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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

 :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  נא לכתוב בגוף ראשון

  .וסבי לימד אותי חומש ,חיי הדתי התאפיין בכך שהלכתי לבית הכנסת חאור. מפולין שהגיעו להורים, נולדתי למשפחה דתית

  .הקטנה ממני בחמש שנים, הייתה לי אחות צעירה. ואמי הייתה תופרת ,אבי היה מוכר בגדים במקצועו
  .הפכתי לנער שליחויות בגלל שלא נראיתי יהודי, כשאר גילויי האנטישמיות באוסטריה התגברו. ת נוצריים רביםלאבי לקוחוהיו 

. תלמידים 30-35מתוך כיתה של  ,תלמידים יהודיים חמישה- ארבעההיינו . בבית הספר היסודי למדתי בבית ספר שאינו יהודי

במשך , בנוסף. תי הולך לבית הספר והייתי פטור ממטלות הכתיבהבשבתות היי. היום החופשי שלנו בשבוע היה בימי ראשון
  .אנחנו היהודים היינו פטורים מהתפילה, השבוע כולו

  .ועושה שיעורי בית ,רוכב על אופניים, בשעות הצהריים הייתי משחק ברחוב. מרבית מחבריי לא היו יהודים
  .בשלב כלשהו בית ספר זה נסגרד שע, כל היהודים נשלחו לבית ספר נפרד, כאשר היטלר עלה לשלטון

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
הודי לא י/ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

  ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
  
מגיל  וגילאי הילדים שיכלו להצטרף לטרנספורט הי. יכמן אישר טרנספורט של מספר ילדים מאירופה לאנגליהיא 1938 שנתב

למארגני המשלוח . ולא כולם יכלו להצטרף ,ספורט הזההרבה מאוד אנשים רצו לשלוח את ילדיהם בטרנ. שבע עד חמש עשרה
 היו ליאך , אני לא נכללתי באחת משתי הקטגוריות הללו. היתה עדיפות ליהודים מהונגריה או ליהודים שחברים באגודת ישראל

. זההצלחתי להיכנס לטרנספורט  ובעזרתם ,שהיה ראש אגודת ישראל ,ר יעקב רוזנהיים"קרובים משוויץ שהכירו את ד
כיום חלק מהם דתיים וחלק איבדו (מתוכם היו כשלושים ילדים שהיו בשלבי התנצרות . הטרנספורט כלל בערך מאתיים ילדים

  ).קשר עם היהדות
בשביל . אוסטריהמדינת המעיד על כך שאנו לא חייבים מיסים ל ,בשביל לצאת עם המשלוח הזה היה עלינו לקבל טופס שחרור

לאחר שבילינו ו, תרך של יהודיםשארוך ומ עמדנו יום שלם בתור. לחכות במשך שעות רבות בתור לקבל מסמך זה היה עלינו
הם אמרו לאבי שאני צעיר וצריך ללכת . חיילים כדי לשלוח אותנו הביתהניגשו אלינו  ,יום שלם בתור ועדיין לא הגיע תורנו

לקראת המשלוח אבי הכין לי עוף  .וכך אכן קרה, שובהבטיחו לעזור לנו למחרת לקבל את הטופס ללא צורך להמתין ו, לישון

   .העוף התקלקל לפני שהספקתי לאכול אותו אבל, צלוי ועוגה
נו מאוסטריה ברכבת בחנוכה יצא. לא הכרתי אף אחד מהילדים האחרים בטרנספורטו, אני הייתי בן עשר באותה התקופה

וכן מההזדמנות  ,התרגשתי לקראת הנסיעה ברכבתו ילדייתי ה. הרכבת לנסוע הדלקנו נרותהתחילה כאשר ו, לילית להולנד
  . מבחינתי זה היה מעין מחנה, לא הבנתי שלא אפגוש שוב את אחותי ואימי. לנסוע לאנגליה

ולכן לא  ,במשלוח היו יותר ילדים מאשרות כניסה. כל ילד היה צריך לקבל מספר המאשר את כניסתו, בכדי להיכנס לאנגליה

חשבו שכל הילדים שאין להם מספר יצטרכו לרדת , בתחילה. אני הייתי אחד מהילדים שלא קיבלו מספר. כולם קיבלו מספר
והוא אמר לכולנו  ,עה פגשנו נער כבן שש עשרה אשר נשלח בחזרה משום שהיה מבוגר מידייאך במהלך הנס, באמצע הדרך

ללא  שהיו יםהילד כל. מספר נשלח בחזרה עם הרבי כל מי שלא היה לוו ,יום שישי ה שלבלילנו לנמל כנסנ. להמשיך בנסיעה
  .נשלחו למחנה בהולנד ,ואני ביניהם, מספר

כל אחד מאתנו קיבל . לאחר כשבוע נסענו באוטובוס בחזרה לנמל ועלינו לספינהו, פחדנו מהחייליםובמחנה הזה היינו שבוע 
  .בשביל הנסיעה וההגעה לאנגליה ,שם פיקטיבי

. ריק וקרהיה  ובחורף הוא ,מחנה זה שימש כמחנה קיץ. )Dover-curt(לחנו למחנה בדובר קורט נש ,ענו לאנגליההג כאשר

במחנה זה ילדים רבים מכל מיני היו . בו עץ אשוח ומנורה והי ,בגלל התקופה שבה הגענוו, במקום חדר אוכל גדול מאודהיה 
, להתחמם כדיבקבוקי המתכת ואנחנו קיבלנו , במחנההיה מאוד קר . או ארבע ילדים בכל חדר השוכנו שלוש והם, מקומות

   .קורהמרוב  קפאו עד  שהבקבוקים, אבל הקור היה  כל כך חזק
 ,לקחו ילדים בערך באותו הגיל כמו ילדיהםהיו אנשים ש. היו באים אנשים שונים ולוקחים ילדים ,במחנה שלנו בתקופת השהייה

הם חשבו . שרצו שיבחרו בהםבמחנה היו ילדים . לדים כדי שיעזרו להם בביתלקחו ימהאנשים חלק ו, כדי שיהיו להם לעמיתים

. יוכלו להצטרף אליהם כדי ,ואולי אף להשיג להם אישור כניסה לאנגליה ,יצאו מהמחנה יוכלו לשלוח מכתבים להוריהםישאם 
  . הועברנו ללונדוןומשם , ועותבמחנה במשך כשלושה שבשהינו ובסוף , אני וילדים נוספים שמחנו שלא לקחו אותנו, לעומתם

כעשרים עד  הכניסו .שהיה פעיל בשעות היום וריק בלילה ,schoenfeld)(של רבי שכונפילד  בבית ספראותנו כנו יבלונדון ש
 אבל, למשל פעם מישהו בא ללמד אותנו להתאגרף, מידי פעם היה מגיע מפעיל מבחוץ .ושם ישנו, שלושים מיטות בכל כיתה

פעם אפילו קיבלתי שש ו, שיחקנו ונסענו ברכבת התחתית. ו להיות ילדיםנינהנ ובשאר הזמן פשוט, נדירותלו היו האפעילויות ה
  .פרוטות



 

ו חנאנ. כאן היה עלינו ללמודו, ילדים בבניין 30-40היינו כ. שם שוכנו באכסניהו, רסט'לאחר כחודש או חודשיים הועברנו למנצ
הביאו , למשל. אך לאחר כמה זמן התחילו להכריח אותנו ללמוד, בתחילה הניחו לנו. ותולכן התנהגנו בטיפש ,לא רצינו ללמוד

 אבל  ,הסממן היהודי היה כובע עם מגן דודו, בית הספר נוהל על ידי הממשלה. לנו פרוטה או חצי פרוטה על כל תשובה שענינו
  . חצי שעה ביום הייתה מוקדשת ללימודי עברית ,בנוסף לזה. משום שלא היה לי כסף בשביל לקנות אותו ,לי לא היה כובע כזה
, הוא דאג לכך שמישהו ילמד אותי את הפרשה. וליםנימשכולנו נהיה ו ,כך שנחגוג בר מצווהלשיבה שדאג יהיה בחור אחד מה

  .סטר'בבית כנסת הגדול שבמנצ אותה וקראתי

כאשר עלינו על  .)black pool( פול-בלאקלספר הית בכל  פינו את, לפני שפרצה המלחמה בין אנגליה לגרמניה, ביום שישי
ועבר מבית לבית ושאל  ,כל מורה לקח קבוצה של כשלושים תלמידים, כאשר הגענו .לא ידענו לאן אנחנו נוסעים ,הרכבת לשם

ים נוספים יאחד מגרמניה ושנ ,התחברתי עם עוד שלושה ילדיםפול -לבלאק בדרך. כל משפחה כמה ילדים הם יכולים לקחת

  .ביקשנו ללכת לשם ביחד ,וכאשר הגענו למשפחה שאמרה שהיא מוכנה לקחת ארבעה ילדים ,ינהמו
למשפחה שני ילדים  היו. ואף נשארתי איתם בקשר מספר שנים לאחר מכן ,היתה מאוד נחמדה השתכנו אצלהשזו המשפחה ה

במשפחה אבל , הסתובבנו עם כובע ,ודיםמשום שאנו יה .לא כל כך הכרנו אותםואנחנו , הבן היה בצבא והבת עבדה, גדולים
 ,הגענו איתם להסכמה שבזמן האוכל נוכל להיות עם הכובעים. חשבו שזה לא מכובד להסתובב עם כובעהם שהיינו אצלה 

  . יום אחד למעננו בשר כשראפילו קנתה ם המשפחה א, בנוסףו
 .דאג לנו לאוכל כשרשעשיר אחד איש היה שבו ,  בעירלקחו אותנו לבניין גדול  ,לאחר כמה חודשים ששהינו אצל משפחה זו

  .והיה קשה לחיות עם שלושים ילדים נוספים, באותו מקוםלא התייחסו אלינו כל כך יפה 

במשך שנה ו ,פול- בבלאקכשנה סך הכל שהינו ב. סטר'לאחר כשמונה חודשים חזרנו למנצו, במהלך התקופה הזו למדנו חצי יום
  . זו לא היו הפצצות

בבניין אבל לא קרה  הפצצפגעה פעם אחת ו ,היה לנו מחסה בבניין .רסט'כאשר חזרנו למנצ, 1940 שנתבהתחילו  ההפצצות

  . היינו צריכים לחלוק מבנה יחד עם גויים ,לאחר הפגיעה בבניין. מידי רצינייותר משהו 
, )stains(יבה קטנה בסטיינס לאחר מכן הלכתי ללמוד ביש. כאשר הייתי בן ארבע עשרה ,1942סיימתי את לימודי בשנת 

   . עיירה קטנה ליד שדה התעופה
שכאשר המנוע שלו נכבה  ,מטוס זעיר ללא טייסשזהו , v1 הפצצה מסוג. התחילו שני סוגי הפצצות, לקראת סיום המלחמה

ות בגלל פעם אחת כמעט עפתי מהמדרג. מייל לשעה 3-4רקטה החולפת במהירות של  שזוהי, V2 והפצצה מסוג .צריך לברוח

  .סטר'בגלל הרקטות חזרנו למנצו ,ורקטה כז
  

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

ואז הוא עבר לארצות  ,יטליהבתחילה הוא היה במחנה בא. היתה בינינו תכתובתכי ,במהלך כל המלחמה ידעתי היכן אבי נמצא
במהלך כל תקופת . כדי לגלות מה עלה בגורלן של אמי ואחותי ,לאחר סיום המלחמה הלכתי למשרדי הצלב האדום .הברית

רק לאחר שהמלחמה . לכולנו היה ברור שנפגוש ונתאחד עם המשפחות שלנו. המלחמה לא הבנו לגמרי את המצב באירופה
  . מרביתנו לא נפגשו שוב עם המשפחות. הסתיימה הבנו את חומרת המצב
במשך תקופה ארוכה עוד  אבל .ולא חזרו משם) Riga(כי אמי ואחותי הגיעו למחנה ריגה  ,במשרדי הצלב האדום נאמר לי

ושם סופר לי שאמי ואחותי  ,ב"במסגרת השירות הצבאי שלי בארה ההגעתי לווינלאחר כמה שנים . קיוויתי שאפגוש את אחותי
  .נו לא חזרומשמ "ריגה"נשים ההועברו למחנה  ןלאחר ההלשנה ה ,משך תקופה ארוכה עד שהלשינו עליהםהסתתרו ב

ב לקחה "ההפלגה לארה. בזכות קרובי משפחה שחתמו על כך שהם ידאגו לי ,אני הצלחתי לקבל אשרת כניסה לארצות הברית
  .פונג- שיחקנו פינג זה א ראינו סרטים ובמקום שנינו ל ,שהיה שם דדתי עם כומריבמהלך ההפלגה התיו, לי בערך כשבוע

ואז  ,משך כמה שניםבגרנו ביחד . של פרידה שנים תשעלאחר  ,קשה לפגוש את אבי לי היהו, 1947ב בשנת "הגעתי לארה
  .הרבה אנשיםעוד להיו קשיים דומים אני יודע ש. עברתי לגור לבד

נורמברג בו) Munich( מוינקהייתי ב. ונשלחתי בחזרה לגרמניה שנתיים לאחר מכן גויסתי לצבאו, עבדתי בייצור נרות כסף

)Nuremberg( בתפקידי שם , אך כשהגעתי לשם לא היה כל כך נורא ,לא ממש רציתי להתגייס. ונשארתי שם למשך כשנה
שים רבים וראיתי אנ ,ביקרתי גם באנגליה, בנוסףו, במהלך השרות ביקרתי במחנות שונים. י על עובדים גרמניםאאחר הייתי

  . המחכים לאשרות כניסה לארצות הברית
  .אבל לא סיימתי ,התחלתי ללמוד חשבונאות וגם, נהייתי ממונהובמשך הזמן עבדתי בדואר לאחר מכן 

. רחוקיםמשפחה  היינו קרובי כי ,כבר עשר שניםהשניה  הכרנו אחד את  .י עם פנינהתהתחתנ ,32בהיותי בן , 1960בשנת 
   .בן ובת ,םנולדו לנו שני ילדי

לאחר  ,בתי הלכה למכללה בירושליםגם . ולאחר מכן חזר לארצות הברית ,לאחר שבני סיים את לימודיו הוא בא לשנה בקיבוץ
   .ולמדה בבר אילן ,לאחר שנה זו היא עשתה עליהו ,שהיא סיימה את לימודיה

  . 55י בגיל אך בגלל שצברתי ימי חופשה בעצם סיימת, 56יצאתי לפנסיה באופן רשמי בגיל 

  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
 ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

  .ואנחנו גרים בירושלים, לאחר שיצאתי לפנסיה, 1985אני ואשתי עלינו לארץ בשנת 

  .התנדבתי גם במשטרה בנוסףו, ר אנשים שחיים לבד ליד השוקהלכתי לבק ,בשנותי הראשונות כאן בארץ עסקתי בהתנדבות
  . בלגיה וצרפת, נסענו להוואי ,אשתי ואני טיילנו הרבה, מלבד זאת

  .והיינו מבקרים משפחה ,היו תקופות בהם היינו לשלוש חודשים לפלורידה. כיום אני הולך לשיעור שלוש פעמים בשבוע

  . ב"שלושה כאן בארץ ושלושה בארה ,יש לנו שישה נכדים. אלובתי גרה בישר ,רזי'בני גר כיום בניו ג
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