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  1.5.1945 :תאריך השחרור

   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת ?שם המחנה? םהאם שהית במחנה עקורי
  

  

   :עליה שנת   :בדרך לארץ מחנות/מקומות
  

2.2.1949 

   :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  התקווה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

         :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
                        

שאני כ, היינו עשרה ילדים. ואימי הייתה עקרת בית קצביההיה בעל חנות אבי  .כיה'בו בצ'במוקצ 15.12.1926נולדתי בתאריך 

גדלתי בו הבית . יהודיםמהתלמידים בו היו  45%- כש, המדיניהספר העממי וגם בבית  בתלמוד תורהלמדתי . מביניהם השישי
קהילה היינו ב, ישראל היינו חוגגים את כל חגי. היוםשל לנטורא קרתא  הקביל את מנהגינוואפשר אף ל, היה דתי מאוד

  . בית כנסת והיהיהודית ה

השוחט היה ו נאלץ להביא את העגלים לתוך הבית אבי .אסרו את השחיטה הכשרהו עהמצב התחיל להיות ר 1941בשנת 
עד הבוקר לא היה נשאר  .מי שהזמיןכל ה מחלקים את העגל לשחיטה כשרה ובלילבסתר עושים הם היו , לביתגם הוא מגיע 
חודשים  מספרעבדתי  שם, ועזבתי לבודפשט בהונגריה עזבתי את הבית כבר באותה שנה. בלילה נעשתהש לפעילותזכר 

גם כך הייתה לי גם פרנסה ו ,בוא לעבוד אצלורצה שאהייתי אוכל ובעל המסעדה בה הייתה מסעדה ש לא רחוק משם. בריפוד
, אחרי החגים חזרתי לבודפשט. לבית הורייובחגים נסעתי  1941עבדתי במסעדה עד ראש השנה של שנת . וכך עשיתי ,אוכל

בבודפשט ובצירך היה  אך מיני מצרכים שבאותה תקופה היה אסור למכורסוכר ו שהכילהעם מזוודה וחזרתי עם חבר שלי 
 .ל"שמו יוסי וייס ז, הזמינו לי משטרה ועצרו אותי ואת חבר שלי, המסעדכשהגעתי ל. בעל המסעדה לבשביוזה היה  ,מותר

אז  נמשכהנסיעה לכל כיוון . שהיינו קטינים כיווןהוריי החזירו אותנו לבית , וי משטרתיעם ליו, בשבת. היינו עצורים עד יום שבת
  .שעות 12עד 

ולהוביל אותו  ואחרי האפייה לסדר אותו חם לתנורלהגיש את הל תפקידי היה, התחלתי לעבוד במאפייה בתור שוליה לאחר מכן
היה  והגטו, בתוך המאפייה חייתיאני  .ולכן לא נכללה בתוך הגטוובקצה הרחוב  המאפייה הייתה בקצה הגטו. חנויותחלוקה בל

  .1944הוקם בפברואר ו' אץקנמו

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, וצעדות מוות מחנות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי סייע באופן /ארגון יהודי/האם אדם, לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

  ): אווקואציה למרכז ברית המועצות/פינוי, הגירה בכפייה/בריחה; משמעותי להצלתך

  
התחילו כבר  באפרילו כים שהיו תחת הפיקוח הגרמני החלו לרכז את כל היהודים בתוך הגטו'חיילים צ רפברואבחודש 

 .בלי שתייה וממש בלי כלום, בלי שירותים, כמובן בלי אוכל, שלושה ימים משא נסעתי ברכבת .המשלוחים של יהודים לפולין
נקיים היו מסביב קטורים ע'ופרוז, פתחו את קרונות הרכבת, ואבירקנבלילה הגענו למחנה . לא ידע לאן הולכיםכמובן אף אחד 

ופיצלו בין ההורים , קטורים ולא ראינו מי הלך ולאן'סונוורנו על ידי הפרוז. ".החוצה"בגרמנית הכוונה , "אוסר"והתחילו לצעוק 

  . מצאתי את עצמי עם אחי הצעיר זאב פו של דברבסו .לילדים
לאורך כל הזמן , אובמחנה בירקנ ארבע חודשים וחציהייתי . י פסים והכניסו אותנו לצריףנלקחנו למחנה והלבישו אותנו בגד

במחנה מצאתי עגלה . לא רצו להרוג אותן אלא לעשות עליהן ניסוייםשהגרמנים , 11בנות  תאומותהחיפשתי את שתי אחיותיי 
אני ועוד כמה ילדים מהמשפחה היינו מגיעים , שטח וראינו מתי מתחלפים השומריםולאחר שבדקנו את ה ,וארון עם צלב אדום

לא היה ניתן לעבור ככה סתם ממחנה עבודה . לשערים ואני הייתי אומר לשומר שאני צריך להעביר את הארון למחנה השני
אך לצערי לא מצאתי , פר חודשיםכך עברנו במשך מס. אבל השומר ראה את הצלב האדום על הארון ונותן לי לעבור, אחד לשני

  את האחיות שלי 
היה אחי הקטן . הרזים והקטניםהילדים הגרמנים עשו מיון במחנה והוציאו את כל , 1944 ספטמבר, ביום השני של ראש השנה

 גבוה הנראוכשהגרמנים עברו הוא , מילאתי אותם עפר ,נתתי לו את נעלי העץ שלילכן , שייקחו אותופחדתי ונמוך ממני בראש 

הלכנו לבלוק  המיון למחרת. לשרודואני אחי גם אותו הצלחנו היה מיון נוסף ו, ביום כיפור אותה שנה .מספיק כדי שישאירו אותו
וכל פעם שהיו , B10536אני קיבלתי את המספר . ושם קיבלנו מספר קעקוע על היד, אויצאו לעבודות מחוץ לבירקנ מנושמ 1

  . צריך להגיד את המספר הייתי, שואלים אותי מי אני

. כל המחנות שהייתי בהם אז היו בקרבת אושוויץ. 1945שם הייתי עד סוף דצמבר ', ץמשם נלקחתי למחנה עבודה גלייוי
כל מי שלא היה יכול להמשיך ללכת . צעדת המוות, הוציאו את כולנו לצעדה בת שלושה ימים, כשחזית הרוסים החלה להתקרב

כעבור שלושה ימים עשינו . בדרך בה הלכנו היינו מבחינים באנשים מתים בצידי הכביש. מתו מהרעב או שאנשים פשוט, ירו בו
ץ להוריד את ומי שהיה חלש ונאל, בקרונות היינו חייבים לעמוד. ולמחרת בבוקר עלינו על קרונות משא פתוחים, מנוחת לילה

יום הלוך ושוב רק כדי להיות  11כעת נסענו במשך , חזית הרוסים המשיכה להתקדם וכך גם אנחנו. הראש פשוט מת מהחנק
  .בזמן הזה כל מי שמת נזרק מהקרונות ובשלושת הימים האחרונים של הנסיעה היה לנו מקום לשכב. בתנועה

עד , עם כולםבהתחלה . שם עבדנו בהקמת שדה תעופה ,'נגיוכעבור יום עברנו לפוק, רגבתום הנסיעה הגענו לפלוסנבי

היינו עשרה אנשים . שעבד במטבח והציע לי לעבוד ביחד איתו בחלוקת האוכל לשומרים בשדה התעופה, כסאל, שפגשתי חבר
, בדרך אספתי זנבות סיגריות .קילומטרים 7- כ, כל אחד קיבל כדים של אוכל והלכנו עד לשדה התעופה ברגל, בעבודה הזו



 

כך . אלכסנתתי את כל הזנבות ל עם הכלים הריקים כשחזרתיו ,והיה אפשר למצוא בהם שימוש באותם ימים לא היה פילטר
  . כששוחררנו על ידי הצבא האמריקאי, 1.5.1945עד  המשכנו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

אני אשמור על אלכס ואהרון נסעו וביקשו שבהמשך . עם אלכס וחבר נוסף בשם אהרון' גבמחנה פוקינ נשארתילאחר השחרור 
כדי להכניס אותי , לא רחק ממינכן, ולקח אותי למושל של עיריית הרטינג בוואריה ברכב משא אלכס חזר אחרי שבועיים. החדר

ושוב כמה נתנו לי לנסוע הלוך  ,הסבירו לי על הרכב, אחרי תקופה קצרה לקחו אותי לשדה התעופה. שותף בהובלות
  .נהיגה בינלאומי ועסקתי בהובלות וכך קיבלתי רישיון, קילומטרים

 הייתי .הפכתי להיות בעל מאפייהכך ו "ומהיום אתה אחראי על המאפייה, פהאתה או" י חודשיים המושל קרא לי ואמר ליאחר
וסבתא בארץ סבתא  ולי הי .לעלות לארץ ישראל תעמולהההחלה באותה תקופה גם . והרגשתי כמו מלך 19בסך הכול בן 

 1934בשנת סבי נפטר . הם עלו שנתיים לפני שנולדתי כך שמעולם לא ראיתי אותם ,בירושלים ווגר 1924בשנת שהגיעו כבר 
  1947וסבתי נפטרה בשנת 

אני הייתי . ה בתנועהאסתר גלטרניק שגם היא הייתה חבר, ושם הכרתי את אשתי" קיבוץ"הייתי חבר בתנועת ה 1946בשנת 

ובאחת הישיבות הוחלט לעזור , עברנו לאיטליה לבניין בן שלוש קומות, 1947מרץ , בהמשך. אחראי רפת ומזכיר הקיבוץ
לאחר . וכך הוחלט לחתן ארבעה זוגות ואני ביניהם, כבר הייתי יחסית מבוגר, שאלו מה קורה איתי. לשלושה זוגות להתחתן

 תפסוהאוניות האנגליות . והתחלנו לשוט, "התקווה"עלינו לאוניית  ,באיטליה" ברי"לנמל  מהקיבוץ אחריםהיחד עם מכן הגענו 
ובזמן הזה חודשים  22בקפריסין הייתי . העלו אותנו לאוניות שלהם ולקחו אותנו לקפריסין, חיפהנמל אותנו והביאו אותנו ל

לארץ עליתי בתאריך . כדורגלה הייתהלי בקפריסין ש תהעיקרי ההחווי. ישבתי בספרייה ולימדתי את עצמי נושאים שונים

  . שמהזוכר את  שאיניבאונייה  2.2.1949

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

המשכתי לעבוד בעבודות . לתל חנן ועבדתי אצלו בשרברבות וכשהגעתי הצטרפתי אליו, אחי הבכור עלה לארץ עוד לפניי
ואני עבדתי בפינוי , זה היה השלג הראשון של חיפה, באותו חורף החל לרדת שלג בחיפה. 1950מזדמנות שונות עד לינואר 

ל כך הפכתי בש. ל לחטיבת גולני על אף גילי המבוגר ביחס לאחרים"התגייסתי לצה, 24כשאני בן , 1950באפריל  19ב. השלג

הגעתי לטבריה תחת תפקיד  1969בפברואר . ומלחמת יום כיפור, ששת הימים, עברתי את מלחמת קדש. להיות הדובר שלהם
  .שנים 27בסך הכל שירתי . 1977במאי  18קצין העיר עד 

 ,פילה פעם אחתה אסתרבין הלידה הראשונה לשנייה . נולדה בתי יהודית 1959ובשנת , נולד בני הבכור יהודה 1952בשנת 
אשתי  1984בשנת . יודע מה איתהאיני נשארה בתל אביב ועד היום יהודית הבן נפטר והבת אך , תאומים בן ובת ואחריה נולדו

  .שנה 27ואנחנו ביחד , לאחר מכן הכרתי את בת זוגתי הנוכחית בשם פרומה .נפטרה ממחלת הסרטן

כלתה של זוגתי גם נפטרה , גם ממחלת הסרטן 59ה לפני שנה בגיל ואשתו נפטר, ילדים 3בני יהודה התחתן והביא לעולם 
מעסיקים את עצמנו , שנינו חיים לבד בבית כיום. לות שלנו תוך שלושה חודשיםוכך יצא ששנינו איבדנו את הכ, ממחלת הסרטן

  . קעקוע של מספר שיש לו על הידאני הניצול האחרון בטבריה  כיום. ומדי פעם נוסעים לילדים

  
  

  אלון חייט: ראיון
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