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  קורותיך לפני המלחמה 

  

  

העיר נמצאת . שנמצאת על נהר הבוק שהיווה למעשה את הגבול עם רוסיה, בעיירה בשם וולודאבה בפולין 25.9.37- נולדתי ב

  . המסחר היה לא פשוט והעיירה סבלה ממצב כלכלי לא טוב באופן כללי, מרחק רב מהבירה ורשה

בעבר התפיסה הייתה שמי שאין לו כסף לא יכול . וגדול ממני בשנתיים והיינו רק שני אחים בגלל בעיות פרנסהיש לי אח בכור 

  .להרשות לעצמו להביא הרבה ילדים לעולם

בין השאר הכין מגפיים ותפילין ואמא הייתה עקרת בית שדאגה , אבא היה בעל עסק לעורות. לאבי קראו יונה ולאמי שרה

  .הייתה לנו רפת קטנה עם פרות על מנת לדאוג להכנסה קטנה נוספת. הביתלתפקוד השוטף של 

בשעות הצהריים אחי ואני היינו מסיימים . בעיקר לצורכי לימודי דת ודברי תורה אצל הרבא, מגיל שלוש התחלתי ללכת לחדר

  .הוצאת זבל ובישולים, קיוןינ –את הלימודים בחדר וחוזרים הביתה לעזור לאמא במטלות הבית 

אף , אפילו שהיינו בקשרי עסקים. התגוררנו בשכונה שהייתה יהודית ברובה כאשר אנחנו היינו מעסיקים את הגויים המקומיים

זור על מנת לשמור על החום בימים דבר נהוג בא, עצמו היה בנוי מעץ הבית שלנו. פעם לא הייתה בהם אמונה גדולה במיוחד

ד הבית היה לנו בור מים והיינו שואבים ממנו מים באמצעות דלי לשימושים ביתיים לי. הקרים ולשמור על הקור בימים החמים

  .את המים למקלחות היינו מחממים על הגז ומתרחצים בתוך גיגיות קטנות. כביסה וצחצוח שיניים, כמו בישול

וכמו כן , לאבא ,לקראת השבת אמא הייתה מכינה לנו דרך קבע גפילטע פיש כאשר את הראש הייתה מייעדת לראש הבית

  .הייתה מכינה שתי חלות קלועות באמצעות תנור שהיה לנו בבית

היה לנו בעיירה . את התפילה והולכים הביתה לאכול 12-מסיימים בערך ב, בשבתות היינו הולכים כל המשפחה לבית הכנסת

  . גוי של שבת שדאג ועזר לחמם ולהכין את האוכל

מבררת את פשר חוליו , היא הייתה ניגשת אליו, ה רואה מישהו שלא הרגיש טובאם אמא היית, במהלך השבוע בבית הכנסת

כל מה שרצינו כתבנו ושמנו מעל לארון , זה היה כמו הכותל בשבילנו. ואז כותבת פתק מסתורי וזורקת מעל ארון הקודש

זרת אש מחממים כוס זכוכית בע, היו מורחים לו שמן על הגב –למי שהיה חולה ' כוסות רוח'אמא גם הייתה מכינה . הקודש

  .האוויר החם הכלוא בתוך הכוס היה מחולל פלאים. ומדביקים אותה לגבו של אותו אדם

בחנוכה למשל אבא היה מכין לנו סביבונים מעץ ולימד אותנו עם . בחגים אני זוכר שהיינו מכינים ומייצרים את משחקי החג 

  .שנים ומסכותבפורים היינו עושים יחד רע. השנים להכין בעצמנו

  

  קורותיך בזמן המלחמה 
  

ממש בימים הראשונים . הגרמנים נכנסו אלינו כאשר החיילים הרוסים כבר נלחמו נגד פולין. כשהייתי בן חמש פרצה המלחמה

 אני. יצאו ממנו על הרגליים 300איש בצפיפות נוראה ובתום שבוע ימים רק  5,000הגרמנים הכניסו לבית הכנסת המקומי שלנו 

ממש עם כניסתם , כשזה קרה. זוכר את הכניסה לעיר של חיילי רגלים בליווי טנקים והשתלטותם ללא תנאי על רחובות העיר

ובמיוחד את הילדים לכן אני ואחי נכנסנו מתחת לשמלה הרחבה של אמא כדי שתסתיר , הם החלו לנסות לתפוס יהודים, לעיר

  .אותנו והחיילים לא יראו אותנו

. חלק לגטאות הקרובות וחלק גדול למחנה סוביבור שהיה בקרבת מקום –הגרמנים החלו להוציא משלוחי רכבות כעבור שבוע 

, חלק מהאנשים נשלחו לשם כי הרוסים רצו לקחת אותנו להיות להם לעבדים. משפחתי ואני עלינו לרכבת דווקא לכיוון רוסיה



 

כל אחד מההורים שלי היה תיק גדול על הגב ורוב מה ל. לעבוד עבודת פרך ולהיות כוח עזר במאמץ המלחמתי הקשה

אבא דאג ברגע האחרון לקחת איתו גם את הטלית והתפילין שלו והמשיך להתפלל גם . שהצלחנו לקחת עמנו היה רק בגדים

היו חלקם חטפו כי  –אני זוכר שאמא החזיקה אותנו חזק מאוד כי המקומיים היו ממש גונבים ילדים . לאחר שעזבנו את הבית

חלקם רצו עבדים קטנים בבית וחלקם חטפו מתוך מטרה טובה להציל את הילדים כי ידעו מה הגורל , חשוכי ילדים ורצו לאמץ

  .צופן להם

תחילה היו עצירות לשירותים אך עם הזמן  כבר לא עצרו את הרכבת אלא עשו חור בתוך הקרון ותוך , במהלך הנסיעה ברכבת

" פינקו"לא חילקו לנו אוכל במהלך הנסיעה ולעיתים רחוקות . ת את הצרכים שלנו אל מול כולםכדי נסיעה היינו צריכים לעשו

הביאו לכך שלא מעט מיושבי הרכבת קיפחו את חייהם כבר , הרעב והמחלות, כמובן שהתנאים הנוראיים. אותנו במרק דלוח

מספר אנשים במהלך הנסיעה שהיו אוגרים את היו . אבא ואמא ידעו זאת מראש ודאגו לקחת אוכל בתיק שהכינו בבית. בדרך

הלחם הפך קשה  מסויםבשלב . האוכל ויוצרים לעצמם מעין מחסן מזון ואמא הייתה משלמת להם כדי להביא לנו עוד אוכל

  .מאוד והיינו צריכים להטיל את מימינו עליו על מנת לרכך אותו ולהצליח לאוכלו

. משם הלכנו ליער טייגה ברוסיה בליווי מספר חיילים רוסים. י זוכר היכן בדיוקאינ, הרכבת בסופו של דבר עצרה במקום מסוים

כדי לשרוד את הקור לבשנו שכבות רבות . מעלות מתחת לאפס וחיות טרף מסוכנות 40קור של  -התנאים שם היו קשים ביותר 

 .אותך למנוחה כולל מעילי פרווה ובנוגע לחיות למדנו שאם לא עושים להן דבר הן עוזבות, של בגדים

החיילים הרוסים לא ידעו . ביער הקמנו מעין מחנה קטן אבל ישבנו שם בחוסר מעש מוחלט במשך חודש וחצי אולי חודשיים 

  .בדיוק מה לעשות איתנו כי לא קיבלו הוראות מסודרות אך הם שמרו עלינו שלא נברח ומי שרצה לברוח הסתכן בירייה

אמא ניצלה את המצב ואת הכסף שהיה . אולי טעה בדרך, אולי הביא אספקה, עגלון רוסיבאחד הימים עבר לידינו במקרה 

כל . באורח פלא ובחסות העצים לא ראו אותנו עולים על העגלה. עדיין ברשותה ושילמה לו על מנת שיבריח אותנו משם

. לון פשוט יצא מהיער לכיוון מזרחוהעג, המשפחה נכנסנו מתחת לשמיכות פוך כאשר מעלינו מפוזרים קש ותבואה כדי להסתיר

עם העגלון הגענו עד . הוריי יצאו מתוך השמיכה ואני ואחי המשכנו להסתתר שם עוד, לאחר שיצאנו מטווח ראייתם של החיילים

בסיביר היה קור . העגלון קיבל את כספו והביא אותנו לבית גדול שהיה ריק מאנשים. באיזור סיביר' קומי אסאסר'למקום בשם 

התנור היה בנוי מהרצפה ועד גובה . אבל למזלנו הטוב היה בבית תנור ענק עשוי מלבנים) מעלות מתחת לאפס 50(תר חזק יו

את הבית חיממנו באמצעות גזרי עץ שהיינו חוטבים והיינו ישנים על התנור . של מטר כך שנותר חלל ריק מעליו ועד לתקרה

  .ששמרו עלינו שלא נברח אך לא פגעו בנוגם שם היו חיילים רוסים . בלילות כדי להתחמם

בגלל שהיא ידעה רוסית אז נתנו לה לעבוד במטבח של . אמא ידעה מספר שפות וזה מה שהציל אותנו כנראה באותה תקופה

אמא הייתה נוהגת לשחד את השומר הרוסי כדי שהיא עצמה תוכל להוציא לנו אוכל . הצבא הרוסי והיא עשתה להם אוכל מצוין

כל יום כלל פינוי מטר של שלג לפחות מפתח הדלת . אבא באותה תקופה לא עבד והחליף את אמא בתור עקרת הבית. הביתה

 . כדי שנוכל לצאת משם בכלל

כדי שלא נקפא היינו צריכים ללכת עם מגפיים עשויות לבד . עזרנו לאבא ושיחקנו בשלג, באותה תקופה אחי ואני נשארנו בבית

התקרבנו . ראינו את הרוסים שוחים בתוך המים והתפלאנו איך הם אינם קופאים, בזמן שהיינו בחוץ. ששמר על הרגליים היטב

הכנסנו את האצבעות שלנו והתברר שהמים נעימים בגלל שהשלג יצר שכבה עצומה של קרח שבודדה את הקור מהמים , למים

  .והשאירו אותם נעימים

היו מכניסים אותם לתוך בית , שהיו מביאים לסיביר את השבויים הגרמניםאני זוכר , לאחר תחילת המאבק בין גרמניה ורוסיה

  .זה היה מחזה קשה מאוד לצפייה. ואז זורקים אותם החוצה והגוף היה מתפוצץ, מעלות 40בחום של , מרחץ



 

על גבי  הגענו לשם. שם שהינו עד סוף המלחמה, העבירו אותנו מסיביר דרך טשקנט וסמרקנד עד לאזור בוכרה, 1943בשנת 

חלק מקבוצות היהודים שהעבירו יחד איתנו נשארו באוזבקיסטן . עגלה רתומה לסוס וכל הדרך לקחה יומיים שלושה

  .העלנו השערות שהרוסים העבירו אותנו מזרחה כדי לא להשאיר ראיות שגם באזור שלהם היו מחסלים יהודים. ובסמרקנד

אבי חזר להתעסק בעורות ואמא עבדה , היה חם והשתפר פלאים מזג האוויר –המצב של היהודים בבוכרה היה מעולה 

 !).שם למדנו מה זה פיתות(במטבח מקומי גדול שתפקד כמסעדה וכבית תמחוי 

אני זוכר שהיה בשכונה בית כנסת וחזרנו לטפח קהילה . אחי ואני עזרנו לאבא בעסק אבל לא חזרנו עדיין למסגרת לימודית 

  . לא הרגשנו את המלחמה וחזרנו לחיים ללא דאגהבבוכרה כמעט ו. יהודית גדולה

יחידה הייתה מכת גנבות של ילדים מקומיים שאסור היה להלשין עליהם אחרת היו פוגעים בך אבל אם המשטרה ההדאגה 

  .היו תולים אותם בשוק המקומי, המקומית הייתה שמה את ידיה על הגנבים

  

  לייתך לארץ  קורותיך מתום המלחמה ועד ע
  

  

. קבוצה גדולה של יהודים חזרה לפולין לעיירה בשם ביילאבה ואני ומשפחתי ביניהם 1945באוקטובר , לאחר סיום המלחמה

אמא לא עבדה ואבא פתח דוכן קטן . יהבמשך שנתיים למדנו עברית וגם התחלתי ללמוד שחי. שם חזרתי לבית הספר

  .לסנדלרות

ולאחר , אוכל ותרופות –ם ושם זכינו לעזרה מאנשי הצלב האד, העבירו אותנו לזלצבורג באוסטריה' 47בסוף , כעבור שנתיים 

, הצד שהאמריקאים שלטו בו בסוף המלחמה, העיר וצלר נמצאת בצידה המערבי של גרמניה. חודש עברנו לעיר וצלר בגרמניה

  .1948ושם היינו במשך כשנה עד לסוף שנת 

השתתפתי בקייטנת קיץ מטעם ההסתדרות ' 48ובקיץ ' התאחדות הציונים הכלליים'בוצלר הייתי חבר בתנועת נוער בשם 

י "והוקם ע' תרבות'שם גם חזרתי לספסל הלימודים לבית ספר יסודי שנקרא . בגרמניה' הנוער הציוני, 'החלוצית העולמית

  .ריון לחינוך ותרבות של ארגונים יהודים אמריקאייםהדירקטו

מרוב התרגשות הכנו את התיקים מספר חודשים . ההתאחדות הציונית גם החלו באסיפות ובמפגשי הסברים לקראת העלייה

  .המדריכים נתנו לנו התרעה של שבוע מראש וההתרגשות גאתה' 48בחודש דצמבר בשנת . מראש ורק חיכינו ליום המיוחל

  

  חייך  בארץ
  

  

ה 'היה באותו זמן חג החנוכה ובהמתנה לאונייה החבר. עיר הנמל הצרפתית והגענו כעבור יומיים, יצאנו למרסיי 31.12.48- ב

- עגנה בעתלית ב' העצמאות'אוניית . לנו זה היה נס חנוכה מסוג אחר, ת אבנים ונרותמאולתרת באמצעו החנוכיי ארגנו

  .ומשם לקחו אותנו במשאיות לפרדס חנה 12.1.49

לאחר מכן עברנו למעברת תלפיות בירושלים ואני . מספר משפחות יחד, בפרדס חנה התגוררנו במשך חצי שנה באוהלים

בהתחלה גרנו באוהלים וכעבור זמן קצר . כך בגלל קיבוץ הגלויות של התקופה שנקרא' גאולים'הלכתי ללמוד בבית הספר 

בגלל התקופה הקשה גידלנו כלב כדי שישמור . הייתה תחושה של ירי תותחים, בחורף אם היה יורד ברד. עברנו לצריף פחון

  .מפני גניבות והוא היה ישן ליד המיטה שלי בלילות

אני זוכר שכל בוקר היה מגיע אלינו . יחד 16ועד גיל  12למדנו בכיתה אחת ילדים מגיל  בבית הספר לא היו מספיק ילדים ולכן 



 

  . בצהריים 3-והיינו לומדים עד ל 9ארוחת הבוקר הייתה בשעה  .די לנגן ולעשות לנו התעמלות בוקראדם עם אקורדיון כ

רושלים שם למדתי במקצוע מסגרות מכנית ברחוב הנביאים בי' אורט'ס "ולאחר מכן עברתי לבי 15עד גיל ' גאולים'למדתי ב

  .עברנו לאבו טור וכעבור חצי שנה עברנו לשכונת בקעה 1950בשנת . ריתוך ועוד, שעוסקת בחריטות

הייתי הנשק של אריאל שרון . עברתי טירונות ולאחר מכן עשיתי הסמכה להיות נשק. התגייסתי לצבא', 56בשנת , 19בגיל 

  . 890בגדוד צנחנים ) ןרפאל אית(ושל רפול  80במחנה 

בשנת , לאחר הצבא. אותי את המקצוע כמו שצריךשם היה נשק יהודי שלימד , כדי להתקדם שלחו אותי לבסיס שנלר בירושלים

ושם עברתי השתלמות במקצוע המסגרות המכנית , טחוןיה הצבאית שנקראה אז משרד הביהתחלתי לעבוד בתעשי' 59

הלכתי לעבוד , לאחר שנתיים וחצי של התמקצעות טובה. ים כוללים למחרטות שלהםכדי לבצע טיפול' אורט'ס "שלמדתי בבי

לכל אורך אותן השנים המשכתי לשרת  .שנה 40- כ' הדסה'כטכנאי מחרטות ולאחר מכן עבדתי גם במכללת ' ברנדס'ס "בבי

זמן מלחמת יום הכיפורים ב. והשתתפתי במלחמת ששת הימים ובמלחמת שלום הגליל באופן ישיר, שנים 28כ "סה, במילואים

  .ש ותרמתי שם למאמץ המלחמתי"לעבודה בתע גויסתי

בשעות הפנאי אני . ומקפיד לעזור לילדים ולנכדים בשיעורי המתמטיקה שלהם' יד ושם'חבר הרבה שנים ב, כיום אני גמלאי

  .י שח וטניס שולחןמשחק, בעבר הייתי הולך לשחות ומעביר את זמני בקריאת ספרים. מסתובב בשוק ופוגש חברים

התחתנו בחלוף שנה והתגוררנו תחילה בירושלים ברחוב בורוכוב . '63את אשתי פגשתי בבר מצווה של מכר משותף בשנת 

הגדול אחרי צבא (שגרים בירושלים ומהם יש לנו אחד עשרה נכדים ) שתי בנות ובן(יש לנו שלושה ילדים . בשכונת קרית יובל

  ).והקטנה בת חמש

. ולא בתור תיירים, רוצה לבקש שכל יהודי העולם יבואו לכאן כדי לחזק ולתרום למדינה ולצבא שלנו כמו שאנחנו תרמנוהייתי 

 .כמו כן הייתי מעוניין שהילדים שלנו ילמדו יותר שעות ויקבלו חינוך ערכי ויסודי הרבה יותר
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