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  1941:  תאריך השחרור
 

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

 :ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור
  ארץ ישראל

 
  

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

1943 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

Dunera  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  
זור הכיבוש אשהפריד אז בין , גדות הנהר סאןהעיר יושבת על . 13/1/1930בתאריך  בעיר שנקראת רֹוזַואדּוב, בפוליןנולדתי 

חנות של עם אחיו אימי הייתה עקרת בית ואבי עבד וניהל . בשכונה שגרנו גרו עוד הרבה יהודים .הכיבוש הרוסי לאזורהגרמני 

ממשלת פולין ייעדה את האזור למרכז תעשייתי והתחילה לפתח , באותה התקופה. מכונות חקלאיות ועוד, פחם, דברי ברזל

כשאבי נפרד מאחיו והפך . שגרו באזור הזה התעשרו בין לילה הסוחרים. כך שהגיעו המון סוחרים מבחוץ, את האזור כולו

וזה עזר לו , שאז הייתה נחשבת לשפה בין לאומית, י ידעו לדבר את השפה הגרמניתישני הור. גם אנחנו התעשרנו, לעצמאי

סיימו בית באותה תקופה כמעט שלא נשים . אימי הייתה אישה מאוד אינטליגנטית. להתקדם ולהתפתח ולהפוך לסוחר עשיר

  . סיימה אפילו את התיכון אהיאבל , ספר יסודי

היינו , בחגים. התקיימה בצורה המסורתית, בבית לא קיימנו אורח חיים דתי אך ההליכה לבית הכנסת בחגים וחגיגת החגים

ל להרשות לעצמו רק מי שהיה יכו .לבית הכנסת נווהיינו הולכים כול, מכנס מכובד ונעלי לקה, עם חולצה לבנה, מתלבשים יפה

 בשבתות רק אבי היה הולך .חיצונייםהבדלים  -כלה לפניהיו בולטים מאוד וההבדלים בין העניין לעשירים . היה מתלבש כך

אם : "הוא ענה ליו" אנחנו הרי לא דתיים?, למה אתה הולך בשבת לבית הכנסת, אבא: "אני זוכר ששאלתי אותו. לבית הכנסת

היו  אז מיידאם הוא לא היה הולך , מאחר ובשכונה גרו עוד המון יהודים". יבואו לראות אותייחשבו שאני חולה ו, לא אלך

הרי אף אחד לא עבד ואפילו לא היו מוניות  ,מה גם שלא היה דבר אחר לעשות בשבת. לים לדבר עליו ועל המשפחהמתחי

גם אם כל השבוע לא . יתה תמיד מקודשתהשבת הי, היית עניאם גם , פעם .כולם שמרו את השבת. בשכונה כדי לצאת ממנה

  .חובה שיונחו על השולחן לפחות שתי חלותהייתה בשבת , אוכל לשים בפהלך היה 

לל זה לא היו אנאלפביתים כנראה בגוכל היהודים התחילו ללמוד אצל הרב בגיל הזה  ,3אני התחלתי ללמוד כשהייתי בן 

גם לא דיברנו ו הרי בבית לא חיינו אורח חיים דתיש, הדתי קיבלנו מהרב את החינוך. יהודים כי כבר אז למדנו לקרוא בתורה

  . יידיש

, לבית הספר הייתי הולך בשעה שבע בבוקר ,כיוון שהיה רחוק. ללמוד בבית ספר ממלכתי של פולין התחלתי, כשהייתי בן שבע

שעה אחת בצהריים כבר הייתי בבית ב. אחר כך הייתי הולך הביתה ואוכל ארוחת צהרייםו, עד השעה שתים עשרה נמצא שם

כל היום . למדתי שם עד השעה חמש אחר הצהריים. ללא אופי דתיהיה בית ספר ו, ספר העברי ששם למדנו עברית כמו בארץה

הילדים , בתקופה ההיא. עת מאוד מהרקהשמש הייתה שוכי  ששם היום קצר יותר מהארץ מה גם .סביב לימודים היינו

היה נחשב למעמד פחות מכובד ומשפחה שלא מי ששיחק בכדור ולא למד . יו לומדים כל היוםמהמשפחות המיוחסות ה

לפני המלחמה היו שנים בלתי שהשנים  .ומאז אני שולט בשפה הפולנית, למדתי שלוש שנים עד שהתחילה המלחמה .מיוחסת

 .ירהיהודים נרדפו והיה קשה מאוד לחיות בע, גדולההייתה אנטישמית ההסטה ה. נסבלות

  

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

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

  
 .כולם ידעו שהצבא הגרמני עוד יכבוש הכל .ו את אבי לצבא הפולני ובית הספר נסגרגייס, ביום הראשון שהתחילה המלחמה

ו להאמין ינלא רצ. יםיהיו נאיבהם במלחמת העולם השנייה  אךנטלמנית 'במלחמת העולם הראשונה הגרמנים התנהגו בצורה ג

שכל היהודים יכולים לקחת עימם מזוודה  ,שבועיים הגיעו משוריינים גרמניים והפיצו כרוזיםבמשך  .שהולך לקרות סיפרולמה ש

סילקו אותנו מהעיר שלנו והפכנו להיות  ךההליכה לגשר ארכה שעתיים וכ .להתאסף על הגשר של נהר הסאןהם צריכים אחת ו

, על שפת הנהר איבדתי את ההכרה. אח אחד וששת ילדיו - ו של אביתעם משפח, אני ואחותי הקטנה, אימי - היינו. פליטים

. הלכנו עוד קצת הלאה וקנינו סוס עם עגלה". הוא חי"אותי מהים ואמרו לאימי בפולנית  משו, כשהתעוררתי. מהפחדכנראה 

אמנם היא הייתה יותר איטית מסוס אך הצלחנו . שהייתה בהריון רימה אותנו ומכר לנו סוסה, סנו את הסומשקנינו מ איכראותו 

  .וסישהייתה בשטח כיבוש ר, ללכת לכיוון העיר לבוב

אמא  ...מתנהגים גרוע יותר מהגרמניםהיו הרוסים , יפורים ששמענו מהפליטיםסאך מה, לא ידענו מה הולך לקרות ואיך יהיה

. היא הייתה בת ארבע וידענו שלא יפשיטו ילדה בגיל הזה. שלי הייתה חכמה והצליחה להחביא כסף בתחתונים של אחותי



 

  .ושם גרנו, פינו את בית הספר שהיה שם. וב'ובצל ה יהודית שנקראתריאחרי שבוע הגענו לעי

כדי  בהם היו קובעים הפליטים להיפגשהיו כל מיני מקומות ש ,בגלל שאמא ואבא היו פליטים עוד ממלחמת העולם הראשונה

אימי עלתה על הרכבת החשמלית . להעביר ידיעות ולראות לאן מתפתחת המלחמה, כן ולשמוע מה קורה עם היהודיםהתעדל

הם כל כך שמחו שסוף ! ראתה שזה אבא שלילפתע הוא הצליח לקפוץ על המדרגה ו. וראתה חייל רודף אחרי הרכבת, בבלבו

קצת היה לנו . ככה התחילו חיי הפליטים שלנו. לבית הספר, וב'חזרו יחד ללובצ, אחרי שהלכו למקום המפגש. סוף נפגשו שוב

ית היה לנו המון כסף אך אימי פחדה לקחת אותו כי ידעה שאם יתפסו בב. היינו קונים קצת אוכל ומשהו לשתותכסף שאיתו 

  . יהרגו אותה -אותה

היא ו עתי הביתה ואמרתי לאימי שאני רעבהג. אנחנו גרנו בדירה קטנה ליד בית הספר. העוני התחיל בואת היום ש אני זוכר

שתמורת סכום " מבריח"א חיפשה באותו ערב אמעוד  .רק אחר כך הבנתי. יוק מה קרהואני לא הבנתי בד, מיד התחילה לבכות

היא הצליחה לעבור . פמוטים מכסף ותכשיטים -לפני שברחנו היא החביאה בגבול דברי ערך יקירם. בגבול הם יעביר אותמסוי

זו הייתה אדמה בוצית שרק מקומיים או מבריחים ידעו למצוא את השבילים . את הגבול וללכת למקום שהחביאה את הדברים

הגרמני החליט הצבא  ח שיחזור תוך כמה ימים לקחת אותה אך בדיוק בימים אלואמא קבעה עם המברי .תן ללכת עליהםשני

אנחנו בינתיים היינו עם  .בגלל זה המבריח לא הגיע לקחת אותה והיא נאלצה להישאר שםו להגביר את השמירה על הנהר

הוא היה יוצא לקנות ולמכור דברים כך . רתי על אחותי הקטנהאני שמאז להיות כל הזמן בבית היה ל ובגלל שלא יכ. אבא

  .שלבסוף ירוויח כמה גרושים ויוכל לקנות לחם

, היהודים ידעו עוד ממלחמת העולם הראשונה. הרוסים הציעו ליהודים פספורטים רוסיים. בינתיים היו התפתחויות פוליטיות

אם מישהו הרג . יהודי אז היה בעמדה נחותה משל עכבר .י לברוחשמי יעשה זאת ייהפך לעבד של הרוסים ואין לו שום סיכו

  .פרסים ונתנו ל, אם מישהו ידע להגיד היכן נמצאים יהודים. אפילו לא קיבל עונש. מה טוב - יהודי

היא הייתה כותבת . פליטיםלאיפה שגרנו לפני שהפכנו , אמא לא חזרה אלינו אלא הצליחה להגיע לעיר רוזואדוב, במשך הזמן

  .הגרמנים הסתערו גם על הרוסיםבו לנו עד ליום שהמשיכה לכתוב היא . נו מכתבים וככה היינו יודעים מה שלומהל

הרוסים שאחרי  .לקח את אחותי להורים של אמא שלי שגרו בחלק של הכיבוש הרוסיו אבא הצליח להרוויח מעט כסףבינתיים 

שלה עשתה רשימה עם שמותיהם ויום בהיר אחד גייסה אלפי הממ, הבינו שיש הרבה יהודים שאינם רוצים פספורט רוסי

אנחנו עלינו על העגלות ושלחו  .כל מי שלא היה לו פספורט רוסי הועלה על העגלה. שעל כל עגלה מוצב חייל עם נשק -עגלות

שהיה במקורו  - "6מחנה "יהודים שמו ב 400אותנו ועוד  .באותה תקופה היו הצארים שולטים על האדמה הרוסית. אותנו לגלות

העיר האחרונה  .המחנה היה בנוי באמצע יער והאסירים הפוליטיים היו יושבים איתנו. מחנה מעצר של אסירים פוליטיים רוסיים

האנשים  400העמידו את כל , כשהגענו למחנה .ילומטרים מאיתנוק 130והקרובה ביותר נקראה יֹוְשַקר אֹוָלה והייתה רחוקה 

  ".יעבוד - מי שרוצה לאכול. כאן אתם תחטבו עצים: "והוא אמר לנו, שהיה בן עשרים בערך, מחנהמול סגן מפקד ה בשורה

אנחנו למדנו מצעירים קומוניסטים שהיו מגיעים . גילאיםהכל בילדים  40היינו . הילדים לא היו צריכים לעבוד בחטיבת עצים

, כל השנהבמשך  ,כל יום .ק את צרכי המגורים שלהםמהעיר יושקר אולה והיינו מבשלים למבוגרים את האוכל ודואגים לספ

באותו מחנה . אבל לפות לא היינו רעבים, לדבר על גיוון ולא היה בכלל מההאוכל לא השתנה . היינו אוכלים מרק מלוח ולחם

  . אז אמרו לנו שאנחנו חופשייםו, ממשלת פולין הגולה בלונדוןעם שהינו שנה וחצי עד שממשלת רוסיה עשתה הסכם 

    

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

  
אבל  ,אוכללנו נתנו  כל עוד עבדנו, שם. ונשארים בחייםכי אם היינו נשארים שם היינו עובדים  ,עשינו טעות כשבחרנו לעזוב

הם לעומת הגרמנים נתנו לנו אוכל , בנו את הרוסיםעם כמה שלא אה. ינו זה לברוחכששמענו שנגמרה המלחמה כל מה שרצ

אך הייתה רק בעיה אחת מאוד  ,השלטונות אמרו שנלך לאן שנרצה. ץכשברחנו לא ידענו מה מחכה לנו בחו .תמורת העבודה

שם היו בנויים הבתים ותה גדולה הייהעיר  .עד שהגענו לסמרקנד ,"רק לא פה"לכל מקום שהגענו אליו היו אומרים  :גדולה

היו שם מסגדים בני יותר . בדיוק על דרך המשיהעיר הייתה . ומעט מאוד בתים שהיה בהם דלי של מלט ,ממוטות עץ ובוץ

הם רצו להשפיע עלינו . ה אנחנו התקבלנו בכבוד מלכיםבארמונות הפאר האל. שהיו נראים כמו ארמונות פאר מאלף שנה

  .האסלאםעל דבר הם רק לא ידעו שאנחנו לא יודעים  ,זו דת טובה סלאםהא הולהראות לנו כמ

דירה הראשונה ב. דירה שישכיר לנואנשים ולדבר עם מישהו שם יום אחד פתחתי דלת של אחד הבתים כדי לראות אם יש 



 

י שהוא קורא בסידור יתניגשתי אליו ורא. 13אני הייתי אז בן . אדם זקן עם זקן לבן יושב על יד הגדר ומסתכל בספרראיתי 

היה המום הוא . אז יצאתי החוצה מהר לאבא ואמרתי לו שהאיש קורא בסידור יהודי ,לא רציתי לקחת את האחריות עליי. יהודי

מאוזבקית חוץ הוא לא ידע שום שפה אחרת . התחילה שיחת אילמים עם היהודי הזה. נכנס אל החצרו? ושאל אם אני בטוח

וככה הוא מצא איתו שפה , גם אבא שלי ידעולהתפלל היהודי ידע . מייד מה קורהבא שלי הבין א. ומדברי התפילה בסידור

  .קום בשבילנו ושלא נלך לחפש הלאההזקן אמר לאבא שלי שיש לו מ .במילים עבריות ששניהם הבינו, פתמשות

היהודי הסביר . אבל ככה היה, יםאני לא זוכר מאיפה השגנו את העגלה ואת הדבר. הגענו לעיר עם עגלה וסוס ושתי מזוודות

הוא ביקש שנכניס את העגלה מהרחוב . אורווה של החמור שלו שמתההתברר שהדירה הייתה . לנו שיש לו דירה בשבילנו

בתור ילד אני לא  - זה היה כלל בנימוסים. בזה לא התערבתי ,אני לא יודע מה החליטו הזקן ואבי לגבי שכר הדירה. לחצר

אם מישהו חושב שאי אפשר לדבר עם אנשים זרים בתנועות ידיים הוא . הזקן היה איש נחמד מאוד. ע לימתערב במה שלא נוג

  .קטן והבית היה בנוי מאדמה וקשהחדר שגרנו בו היה מאוד . טועה מאוד

של  לא רחוק מהבית היה סניף, למזלנו. הרבה זמןחום הייתי עם . הייתה מחלה גועלית וקשהשבתקופה הזו חליתי במלריה 

פקיד ממשלתי אחר לא מצא חן כל רופא או אם ברוסיה היה מקובל ש. מלנינגרדשהגיע מנהל הסניף היה רופא וקופת חולים 

. שלו הוא ידע את העבודה, הרופא הזה היה טוב. אלפי קילומטרים מביתורחוק היו מעבירים אותו למקום ש ,בעיני השלטונות

הוא טיפל בי כל . נס שניצלתיזה היה  - ערכן בזהבהיה תרופות בו במקום ש. בן משפחתווהוא נהג בי כבלמזלנו מצאנו חן בעיניו 

  .את הטיפול הכי טוב שיכול להיות בזכותו קיבלתיו ,"הילד שלי"תמיד קרא לי  ,כך טוב לאורך כל המחלה

בסופו של ו ,ם את האזורהמלריה עוברת רק כשעוזבי. המחלה לא עזבה אותי אבל הקל עליי שהרופא נהג בי כאילו הייתי בנו

אתה יכול לחיות  ,הן לא מחלות שהורגות אותך בבת אחת, השחפת ובמיוחד, המחלות שיש לך": דבר הרופא אמר לי ולאבי כך

ותוכל , אתה צעיר. אתה תצא מזה כאילו לא היה לך כלום, אם המלחמה לא תימשך הרבה שנים, לכן. עם השחפת כמה שנים

ידעתי שאם הוא . נתן לי את מנות האוכל שלוהוא ש ששנאתיי שנחפש בית יתומים בשבילי מפני הצעתי לאב ".לעבור את זה

  . חיפשנו בעיר בית יתומים. וזה בדיוק מה שהיה ,בזכות מה שהרופא אמר ידעתי שאחיה. ל הוא ימותאכלא י

. שהוא יהודי והבנתי לפי השם קולד'וזפגשתי ילד אחד שקראו לו י. היה בא איתי לא היו מקבלים אותיאבי כי אם , נכנסתי לבד

ני אמרתי לו שגם א. זה יוסףבפולנית לו ששמו  סיפרתי. השתדלתי להיפגש איתו ללא עדים ואמרתי לו שאני יודע שהוא יהודי

לי ביקשתי שיגיד ". לא רוצה"או " לא יכול"הוא לא אמר ו ,"לא"והוא לא אמר אפילו פעם אחת  ,יהודי ואני חייב את העזרה שלו

  .ק הסכים'יוז. תומים הזה כי אני רוצה לדבר איתומי המנהל של בית הי

אבא שלי גומר אמרתי ש. קבל אותי לבית היתומים כאחד החניכיםיאני מבקש ששהלכתי למנהל ואמרתי לו את שמי העברי ו

הוא לקח אותי אל . וא איתואמר לי לב המנהל. ועכשיו אני יחידי בעולם, את חייו מפני שהוא נותן לי לאכול את האוכל שלו

ואני החלטתי להשאיר אותו אצלנו כאחד  ,שמו מויזס שרייבר, הילד הזה"המדריכים של בית היתומים ואמר להם בפולנית ש

אני מאוד מצטער . אמתהשזו , אני לא האמנתי בכלל שזה קרה .לי ורגיל במקום ובזמן שכזהאזה לא היה נורמ". החניכים

. המנהל לא עשה בדיקה האם עשו לי ברית מילה. הציל את חייונהל הפולני הזה כי הוא היה צדיק שאינני זוכר את שם המ

והבין שיש בעיות בין החניכים היהודים  ,של התנהגות בבית היתומים שינה את החוקיםבהמשך כשגם האיש הוכיח את עצמו 

דר הבוקר והודיע שיש לנו בעיה בגלל אי ההסכמה יום בהיר אחד הוא הופיע במס. במיוחד בהזכרת שמו של המושיע, לנוצרים

 מהיום אנחנו משנים את תפילת הבוקר, לכן. בעוד כולנו מתפללים ומבקשים עזרה מאותו אלוהים, בין היהודים לאחרים

  . ונתפלל תפילה שתתאים לחברינו היהודים ,בלי להזכיר את שמו של ישו המושיעמ ואומרים אותה

הייתה בו קבענו במקום ש .להיפגש עם אבא בו קבעתילמקום ש משםיצאתי , לבית היתומים קבלתיכאשר נגמרו הסידורים של 

 משך הזמן היינו קובעים אני ואבאב .סיפרתי לו על הסידור ועל בית היתומים ושאני עכשיו חניך מן המניין. נביעה טבעית יפה

אני הייתי מאושר שאבי היה יכול לאכול את ארוחת . בפגישות היינו מדברים על שלומו של האחר. ניפגש שובבהם ש יםמועד

  .ידענו מה קורה. היינו חכמים, אנחנו הילדים פעם. שהוא לא צריך להביא לי את האוכל שלו כדי שאני אחיה, הבוקר שלו

הרכבת בתחנת . לתחנת הרכבת ,בית היתומיםאת כל הילדים של , יום אחד לקחנו אותנו. קצר מאוד בבית היתומים הייתי זמן

שם הועמסנו ו, שהיה נמל על הים הכספי ,"'קראסנובוץ"ל עלינו על הרכבת. אמרתי שלום לאבי וקיווינו להיפגש אחרי המלחמה

והתוכנית שלנו הייתה , לפלסטינהבדרך פרס הייתה תחנה של החיילים הפולנים . על אונייה בכדי שיעבירו אותנו לפרס

היינו על האונייה . הזאת השלטונות הפולנים לא ידעו על תכנית הבריחה". נרד כאן ,תודה רבה"שבפלסטינה נעצור ונאמר להם 

  .ה הכביש שהוביל לתוך המדינה עצמהמטר מהחוף הי 200. ד השני של היםהעבירו אותנו לצולמעשה  שעות 24

. טהרןתוך ן העבירו אותנו לאית עמיסו אותנו על משאיות אמריקאיותהושם  ,מקום על החוף של הים הכספי, "ַּפהְלוִי"הגענו ל



 

הופיע בפנינו יהודי , למחרת בבוקר. העבירו אותנו למחנה מסוים שהיה בעבר מחנה צבאי של חיל האוויר הפרסיוהגענו בלילה 

אתם תשהו במחנה הזה עד . ברוך בואכם לטהרן, שלום: "בפולנית הוא אומר לנו. ללא דרגותובמדי צבא , פולני, יפה תואר

שמו של החייל . שמחנו כל כך, אנחנו הילדים הרגשנו התרוממות רוח בלתי רגילה". דמנות להגיע לארץ ישראלשתהיה לנו הז

נו כמה ימים שהי. ילדים הראשונה שלואנחנו בעצם היינו קבוצת הו החדשיתומים ההוא היה המייסד של בית , היה ָלאּונברג

כמה גם בכל משלוח היו . משלוח של ילדים לבית היתומים כלל גם לאט כל משלוח של צבא פולני לטהרןולאט , שם לבד

לבנות היה קל מאוד להסתיר את יהדותן והן אמרו שהן  .שהודו בכך היו חלק שפחדו להודות שהם יהודים והיו כאלה. יהודים

  !ילדים יהודים 740בית היתומים היהודי צמח וגדל לכדי עם הזמן  .נוצריות

ועוד כמה ארגוני נשים יהודיות אחרות  ,ארגון של נשים יהודיות מארצות הברית ,"נשות הדסה". בעל אדמת פרס היינו שנה ורע

. הכסף ששלחו לנו אמצעותאך זה קרה ב, אני לא יודע בדיוק מי שכר את האוניות. תרמו כספים כדי לעזור לנו לעלות לארץ

  . שהופקד בארץ ישראל ,שנשאר כסף עד כל כך הרבהלנו תרמו 

האונייה השנייה הייתה . אשר הביאה אותנו להודו, בלונדון הרשומה Duneraהאונייה הראשונה הייתה . וניותשכרו שתי א

היה שם אדם יהודי מאוד עשיר . טיפלו בנו מאוד יפה, בהודו היינו כמה שבועות. אמורה לקחת אותנו מהודו לתעלת סואץ

העמיסו אותנו על האונייה השנייה שקראו לה , משם. ודיםהוא היה ידוע בתור אדם שעוזר ליה. שקנה לנו בגדים ומתנות

Neuralia .כאשר הגענו  .במשך שבועיים היינו באונייה. האונייה הרימה עוגן ולקחה אותנו לכיוון 8ֶדן ולאחר מכן לתעלת סואץ

 .לרחובות - לקחנו רכבת לישראל, תעלת סואץ, לחצי האי ערב

   

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, עת עלייתך ארצהתחושותיך ב(

  ):הבאים

  
אי אפשר לתאר את התחושה . כאשר כל תושביה היהודים של פלסטינה היו חצי מיליון, ברחובות חיכו לנו אלפי אנשים
סוף סוף לא היינו . עתי למקום שאני רצוי בוגמאושר שה לא חשבתי על כלום חוץ מזה שהייתי. שאופפת אותך באותם הרגעים

הייתה מחנה מעצר של עולים לא ש מרחובות המשכנו לעתלית. בשר הפקרסוף סוף לא יתייחסו אלינו כ, בתחתית הפירמידה
הייתה  כל קבוצהו חילקו אותנו לקבוצות. ועוד קומתייםמיטות , צריפים -כמו מחנה צבאיאז עתלית הייתה בנויה . חוקיים

לפי , שוב עשו חלוקה. שלחו אותנו לתקופת מעבר עד שיימצאו לנו מקום מגורים קבוע. מחולקת לפי יהודים דתיים וחילוניים
 .עם מנהגים זהים לשלוהשתדלו לחלק בצורה כזאת שהילד לא יסבול מבידוד ושיהיה עם אנשים . ראיון שקיימו עם הילדים

ם הא -אחר כך חילקו אותנו לבתי ספר לפי רצונות שלנו. היינו חודשיים, "פת הבראהלתקו"באותם המקומות שנשלחנו אליהם 
  .חקלאי וכן הלאה, עממי, לבית ספר דתי

אלו , בית ספר כזה נבנה במיוחד לילדים שעלו מגרמניה. אמר לי ללכת לבית ספר דתי, לפנינואח של אמא שלי שברח לישראל 
וע אני הגברת סאלד ראיינה אותי אישית ושאלה מד. לבית הספר המסורתיהלכתי י אנ. היו יהודים לא דתיים אלא מסורתיים

אמא היא שאלה האם . תמיד הלכתי לבית הכנסתאבל , מדת אמרתי לה שאני מבית חופשיו ,רוצה להצטרף לבית ספר כזה
, אם לא הייתה ממליחה. יהרי היינו עיירה קטנה וכולם היו מדברים אחד על השנ, עניתי לה שברור שכן ?את הבשרהמליחה 

שם הייתי חודשיים עד לסוף , שלחתי לבית הפועלות בפתח תקווהנ. הזה נכנסתי לבית הספר ןאחרי הראיו !כולם היו יודעים
  . לפי בקשתי, המיון ואז נשלחתי לכפר הנוער הדתי

זה היה בית הספר של כפר  .רץשנולדו בא נשלחתי ללמוד עם ילדים צברים, אםבגלל שהעברית הייתה שגורה בפי כמו שפת ה
מדתי עוד חצי שנה עד שתפסו ל םשוהלכתי לכפר הנוער שהיה צמוד לכפר חסידים , אחרי שנה. למדתי שנה אחתחסידים ושם 

כתוב באופן בתורה ו לח את השיער עם תער ולא עם המשחההייתי מג. אותהפ - את השערות הראשונות שצמחו לימגלח  אותי
לא היה , מכיוון שלא הייתי דתי. אבל המשחה הזו הייתה מסריחה מאוד והיה לי קשה להתמודד איתה ,מפורש לא לעשות זאת

הם היו . היה לי לאן ללכת לאהרי הייתי יתום ו, הם זרקו אותי מהכיתה אבל לא מחדר האוכל, כשהם גילו את זה. איכפת לי
  .זאת כנגד הנהליםהם לא עשו אם  ,תי למקום אחראם ניתן להעיף או צריכים להתייעץ עם הנהלת וועדת עליית הנוער

המנהל במקווה . העיר חולון ליד נסעתי בטרמפים למקווה ישראל, יום אחד. לא היה לי מה לעשות, במשך זמן מה הייתי נע ונד
 ,י לא דתיצל לכפר חסידים ושמע שאנאבל אז הוא צל. הרי מבחינת הידע אני הייתי תמיד מצטיין, ישראל היה מוכן לקבל אותי
לא יכול  בגלל שזרקו אותי מבית הספר הקודם הואאך , המנהל אמר לי שהוא היה רוצה לקבל אותי. הם אמרו לו לא לקבל אותי

. ולכן לקחתי טרמפים עד לעמק הירדן ,זה לא עזר. אני אמרתי מיד בכעס שלא זרקו אותי אלא אני הלכתי משם. לעשות זאת
למדתי עוד שנתיים והם קיבלו אותי בשמחה כל כך גדולה . הם גרו באשדות יעקב. בטהרןי הכרתבעמק הירדן היו לי חברים ש

 ,ח"לפלמ, הלוחמים שלו לצבאמהיה חייב לתת חמישה אחוזים , כל משק". אחוז 5צו "הגיע הזמן של , אז. וחצי באשדות יעקב
  .17בן , הרי הייתי צעיר מאד, לא יודע אם צדקתי אני. להיות ילדלי הרגשתי שמספיק , הרגשתי שאני מוכן. גייסתיככה אני התו

  .שושלת משפחת שרייבר הייתה נמחקת, אם הייתי נהרג



 

בהנהלה " קליה"כשמלון . הוצבתי בבית הערבה. ח"הפלוגה האחרונה שגויסה ישירות לפלמ - 'הוצבתי בפלוגה ז, לאחר הגיוס

אחרי . אחרת הערבים היו משתלטים ומרוקנים את המקום ח כי"שלחו לשם מחלקה של פלמ, ת עצמואנגלית החליט לסגור א

ור ירושלים להילחם על פרוזד, ית ענביםיח שהגיע לקר"שהיינו במלון קליה הגיעה בקשה מהגדוד הרביעי של הפלמכחצי שנה 
מצור  לחמנו את כל זמן. ח"לגדוד הרביעי של הפלמ ההחדש שלנו הי שיוךהו ית ענביםעלינו לקרי אנחנו. וירושלים עצמה

קח אותנו יישיפ 'ג לחפשהייתה המוכרת בינינו הבדיחה . נפלו מאיתנו המון קורבנותו לים בחטיבת הראל עם הגדוד הרביעיירוש

 ל כל צבא הגנה לישראלכיוון שהפיקוד הנמוך ש, כשנגמרה הלחימה. ו ספגה הכי הרבה קורבנות אי פעםהפלוגה הז. להבראה

את . מ של מחלקה בפלוגה מסייעת בגדוד הרביעי"הייתי מ. מ"העלה אותי לדרגת מפ "המ, ספג את האבדות הגדולות ביותר

  . מ באותו הגדוד"בתור מ עברתימלחמת השחרור 

ן שרציתי ללמוד עזבתי מכיוו. א היה לי מקום אחר ללכת אליואבל ל ,ח ולא רציתי לחזור לאשדות יעקב"השתחררתי מהפלמ

 בגלל שלא היו לי. גם בתל אביבאשר פתחה את שעריה , טה העברית בירושליםאת הקיבוץ וניסיתי להתקבל לאוניברסי

בסופו של דבר התקבלתי לאוניברסיטה אחרי שאחד מפרופסורים עשה לי . לא פשוטהיה תהליך ה, פרית סב אףתעודות מ

, ר בשכירות בתל אביבעברתי לגו .מכתב שהוא קיבל אותי ללימודיםהוא אמר לי ללכת למשרד ושאגיש . בחינה אישית בעל פה
הייתה לי מיטה בעשר . חיפהעיריית אשתו של ראש , שכרתי מיטה אצל פקיד שעבד בעיריית תל אביב והיה האבא של שפרה

. לעבודה כזו פולנים ורומניםהיו הולכים באותה תקופה . והייתי מרוויח כסף טוב, באותה תקפה עבדתי בבניין. לירות לחודש

הפרופסור הזה קרא לי . היה לי מאוד קשה לעבוד וללמוד. למדתי רק שנתיים, לצערי. טוריה ומקראבאוניברסיטה למדתי היס
בשבילי לעבוד מחמש בבוקר עד אחר הצהריים ואחר כך להתרחץ היה הוא לא הבין מה זה . בנימה צינית שכזו" אדון שרייבר"

  . קשה היה לי. מהר וללכת ללמוד באוניברסיטה

. אלנבי/ נפגשנו בפינת שנקין. הולכת עם חברה, "ילדי טהרן"שעלתה בעליית , וראיתי חברת ילדות שלי יום אחד הלכתי ברחוב
אני לא זוכר איך נפגשנו פעם שנייה . עמדנו כמה רגעים ברחוב ודיברנו. קוראים לה חיה, תכיר את חברה שלי, היא אמרה לי

לי הייתה אז . שנפגשו ברחובבענו שאנחנו יותר מסתם חברים ככה קבענו עוד פגישה ומהר מאוד ק. אבל זה קרה, בלי החברה

כי כל , אני פחדתי מאנשים עשיריםו לה שהיא הייתה ממשפחה מאוד עשירההיחידי שהיה  חיסרוןה. שלא אהבתי אותהחברה 

, ליותר רצינישהקשר עם חיה הפך כ. זמן המלחמה אני הייתי יתום וקבצן וראיתי מה אנשים עשירים עושים ליתומים ולקבצנים

אבא שלה הזמין אותי אליו למשרד ואמר שאם אתחתן עם ביתו הוא ייתן לי . סיימתי את היחסים עם החברה הקודמת שלי

הייתי צעיר וידעתי שאני . נבהלתי מההצעה ומיד ברחתיאבל  !נגוףדירות בדיז 5יכולתי לקנות ! זה היה המוןולירות  25.000

  ". אני נתתי לך"זה לבד ולא לקבל אותו ממישהו שיאמר לי כל החיים רוצה לעשות את הכסף ה

  . 31.5.1953 - חיה ואני התחתנו ב

. כל הזמן אנחנו צוחקים על התזמון של הלידה. ביטוח לאומי קםהושלושה ימים לפני ש -27.3.1954 -שלנו נולדו ב תאומיםה
 .בעבודה של שבועיים שאותן היה אפשר להרוויחלירות  100עלו אז בערך שתי מיטות ו, נו צריכים אז לקנות שתי מיטותהיי

גרנו . את הכסף אבל השיכון נקנה על שמהשילמתי אני . הייתה זכאית לשיכון, אמא של חיה שהייתה אלמנה, כשהתחתנו

אבל , תה קטנה מאודאומנם הדירה היי. דירה משלנו עם דלתות בחדרים בעלידים מבין כל החברים שלנו בחולון והיינו היחי
  .לכולם היה קשהאבל , לא היה קל .אחר כך החיים המשיכו כמו שכל זוג עובר. הייתה דירה

ולהגיע הכי גבוה צטיין הף לושאלתמיד ו ,עושה הואצריך להיות הכי טוב במה ש רוצה להעביר לדור ההמשך שכל אחדאני 

  .שאפשר
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