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  אמסטרדם: איתו נולדתישם משפחה 

  

 Amsterdam בלועזית
 

  חיים :איתו נולדתישם פרטי 

  

  בלועזית

Chaim 
:                     מין

 זכר
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1932 
  ורשהו:  עיר לידה

  

  פולין:ארץ לידה Warsaw בלועזית

  יהושוע אמסטרדם :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  שפרה רוזנפלד :שם פרטי ושם נעורים של האם

 
  רשהוו: לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

 פולין :המגוריםארץ  Warsaw בלועזית

  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

  )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
  

 

  :המלחמהמקצוע לפני 

  )מורה, סנדלר, תלמיד(
  

  :או בתנועה חבר בארגון

  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(
  

  ).טורקיסטאן( קזחסטן, )ר.ס.ס.קומי א( סיביר, )רוסיה(ביאליסטוק : מקומות מגורים בתקופת המלחמה

  )שם העיר או האזור ושם הארץ(

 
  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  

 בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  כשעליתי ארצה:המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  :  תאריך השחרור
1945  

 
  : ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

גרמניה , מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )ואיטליה
 לכפלד, איינרינג

  לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  )'נויזאלץ(פולין 

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

1949 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  עצמאות



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

אז פרצה ו 7עד גיל שם חייתי . ממני בשלוש וחצי שנים הגדול בכורהתגוררתי יחד עם הוריי ואחי ה שם, הבוורשנולדתי 

מידי  לעבודה שלו הוא היה לוקח אותי .היה בית מלאכה לנעליים ילאבוהייתה עסוקה בלגדל אותנו ולא עבדה  יאמ. המלחמה

  . עובדים בבית המלאכה 10עד  8 -כ לו היו. פעם והפועלים היו משחקים איתי
היו שבבקרים אני זוכר . 'ששמו היה פלאניץ, ורשה ודירת קיץ בפרבר ביערוהייתה לנו דירה אחת ב, באתי ממשפחה אמידה

בקיץ היינו עוזבים את . לידינו בנית הייתה באה הביתה וחולבת אותההחל, מביאים את העז עד אליי כדי שאני אשתה חלב

זבים את דירת קר היינו עוכשהתחיל להיות  .ומצטרף אלינו רק בסוף השבועעובד  ההי יאב', רשה ועוברים לגור בפאלניץוו

  .חגיםתקופת ההיו אחיות והיינו נפגשים בעיקר ב יהיו אחים ולאמ ילאב, הייתה לנו משפחה די גדולה .הקיץ וחוזרים הביתה

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור,או בהתנגדות בריחהב
  
בו שמחוץ לבית . אני זוכר שאימי קילחה אותי ושמענו רעשים חזקים מבחוץ ,אז החלו ההפצצות ,ל התחיל ביום שישי בערבוהכ

פשוט האפשרות היחידה שלנו הייתה ו, לעלות באשהחלה כל הסביבה . קנדלחצר גדולה ובזמן ההפצצות הכל שם  גרנו הייתה
עם יחד נשארנו למשך כל הלילה שם . עד שהגענו לבית ציבוריללכת התחלנו ו, יצאתי יחד עם אחי ואימי החוצה. לברוח משם

רק . ילדיםכל הלהגיע לשם איש שהיה לבוש בלבוש חגיגי ומיוחד וחילק ופלים ש אני זוכר .התושבים שביתם נשרף שאר

  .בבית לפני שהוא נשרףיר את הלילה בניסיון להציל חלק מהחפצים שהיו הוא העב, למחרת למעשה פגשנו את אבי
באחת הפעמים שהיינו שם הגרמנים תפסו את אבי לעבודות . שם שהינו זמן קצר, לאחר מכן עברנו לגור אצל דודה שלי בפרבר

 ,כדי לעשות סידורים תפסו אותו שוב בפעם השנייההרבה מכיוון שהוא היה מסתובב . הוא הצליח לברוח וחזר אלינואך , כפייה

כך , הגיעו אלינו שמועות שהרוסים מאפשרים לעבור את הגבול אליהם ,לאחר מכן.לברוחוגם אז בסופו של דבר הוא הצליח 

ם הרוסים פתחו את הגבול ואפשרו לפליטים ומידי פע, היינו שם כמה ימים. ורוסיה פוליןזור מפורז שהיה בין למעשה עברנו לא

הפליטים בבתים  שארכלסו אותנו ואת שם א, את הגבול והגענו לעיר ביאליסטוק עברנוכך . זור של הרוסיםמפולין לעבור לא

וג כבר לא נשארו אמצעים וכסף כדי לדא יוגם לאב, אני זוכר שסבלנו מאוד מרעב, שהינו בצריפים ומקומות עזובים. ציבוריים

, רע מאוד ברוסיההיה לנו . הפליטיםסוגיית דעותינו הפוליטיות לגבי  ןשהינו שם מספר חודשים במהלכם ניסו לברר מה. לנו
  .כבד חוסר בסניטציה ורעב, חוסר בתנאים בסיסייםעקב , לפוליןחזרה לחזור  והגענו למצב שרצינו

כל מי שמילא טפסים בבקשה לחזור לפולין נחשב בעיני הרוסים . כדי שנוכל לחזור לפוליןהרוסים נתנו לנו למלא טפסים 

שמו בקרון נפרד משלנו ומאז  יאת אחות של אימ, העלו אותנו על קרונות מסעשמילאנו את הטפסים  לאחר. בקומוניזם" בוגד"כ
הייתה בהריון  ימיא. "םבוגדי"הגלו את כל ה למקום אליו, הרכבת הובילה לסיביר. עליה דברלא ראינו אותה יותר ולא שמענו 

לא היו  .בעיקר באמצע הלילה, נסענו ברכבות שבועות והיינו מקבלים אוכל פעם אחת ביום .והספיקה ללדת לפני שהגלו אותנו

  .והיחס אלינו היה מאוד מזלזל לא הגיע לנו פרס" בוגדים"בתור , שירותים ותנאים בכלל

נו היה כיכר לחם ממ ימילא. שבוע ימים ולא קיבלנו מזון כלל בה שטנו, לאוניה לאחר השהייה הממושכת ברכבות העבירו אותנו

 לאזורעד שהגענו כך היה . על הרצפה קליפות של תפוחי אדמה שהייתי מוצא הייתי אוכלאני , היא הייתה נותנת לתינוק לאכול

אז הייתי כבר בערך בן ". גדיםבו"כל ה שיכנו את הםב שם היו צריפים ,עם סוסים הביאו אותנו ליער במין עגלות פתוחות.סיביר
בקיץ היו . גובה יםהיה יורד הרבה שלג שהיה נערם למשהו כמו שלושה מטר, רוב השנה היה שם חורף והיה מאוד קר. 8

לא היו . לסלק אותםהיינו מדליקים מדורה כדי , עליו לנו סימנים משאיריםמגיעים יתושים ענקיים שהיו אוכלים לנו את העור ו

הוא שימש להעברת עצים שכרתו ביער אל הים . מ מאיתנו"שם ברזים ולכן היינו משתמשים במימי נחל שהיה במרחק ק
  .יו כדי להביא מים לשתייה וכדומהרדים אלהיינו יו. הפתוח

תה אימי נפלה אל תוך דיום אחד במהלך עבו. היו מורידים אותם אל הנחל, עצים בכריתת עבדו הורייאני ושני אחיי היינו בבית ו

היו  זורבלילות הדובים הלבנים שחיו שם בא .והיא החליקה ממנומאוד היו צריכים לחצות מעין מעבר צר , הנחל ונחבלה
גדלים דובדבנים ופטריות שהיינו היו  ביער היכן שהתגוררנו. דופקים לנו על החלונותהיו , מחפשים להיכנס אלינו הביתה

היו כאלה אנשים שחיפשו ללכת ולהביא אוכל , היה קשה למצוא את הדרך חזרה הביתהייתה שהבעיה ה. קוטפים ואוכלים

הוא טיפס על עץ גבוה  .איבד את דרכו יום אחד כשיצא לחפש אוכל יאב גם. למשפחה ולא מצאו את הדרך חזרה ופשוט נעלמו

היה  ימהבגדים שלנו אז אב מאוד יו מתלהביםהכפריים שהיו גרים בסביבתנו ה. הצליח להגיע אלינוכך כדי למצוא את הכיוון ו

אחרי שנה . שלא הספיקה לנו מנת לחם ביום רק קיבלו עבור עבודתם למעשה ההורים שלי. מחליף איתם בגדים תמורת מזון

  .שם ההורים שלי החליטו לברוחשחיינו  וקצת 

בבית עבד שם  יאב .נו בערך חמש שניםשם חיי ,משם הגענו לקזחסטן. כסף כבר כמעט לא היה, ברחנו משם עם עגלה וסוס

אחרי שעות . לחם זה היה הדבר העיקרי שהיינו מקבלים שם, הקצבה של לחם, קיבלנו מזון עבודתותמורת . חרושת לשמן



 

היה הוא , נראות ממש אמיתיות והן היו וצובע אותם בזפת הוא היה מכין נעליים מקרטון. היה מייצר נעליים יהעבודה שלו אב

הם היו הולכים ברגל חצי יום .היה מכין יאת הנעליים שאב כדי למכור לבזאר אימיהיה יוצא יחד עם אחי הגדול . ימאוד מקצוע

  .עד שהיו מגיעים לבזאר

כדי שלא יגנבו את . והיו מוכנים לעשות הכל בשביל קצת אוכל מרעב שם סבלומכיוון שהאנשים , בתקופה הזו היו המון גניבות

הוא היה נאלץ ,מישהו היה גונב רק נעל אחתו כך במקרה. יה הייתה אצל אימייהנעליים אחי היה מחזיק אצלו נעל אחת ונעל שנ

משכורת שהיו מקבלים  ,בעיקר החיילים היו קונים מהם נעליים כיוון שהיה להם כסף. לנהל משא ומתן על הנעל השנייהולחזור 

היה לנו סיר אחד בבית בו הייתי  .נשאר בבית ומטפל באחי הקטןהייתי , "עקר בית"כ פקדתיתאני , באותה תקופה. מהצבא

  .תה לנו מיטה אחת עליה כולנו היינו ישניםבבית היי. מבשל ומכין מרק לכולם
ון שיהודים כיו ,היו לי שם חברים רוסים בעיקר. טבולה בשמןשהייתה  מברזנט חליפה במיוחד תפרו ליבר מצווה שם חגגתי כש

עם החברים הרוסים  הייתי צריך ללכת .ילדים שהיו ממש מציקים ליוהיו  בעיה של אנטישמיותהייתה מלבד זה גם . לא היו שם

  .גם שם היו לנו חיים קשים מאוד. שלי לכל מקום כדי לא לקבל מכות

  

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

חזרנו חזרה לפולין והגענו  משפחתי ואני. לפליטים שהם לא רוסים לחזור לארצם אפשרואז  ,1945המלחמה נגמרה בשנת 
הוא חזר , רשה כדי לבדוק אם מישהו נשאר שםונסע לו יואבענו לבית גדול הג. נובה סול- בפולנית -'אץלעיירה שקראו לה נויזל

  .המשפחהבני אף אחד מולא ראה  כמעט כלוםוסיפר לנו שהכל הרוס ושהוא לא זיהה 

ה לו מי שהי .ולחכות בתור היינו צריכים להירשם כדי לעלות. אז החלו דיבורים בין היהודים שחיו בעיירה על עלייה לארץ ישראל
היה כסף שהוא הצליח לאסוף ממכירות הנעליים  ילאב. ומקדים את התור שלו שוחד היה נותן, יותר כסף היה עולה מהר יותר

, שם המתין עד שהגיע תורונתיים למחנה עקורים ימי שנרשם לעלות ארצה העבירו אותו ב .התורוהוא ניסה להקדים לנו את 

זור בעיות היו בא, היה מחנה על גבול אוסטריהלה הגענו למחנה איינרינג שבהתח .הסוכנות היהודית הייתה דואגת לכך

  .אותוביטחוניות ולכן החליטו לסגור 

היינו הולכים . בת במהלך שהותנו שם אמא ילדה. שם גרנו בערך שלוש שנים. העבירו אותנו למחנה אחר שנקרא לכפלד משם

היה במחנה . תעסק בנגרות יחד עם עוד שותף והם היו מוכרים רהיטיםאבא ה. ך"עברית ותנ ולמדנו קצתברי שם לבית ספר ע
ה לפנינו מכיוון אחי עלה לארץ שנ. רצינו לעלות ארצהעדיין נורא אבל  ,אוכל ושם בעצם לא היה חסר לנו כלום, גם בית כנסת

עלינו על אוניית העצמאות  שהגיע תורנו לעלות העבירו אותנו לצרפת שםכ. הוא השתתף במלחמת העצמאותו, שהיה בגיל גיוס

  .ביאה אותנו אל ארץ ישראלשה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):לדורות הבאים
  

לארץ הורידו אותנו מהאונייה והעבירו אותנו כשהגענו . חיכינו לזה מאוד, אני זוכר שהייתי מאוד שמח ונרגש מהעלייה לארץ

הוא היה קונה , היה בארץ דוד שהיה איש עשיר מאוד ילאב. שם גרנו פרק זמן קצר ,שיכנו אותנו באוהלים. למעברת פרדס חנה
. גרנו היה לו בחוץ מגרש מכוניות והיה שם ביתן בו. שנבוא לגור אצלו בבת גלים והוא הציע ל. היה סוחר, מהאנגלים מגרשים

אחי . ייצר נעלי בית והיינו מוכרים אותם לחנויות יאב. מטבח והקמתי לנו בית קטן, עצמי בניתי שם שירותיםבלאט לאט אני 

היה  המכיוון שז י קצת חששה להסתובב כךאמ ,מלאים באוכל לוקחים איתנו סליםוביפו והיינו הולכים לבקר אותו  התגורר אז
   .והתחלתי ללמוד חשמל בבית הספר אורט 17אז כבר הייתי בן . מזוןתקופת הצנע ואסור היה להעביר ב

, בתפקידי הייתי טנקיסט .ל השריוןי לחיאחר כך שובצת. כיום צריפין -תי טירונות בסרפנדעשיול "התגייסתי לצה 1952בשנת 

לפרק את הסדן  היה צריך, במהלך הקורס התקלקל תותח באחד הטנקים. ובהמשך שירותי נשלחתי לקורס מפקדי טנקים

ורס לק שאני הולך אירוע המפקד שלי בא אליי ואמר ליהאחרי . ניסיתי אני והצלחתי, ולאחר שכמה חיילים ניסו ולא הצליחו

כי כבר כמעט  ,אמרו לי שאני צריך לחתום קבע של הקורס בסיומו. הלכתי וגמרתי את הקורס למרות שלא ממש רציתי ,קצינים

  .בדרגת סמלרתי בסופו של דבר השתחר. את הדרגות והחלטתי שאני לא מעונייןכדי לקבל  ,סיימתי את השירות
אחר כך נכנסתי לשותפות עם הבוס שלי והיינו עושים . כמה שניםעבדתי בתור עוזר חשמלאי במשך  כשהשתחררתי מהצבא

זבתי את הבית ע. שנה לאחר מכן התחתנו ,שתי חיה והתחלנו לצאתהכרתי את א 1956בשנת . בנייניםבהרבה עבודות חשמל 

  . שנתיים נולד בני הראשון ולאחר, בית אותו קנינו ולא שכרנו, בקרית אליעזרשתי עם אלגור רתי בשל דודי וע
כדי להיכנס  .שתי רצתה שאני אמצא עבודה יותר מסודרת והיא ודודה לחצו עליי להיכנס לעבוד באגדהיה בן חמש א כשהוא

כנסתי כך נ. והתעקש להלוות לי את הכסףשנמכור אבי לא הסכים  .לאגד הייתי צריך לקנות מנייה לכן שקלנו למכור את הבית

נכנסתי . לקרות כךשתי עזר לי ומנע מרצו לפטר אותי כדי לא לתת לי קביעות ודוד של א חודשי עבודה 11לאחר , לאגד



 

שכרנו בית  ,לכן. ולשם כך נדרשתי לעבור לנצרת,בן אדם אמיןבודקים שאני בהן נה וחצי ש, לתקופה של מבחן מועמדות לאגד

כשגמרתי את תקופת המועמדות רציתי . שהותנו בנצרת נולד בני השני מהלךב. בנצרת והשכרנו את הבית בקרית אליעזר

ת ינרשמו לשיכון ועברו גם הם לקרי הוריי.שתי רצתה שנשאר בנצרת אך בסופו של דבר חזרנו חזרהא, ת אליעזריילחזור לקר
שנה ולאחר מכן עברתי  15- סך הכל עבדתי באגד בתור נהג במשך כב, במהלך עבודתי באגד עברתי מספר קורסים .אליעזר

  .שנים מהולדת בני האמצעי נולדה בתי הקטנה והאחרונה 7לאחר  .למשרד להנהלת חשבונות

במסגרת עבודתו בקיבוץ הוא נשלח לדרום אמריקה להכין . של הקיבוץבני הבכור היה גר ועובד בקיבוץ ארז בתור משווק 

  .נכדים משלושת הילדים 11גרים קרוב אליי ויש לי הנותרים שני ילדי . תערוכה ונהרג שם בתאונת דרכים

ייתי רק ממה שה למדתי. )חוץ מאשר מספר דברים כמו השיש והתריסים(אני גר בעתלית ואת הבית שלי בניתי במו ידי , כיום

  . על הפועלים שבנו לידינו מהסתכלות, רואה

  

הייתי מציע שבתי הספר ילמדו יותר . המסר שהייתי רוצה להעביר לדורות הבאים הוא מסר בנוגע לחשיבות של הנצחת השואה

להביא ניצולים שיספרו את הסיפור ויעבירו בצורה הכי טובה את /ממש להשמיע. אך מנקודת מבטם של הניצולים, על השואה
  .מה שקרה בתקופה הקשה ההיא
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