חינוכי יהודי שהמשטר בו היה קשה- זה היה בית. לות אליה בלי כרטיסלחשמלית ולא את האומץ לע

במהלך הארוחה כמובן שאסור . אוכליםיינו המורה היה מברך ורק אז ה, צריכים להתרחץ ינוהערב הילפני ארוחת . היה צורך

. אנשים 4בחדר אחד גרנו . בעיר העתיקה ושם גרתי" מכבי הצעיר"אחרי חצי שנה התפנה מקום במעון של . היה לדבר מילה

הייתי . בזמן הפנוי היינו עסוקים בעיקר בפעילויות של ספורט. צפוף היה פחות זה, אנשים 2-3גרנו  לעומת זאת בבית היתומים

במהלך הזמן הזה לא ראיתי את הוריי והתגעגעתי . מאוד אהבתי את זה. סקיעשיתי שיחקתי הוקי ואחרי זה , בספורטאי טו

אומנם אז זה לא היה קריטי אבל הבישולים . מי שהייתה ידועה ביכולת הבישול שלההתגעגעתי לבישולים של א. ד אליהםמאו



 

היה לנו . כית'הייתי בכיתה דוברי גרמנית למרות שדיברתי טוב צ" עליית נוער"בבית ספר . עוד לא היינו רעבים. היו מעטים

בזמן הלימודים ששהיתי בפראג ההורים שלי . הספר למדתי מסגרות -בבית. מחנה חורף ושם בלטתי כי הייתי הכי טוב בסקי

רק , בבית היתומיםלא ידעתי על כך מכוון שהייתי . אחיו הבוגר של אבי שירש את הבית הזה מסבי –עברו לבית של דוד שלי 

עליית "לשם חזרתי מבית הספר . היה הגטו ממש שם) trebis(' שנקראת טרביץ משם הם עברו לעיירה. אחרי זה נודע על כך

בזמן הזה . אחותי עבדה בזמן הזה כעוזרת בית של משפחה יהודית. כית מאוד חמה'הכניסו אותנו לבית של משפחה צ". נוער

שיעורים , נקודת אור אחת שהייתה לי היא שיעורי דת שהייתי בהם. ז כולם הסתייגו ממניכבר הלכתי עם הטלאי הצהוב וא

חברים שבעבר שיחקתי איתם . בתקופה הזו הרגשתי את הפחד של האנשים להסתכל על יהודי .שנמצאו לי כמעניינים מאוד

שם עבדנו עבודה . דה יחד עם אביבזמן הזה הלכתי למחנה עבו. הבנתי שזה מתוך פחד. לא הסתכלו עליי ולא דיברו איתי

גרנו המון , במחנה היה מעט מאוד אוכל. שעות ביום 8-10עבדנו . עבדנו עם מקוש ואת ובנינו קו רכבת חדש, פיזית קשה מאוד

אומנם אכלנו אבל מאז . כים ומידי פעם קיללו אותנו עצם היותנו יהודים'מנהלי העבודה היו צ. אנשים בחדר ועבדנו קשה מאוד

כבר שם שאלנו את עצמנו מתי יגיע . מהמחנה היינו חוזרים הביתה אחת לשבוע. לא היינו שבעים, ג האוכל לא היה הרבהפרא

חשוב לומר כי זה מחנה עבודה בו . בקבוצת העבודה שלנו היו רק יהודיים. אבל למרות הקושי וחוסר המזון זה היה סביל, הסוף

. כלומר הייתה אפשרות לברוח אם רצית אך לא היה לאן, מרי ולא היה שם עוצרהמחנה היה מבודד לג. העבודה הייתה בכפייה

. יוצאים לחפשו מהר אם מישהו היה נפקד במהלך בדיקת הנוכחות היוו טוב ות שלכל מנהל עבודה הכיר את הצוובנוסף 

תנאי מגורים רעים . בהליד זה הייתה תחנת קמח שמידי פעם הייתה נדלקת ומאירה את הסבי. החשמל במקום היה חלש מאוד

לא כאלה שהיו איתי , תנועות נוערבמחנה העבודה לא היו עוד אנשי. רק מיטה עם שמיכה ומעט אוכל. לא היו מקלחות, מאוד

. כשנה וחצי הינו במשךבמחנה העבודה  .עבדנו עם פטיש ושברנו אבנים, עבדנו קשה מאוד". עליית נוער"בפראג בבית ספר 

במאי  15- זה היה ב, ך מדויק בו עלינו היה להתייצב ברכבת מיוחדת לטרנספורט והעבירו אותו לטרזיןלאחר מכן קיבלנו תארי

. ידעתי רק ששם מרכזים את היהודים, לא הכרתי את העיר קודם, לפני שאני נוסע לטרזין אני לא יודע על המקום דבר. 42

. קילוגרם 40ההגבלה למשקל המזוודה הייתה . בפוליןבתקופה הזו אין שום שמועות על השמדה ולא ידענו דבר על הגטאות 

. הלב נשבר לי ברגע הזה ,הייתה לי כלבה ששמה פגי ונאלצתי למסור אותה. חיים-פרוות או בעלי, אסור היה לקחת איתנו זהב

 האנשיםהיות והשמות שלנו היו קשורים לתנועות הנוער, רוב האנשים שהיו בטרנספורט שלנו המשיכו למזרח אירופה

הנחנו ובצדק . יותר מחמישים אחוז המשיכו למזרח אירופה. "הפרוטקציה הציונית" – סימנו שנשאר בטרזין האחראים שם

זה שהייתי בתנועה ציונית הציל אותי ואת כל המשפחה ממשלוח הלאה . אך לא ידענו שזה השמדה, שמזרח זה יותר גרוע

. אבא היה עם הגברים ואימא עם הנשים, את אחותי למעון של נערות ,אותי שלחו למעון הנוער. לאחד הגטאות במזרח אירופה

היינו בערך בני אותו גיל והיינו . חברים שגרנו באותו החדר 6הייתה לי חבורה נפלאה של . המשפחה נפגשה רק אחרי העבודה

בטרזין היה . אר בחייםמבניהם שנש אני היחיד. התחלקנו עד הביס האחרון, החברות הייתה אבסולוטית. חברים טובים מאוד

כדי לא לדרג את . הכול יחסי אז שם אני קורא לזה שהיה לא טוב, אך כמו הרבה דברים בחיים. זה היה נורא, מאוד לא טוב

אומנם העבודה , מעט אוכל, אחד על השני ,לגור ביחד היה שעלינו זהלא טוב . יתאת זה אני שומר לתקופה באמת נורא, הנורא

. היו מאות פשפשים שהציקו לנו והעתיד היה בלתי נודע. העבודה לא הציקה לנו, עבדתי בגן ירק. לא הייתה קשה פיזית

מה שבא אחרי זה הוא . עוד צחקנו והסתכלנו על בחורות, בטרזין עוד חיינו. הרגשנו שיכול היה להיות הרבה יותר גרוע

חיינו חיי חברה היה חסר לנו , אלה היו הנעורים שלי. בהתגשמותו ולכן כמה שנורא לומר אני זוכר את טרזין לטובה הגיהינום

ומשם נסעתי לאושוויץ בירקנאו  .44עד ספטמבר  42 בגטו בטרזין הייתי ממאי. אוכל אבל לא עד כדי כך שלא יכולנו לשמוח

שם נדבקה בשחפת , מטפלת בבית חולים לילדים חולי שחפת אמי נשארה בגטו בטרזין מכוון שהייתה.בטרנספורט



 

נפגשנו עד ביקור שעשיתי ם זו הייתה הפעם האחרונה שאשוויץ וש לבירקנאו נסעה מטרזין 44במאי  אחותי לוטה.ונפטרה

יום כיום היא מתגוררת בגרמניה ואנו מקפדים לשמור על קשר טלפוני קבוע פעם בשבוע ב. כיה כמה שנים לאחר המלחמה'בצ

אני זוכר שהיו מקומות מסוימים . שם הפסקנו לחיות והתחלנו להתקיים. נסעתי מטרזין לאושוויץ בירקנאו 44בספטמבר . שבת

הרגשנו . לא מתרגלים לכך אבל משלימים עם זה. קשה איפשהו להסביר את זה, שליהודים וכלבים הכניסה הייתה אסורה

שהאלטרנטיבה . שזה הסוף, הרגשנו כלום. כנגד זה לעשות דבר יכולנולא . ותכזאת השפלה נוראית וחוסר אונים שאין מה לעש

הרעב היה .יו קשים מאוד וההשפלות היו רבותהתנאים ה. זה בבת אחת חדר למודעות שאין אופציה אחרת. היא רק המוות

את . שוב על שום דבראתה לא יכול לישון ואתה לא יכול לח, לא נותן לך לעשות כלום, זה רעב שמשתק אותך. קשה מאוד

. הכובעים שהיו על ראשנו היינו שמים מתחת לפה בעת שאכלנו פרוסת לחם כדי שגם הפירורים הכי קטנים לא יפלו לרצפה

באחד הימים . כאשר החלקים הכי רחבים בגוף הם הברך והמרפק –" מוזלמן"קראו לזה , קילוגרם 30כשהשתחררתי שקלתי 

, אולי מרעב. ו דרכנו של אבי ושלי ועד היום אני לא יודע איך הוא נגמרשם נפרד .י מקצועותנערכה סלקציה למחנות העבודה לפ

עד היום אני . קטנים של המוות שלא חשובים ניואנסיםאלה , הוא נגמר הלא חשובה הדרך שב. אולי ממכות ואולי מתאי הגזים

. הם התפגרו. שמת לבין אדם שמתפגרבין אדם  הרי יש הבדל. לא מבין את האנשים שרוצים לדעת איך הקרובים שלהם מתו

היה , שם עבדנו קשה. נסעתי לשם עם כל האליטה של התנועה הציונית. למחנה ריכוז דכאו אחרי שבועיים שלושה נשלחתי

הייתי עד  שם. בנינו בית חרושת סודי ביער. הייתי לבד לגמרי ועבדתי עם מקוש ואת. מעט מאוד אוכל ותנאים מאוד קשים

רצינו לחזור לטרזין כי זה היה . שליד טרזין' אחרי דכאו התנדבתי להמשיך למחנה העבודה ליטרמיץ. 21בעודי בן  45ינואר 

. חולים תת קרקעי לציוד של חיל האוויר הגרמני והיו צריכים כוח עבודה-לקחו אותנו לשם כי היה שם בית". גן עדן"נחשב 

, טרזין נבנתה כעיר הגנה. הצלב האדום עשה עלינו הסגר בריאותי ולכן לא יכולנו לצאת. המלחמה נגמרה כשהייתי בטרזין

מכוון . קל מאוד לשמור שאנשים לא יברחו. שערים וכל היתר קירות חומה 4. עיר צבאית לצורכי צבא בלבד, כמבצר הגנה

פסתי טרמפ לפראג עם משאית של הצבא ת. שבעבר עבדתי שם בגן הירק ידעתי היכן הביוב ממנו המים זורמים ומשם ברחתי

לאחר מכן . במשפחתו הנישואים היו מעורבים ולכן הם לא נתפסו. ברחתי עם חבר שהכניס אותי לבית משפחתו בפראג. הרוסי

למדתי סריגת . ריגההלכתי לבית ספר לטקסטיל וס. משם הגעתי לעיר מולדתיו קשר עם דודה שהייתה לי בשיקאגו קשרתי

התגייסתי לשנה וחצי . כי כי הייתי בשנתון'גייסו אותי לצבא הצ 47-ב. 47עד  45הספר לטקסטיל למדתי מסתיו - בבית. מכונות

כל זה , היחסים בין הקומוניזם לציונים היו יחסים מאוד טובים כי היינו הכוח האנטי בריטי. במהלכה הדרכתי במחנה אימונים

אני עליתי . תחילה היינו רק גברים, "ארצה"בשם אותנו על אונייה כאשר הייתה אפשרות העלו. היה בזמן מלחמת העצמאות

האונייה שטה לאט מאוד והגענו לארץ כעבור . לארץ ברומניה הצטרפו לרכבת כמה בחורות שעלו איתנו. 1949- ה בילאוני

. חנה צבאי בבית לידשם חיכו לנו אוטובוסים שהביאו אותנו למ, עצרנו עם האונייה בחיפה. כשהגעתי לארץ הייתי מבסוט. שבוע

גרתי באוהל , הגעתי לקיבוץ. כיה כדי לקלוט אותם'אני הגעתי לקיבוץ גבעת חיים לאחר שהקיבוץ חיפש עולים חדשים מצ

בנוסף עבדתי בחקלאות ואף סרגתי סוודרים כמעט . לייצור מיצים -"פריגת"לימים נקרא מפעל " גת"ועבדתי בבית החורשת 

היא עבדה . היא הייתה מהגרעין ההונגרי וגרה באוהל לידי. י הראשונה חנה הכרתי בקיבוץאת אשת. לכל הבחורות בקיבוץ

את אשתי השנייה תמר הכרתי דרך . היא נפטרה מסרטןלאחר הולדת הבן השלישי . נולדו לנו שלושה בניםובמטבח בקיבוץ 

לה היה . אין לנו ילדים משותפים. קיבוץ שרידאני הייתי אלמן והיא הייתה אם חד הורית מ. מדור ליחידים של התנועה הקיבוצית

ושלושת , עם פילוג הקיבוצים הוקם האיחוד ועברנו לצריף בו חיינו אני ותמר 51-ב. בן מנישואים קודמים שנפל במלחמת לבנון

לינה כשהתחילה ה. 'גרנו בשיכון ב ולאחר מכן חדר אחד עם שירותים בצריף היה לנו .הקיבוץ ילדים שלגרו בבית ההילדים 

. בקיבוץ עבדנו בכל מיני תחומים. הפרטית היינו צריכים דירה יותר גדולה כי היינו צריכים חדר ילדים ואז הגענו לביתנו הנוכחי



 

אני בתור ילד רציתי להיות וטרינר ואני מניח שאם היה קורה אחרת הייתי עושה . בחקלאותתמר עבדה בבתי ילדים ואני עבדתי 

. בקיבוץ היו לנו חברים וחגגנו חגים יהודיים. כים בהר טוף"וץ גייסו אותי לצבא בתור מדריך קורס מאחרי שנתיים בקיב. את זה

כיה לא שכחתי כאן 'את אהבתי לסקי מצ .חיים נורמאליים אך בצניעות רבה מאוד, אפשר לומר שחיינו חיים בריאים ושמחים

לילדיי גם את אהבתי לתחום העברתי . קטנה של חברים ולאחר מלחמת ששת הימים מידי שנה הייתי נוסע לחרמון עם קבוצה

אני אסיים בקצת פילוסופיה ואומר שכאשר שואלים אדם אם הוא היה יכול לחיות את . שעד היום ממשיכים לעסוק בתחביב זה

הרי הבעיה בחיים  .ולא הייתי משנה דבר חייתי חיים בריאים 49-מ. יה ארצהחייו אחרת אני אסכים עם האמירה הזו עד העלי

אני חושב . הכסף אומנם משחק משהו אבל לא את הכול. אלא כמה שמחות יש בחיים, היא רמת החיים לא מבחינה כלכלית

אפשר . הקיבוץ התאים מאוד לאופי שלי, לו הייתי נשאר שם הייתי פחות שמח. שאמות מידה לחיים טובים הן השמחות בחיים

  ".רבה לומר שחייתי חיים שמחים בצניעות

  

  ..לסיום
  

 ?איך חיים עם הזיכרונות
  

  .אבל הכול חוזר לי בחלומות, יום אני לא חושב על זה- ביום. אלוהים נתן לנו את היכולת לשכוח. מוכרחים להמשיך

  . שעות ולא להרגיש רעב 24בגלל השואה אני מסוגל לא לאכול 

  ..."במה הוא יודע על רע. היום אני מתרגז כשאדם צעיר אומר שהוא רעב
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