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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  קלגסבורן :שם משפחה

  

  אברהם :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

           קלגסבורן: איתו נולדתישם משפחה 

  

                                              בלועזית
Klgsboren  

 
  אברהם  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
 Abraham                                         

:                     מין

 זכר
  1924 :לידהשנת 

 
  מיליץ :  עיר לידה

  

       בלועזית
Militia                                           

  פולין  :ארץ לידה

 
  אליעזר  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  מלכה  :נעורים של האםשם פרטי ושם 

 
                                                    מיליץ : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Militia 

  פולין  :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  

   דרובבה, מיליץ :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, בגטובמידה והיית 

                                                                                                                              

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

    קופרינג, אושוויץ
   

  בלועזית
Auschwitz, and Kaufering   

                                                                   קופרינג :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  25.04.1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר (

  

 

     לנדברג:  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

בזמן מלחמת העולם הראשונה היו לי גם סבתא מלכה וסבא . 48מא בת יוא 50אבא בן , נולדתי לאליעזר ומלכה, שמי אברהם

נולדתי בעיירה  .30וניבה בת  23שרה בת , 20חיים בן , 18.5רייזל בן , 17מנדל בן , 12אלה בת , אחים ואחיות היינו 7. שמעון

אבא נלחם  .יד תל אביבמשה פינכלקלאוזנר היה שכן שניצל מהמחנות וגר ל, הפולנים האנטישמים היו חברים, מיליץ בפולין

שנים כעובד מדינה בחפירות וציוד הנדסה  37הוא עבד . נגד הרוסים ונפצע והוא היה נכה 1940-במלחמת העולם הראשונה ב

  .אבא הבין שרק על ידי עבודה קשה הוא יוכל להמשיך לחיות ולתת לנו כוח להמשיך. כבד

  

היינו משתמשים בנרות , הסתדרנו למרות שלא היו חשמל ומים. כשר מא והיינו אוכליםיבשבת היינו נפגשים עם המשפחה של א

מא הייתה אישה יא. פרחים וירקות, אבא היה חקלאי והיינו מגדלים עופות, החורף שם היה קשה. נפט וסחבנו מים מהבארות

אבל הנשיא חלה בסרטן , היא פנתה לנשיא פולין שהיה ידיד של היהודים וביקשה ממנו לעזור לנו לעלות לישראל, אמיצה מאוד

מנחם בגין היה אז בעיירה . קיבל מנחם בגין איומים מפי היטלר, שנתיים לפני המלחמה, 1937בשנת  .ולא הגשים את משאלתה

  .ביתר בעיר פלוץ בפולין וביקש מהתושבים היהודים לתלות מודעות אהדה לישראל

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, צעדות מוותמחנות ו, גטאות, גירוש(

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

לעלות לישראל אחותי רצתה , תוך כמה שבועות החליטו לגרש את כל היהודים מהעיירה. הגרמנים רצו להשתלט על כל העולם

אחי חיים , מאיהפרידו אותנו מאבא וא, הגרמנים באו והחלו לקחת אותנו איתם במשאיות. לקיבוץ בית אלפא אך אבא לא הסכים

הוא היה גנרל . ניגש אלינו עורך דין שעדיין לא ידענו שהוא יהודי ולקח אותנו לבית חרושת .אמר לי לעמוד לידו והוא ישמור עליי

ירו בו בראש וגם את , קראו לו פריכולס. צימרמן שגדל איתנו אמר שצריכים להיפטר ממנו. א היה נראה יהודיבצבא האוסטרי ול

  .אשתו רצחו

  

. בבית החרושת היו מחלות רבות. אמרו לנו שנעבוד בהתנדבות ונתנו לנו לחתום על מסמכים, אחר כך באו הגרמנים ולקחו אותנו

אחי היה יותר מתוחכם ממני והוא הלך לחפש קצת דברים ואז הבנתי שגם , ודואג לאחי הייתי הולך לרפת להביא קצת אוכל וחלב

בעודנו הולכים  .שאר שם עודישאין לי מה לה, ואז הופיע זוג ואמר לי ללכת, לא לקחתי את זה קשה כי הייתי צעיר. את אחי רצחו

והוא החל לצעוק כשראה אותנו שהביאו לו צעירים היה שם מפקד . עובדים 15אותי ועוד , באו הפולנים והעלו אותנו למשאית

ראיתי בחור גבוה הולך לכיוון , היה יום שבת .ואני כבר חשבתי בראשי איך אני יכול לברוח משם, והוסיף שלא יתנו לנו אוכל

, דותראיתי את המכונות של הצבא עוב. יצאתי החוצה ואף אחד לא שם לב, השער וראיתי שהשער פתוח איפה שהרכבת עוברת

כשהגעתי לעיר ראיתי אור בקצה , על גופי היו רק מכנסיים קצרים. וכשהפסיקו לעבוד והתחיל להחשיך הלכתי ברגל והגעתי לעיר

אמרתי להם שאני רק רוצה לנוח ובבוקר אלך לעיר דרובבה שם אחותי התחתנה והם . דפקתי והיו שם זוג יהודים, הרחוב

  .סוסים וחזרנו הביתה 2רובבה והייתי אצלה תקופה קצרה עד שאמי שכרה עגלה עם בבוקר קמתי והלכתי לאחותי בד. הסכימו

בסוף . חלק מאחיי ואחיותיי הרגו ואותנו החליטו להעביר לאושוויץ. היו רציחות בלי סוף ואז גם הפרידו בינינו, החלו לגרש אותנו

, עמודי תלייה 3כיה שם היו 'לקחו אותנו לצ. בדולבסוף התא" מת-חי"חוץ מאחי שנשאר , נרצחו כל בני המשפחה בגירוש 1940

אחר כך עברנו לכיוון . הייתי הולך ומתחבא שלא יראו אותי הרבה ועבדנו שם עבודה קשה בבית החרושת בהעמסת אבנים

חלק לא היו מסוגלים להמשיך לעבוד והרופא היה בא . שם היו כמה מחנות ואחד לא ידע מהשני בגרמניה גקופרינג ליד לנדבר

  .ומוציא אותם

  

הפולנים , החלטנו לארגן בריחה. כל יום היה מסדר וגירוש והחלו לרצוח בדרך, הרוסים החלו להתקרב לאושוויץ 1942בסוף 

הייתה הרבה . בכל פעם הייתי בורח מהמחנות. במחנה היו גרים קצינים שהיו נותנים לנו לנקות. השתלטו על כל המקומות

בסוף המלחמה היינו שומעים את קולות . קופרינג היה גרוע יותר מאושוויץ 1944בסוף  .אף אחדצביעות במחנות ולא סמכתי על 



 

כבר לא יכולתי ללכת אבל , המפקד אמר שעוזבים את המקום ועוברים למקום אחר, ביום חמישי, 1945- ב. התותחנים מתקרבים

הרוסים רדפו אחרינו והרגו . סן קש בו התחבאתיחיפשתי בדרך מקום להתחבא בו וראיתי מח. פחדתי שאם לא אלך יהרגו אותי

  .כל מה שזז

  

. הייתה שריפה כמו בגיהינום והעשן החל להיכנס דרך הדלת, הדליקו את כל המחנה שהיה עשוי מעץ 1945ביום שישי באפריל 

שרף מאשר שהם ירצחו הם הלכו לעבר החלון ואני אמרתי שאני מעדיף להי, שני הילדים קמו ואני התחלתי לצעוק שלא יגלו אותנו

מדי פעם שמעתי דיבורים ביידיש ואז הייתה . הגרמנים גילו את הילדים ורק אני נשארתי שם וחיכיתי בשקט שהגרמנים ילכו. אותי

מולי ראיתי מחסן מלא אוכל שנשרף ונותרו ממנו רק גחלים ושם גיליתי עוד אדם יהודי שכיסה את עצמו , קמתי ויצאתי, דממה

התחלתי לברוח והתחבאתי תחת עץ מתחת , הם שאלו בצעקות אם אנחנו יהודים, שוב את הגרמנים מתקרביםשמעתי . בטלית

הייתי , היה יום שישי והוא אמר שיביא יין ונעשה קידוש. לכביש הראשי ואז בא המפקד שהיה יהודי ושאל אם אני מדבר יידיש

, 2כשכבשו את גרמניה ניצלתי עם עוד  .מנית ושם ידאגו לנוחולה והתרחקתי מהאוכל והמפקד אמר שייקח אותנו לקסרינג הגר

 4- ל בוהייתי סך הכ. לא ידענו יום ושעה רק האמריקאים אמרו לנו ללכת איתם לכפר קופרינג, 1945באפריל  25-השחרור היה ב

  .מחנות

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, המלחמהחייך אחרי , השחרור וחזרתך הביתה(

הייתי , כשהגעתי לשם הגיעו כל אלו שניצלו. בסיום המלחמה הייתה העיירה לנדברג בצורה והאמריקאים השתלטו על כל גרמניה

יום אחד תפסה אותי המשטרה האמריקאית והחרימה . מסתובב ומחפש ומצאתי אופנוע של הגרמנים והתחלתי להסתובב איתו

היו שבוים , היו ימים שחורים. בלנדברג הייתה קבוצה פולנית והתיידדתי שם עם המפקד הפולני .וע בכלאאת האופנוע וישבתי שב

וכל יום , כל יום שישי היינו מרימים דגל שחור. גנרלים נשפטו לעונש מוות בתלייה ואנו שמרנו על הכלא, גרמניים ומשפטי נירנברג

אותנו באנייה דרך צרפת וטיפלתי בחבר שחלה במחלת ים עד הגעתנו בסופה של המלחמה לקחו  .היו תולים ארבעה גנרלים

  .לישראל

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

בהמשך ראיתי שאני לא . הגיעי לקיבוץ התחלתי לעבוד ברפתשבועיים אחרי , רציתי להגיע לקיבוץ בית אלפא ונסעתי בטרמפים

רוב הזמן היינו בנגב ולמדנו שם  .קיבלתי תעודת הוקרה ממשה דיין. ח"יכול להתקדם כך והחלטתי להתגייס לגדוד של הפלמ

האנגלים ישבו , היה קשה מאוד, ידעתי מעט עברית, הגענו לרשרש, ובזמנו לא היו כבישים, אחר כך הגענו לאילת, עברית

לאחר מכן  עברנו לבאר שבע לחטיבת הפורצים וביקשתי שיעבירו אותי לחיל ההנדסה שם למדתי . בעקבה והיו מגיעים דרך הים

  .במלחמת ששת הימים הייתי נהג המפקד בעזה. תובלה ומשאות כבדים

  

בבקעה התחתנתי ושם גם נולד בני  .הלכתי למשרד השיכון שם אמרו לי להסתדר בבקעה, בסיום הצבא לא היה לי לאן ללכת

צ סידר לי עבודה והתחלתי לעבוד "נישאנו ואחר כך אחיה שהיה מנהל במע, 1950-הכרתי את אשתי בירושלים ב. הראשון

. אני רוצה לומר שאני מאוכזב מאוד מהיחס לניצולי השואה וזה מאוד כואב .בתקופה זו עברתי כמה בתים. בפיתוח כבישים

נכדים  10יש לי , בנות 2הבן עובד בתקשורת ויש לו , ילדים 3אחת גרה בחיפה עם , בנות ובן 2, ילדים שליהנחמה שלי היא ה

, אני מתפלל בבית כנסת זכות אבות. בעיות לא חסרות ואין עם מי לדבר, ל בקלותואני לוקח הכ .ואני ואשתי צריכים לעזור להם

  .שם אני מתגורר כיום, ליד בית וגן

 

  2013אוגוסט , ירושלים, ירושלים מ"יס :ראיון

  


