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 אוסף הסיפורים יעלה לאתר. מחקרית וחינוכית, לסיפור האישי שלכם יש אפוא חשיבות לאומית. המרכיב את התמונה הרחבה

  . שנה למדינת ישראל60אינטרנט מיוחד במסגרת פרויקט לציון 

 .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה   

  שם משפחה ושם פרטי נכון להיום                                    
   שלמה:שם פרטי   סופר:שם משפחה
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   במקומות המסומניםגם בלועזית - בדפוסשמות ומקומות יש לרשום                          
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  בלועזית                               לפני המלחמהם קבוע מקום מגורי  ארץ מקום
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 1945 השחרור תאריך 

  האם שהית במחנה 
 ?איזה? עקורים

  חזרת לאחר /לאן הלכת
  קרקוב?)ציין מקום(השחרור 

  מחנות/מקומות
  קפריסין, איטליה, אוסטריה, כוסלובקיה'צ,  פולין:בדרך לארץ

  שנת
 1948: העליה

  שם 
 פנקרס או פניול :האנייה



  
  

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספר

  :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: נקודות להתייחסות(
בבית .  הלכנו לבית ספר7אחרי זה בגיל .  התחלנו כבר ללמוד חומש5ובגיל ,  הלכנו לחדר3בגיל . הילדות שלי היתה קשה מאוד

אם . המצב היה קשה. 13אני גם התחלתי ללמוד להיות חייט בגיל .  גם כן עבדוני אחים מבוגרים ממניש. בתור חייטאבא עבד 
, ביטוח לאומי, קופת חולים, פה עושים רעש גדול. מישהו לא בא לקחת את החליפה שתפרנו אז לא היה לנו עם מה לעשות שבת

גם עבדנו שם וגם , גרנו בשני חדרים.  אז היה בסדר בביתבדנו יחדאנחנו כולנו ע. היה עוני גדול. שם אנשים הסתדרו לבד. חבילות
  . גרנו שם

אבא ' 40בשנת . 13אני התחלתי ללמוד חייטות בגיל . הלכנו לבית כנסת בשבתות ובאמצע השבוע. הבית היה דתי, אבא היה דתי
ואים והכל נשאר על הראש שלי כי אני  האחים הגדולים היו נש2. אבל אז הוא נפטר, היום אולקוס זה שום דבר, חלה באולקוס

  .ואמא ואחות ואני פרנסתי את כולם, נשארנו בבית אח יותר צעיר ממני בשנתיים. הייתי הכי מבוגר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר
פעילות , ור או זהות בדויה ושם בדוימסת, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: נקודות להתייחסות(

השחרור וחזרה , לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ותפקידים ביודנראט
אווקואציה /פינוי, הגירה מאונס/בריחה; לא יהודי סייע משמעותית להצלתך/ארגון יהודי/האם אדם; הביתה

   :)מ"למרכז ברה
את , לנקות את המגפיים שלהם, הם תפסו אנשים לעבודה. חנו היינו איתם עד אחרי יום כיפור נכנסו ואנהגרמנים 1939ב 

במשך . אלא היו החיילים הגרמנים. הם היו מסתכלים דרך החלון, שם הם שמו את הגסטפו, ברחוב שלנו היה בית הספר. המותניות
אנחנו לא ידענו שהם .  בנים2אבא הכיר שמה . מנובה סלוץהם היו , הם לא היה מהעיר שלנו,  יהודים41  הרגויותר משבועיים הם

אנחנו הכרנו את .  גברים2, אז הלכנו לחפש את הגברים, אמרו שהרוסים באים. הגויים סיפרו לנו על הדבר הנורא הזה. הרגו אותם
כל היהודים התאספו אז . הם היו מכוסים עצים וערומים. הלכנו לחפש את הגברים. כל שבת היינו הולכים לשחק שמה, היער

כל , אפשר היה לחיות עוד. '41ככה המשכנו עם הרוסים עד שנת . זה היה כבר בזמן שהרוסים נכנסו. והביאו אותם לקבר ישראל
היה חייל גרמני . זה לא היה רחוק מהכביש אז אני הלכתי להסתכל', 39כשבאו הגרמנים ב . עוד אתה לא היית בפחד שיהרגו אותך

והם הלכו איתם לכל . קיבלו אותם.  האוקראינים התלבשו בבגדי חג".כל היהודים אנחנו נשחוט אותם כאן"א אמר הו, רכב על סוס
. והיתה הודעה אחרי יום כיפור לבוא לעירייה להרשם, זה נמשך ככה. והם תפסו אותנו לעבודה, הבתים להראות איפה יש יהודים

אנחנו עיירה . לא נתנו לנו מנוחה. אז היתה שמחה גדולה שנפטרנו מהם. יםאבל הם עזבו ובאו הרוס. הגרמנים נתנו את ההוראה
". אנחנו נשארים"אני לא רציתי להשאיר את אמא אז אמרתי .  יצאנו מהבית3בשעה . כמעט על הגבול שם עבר נהר הסאן, קטנה

אבל היא לא רצתה ללכת , את אחותירציתי לקחת ". תלכו תלכו"שמה את התפילין וככר לחם ואמרה , אמא בכח נתנה לנו תרמילים
  . הכלה של אמא לקחה אותן אליה. ונשארה עם אמא

רמנים התקרבו אז הג. אספנו תבואה.  ברוסיה אנחנו עבדנו בקולחוס.באנו לסנגד. היה אח שם בעיירה שהיה גר שם', 43-'42ב 
שמה עבדנו גם כן .  קשרו אותן ונסענו  עד ליושסי.דון היו כמה סירותנהר ב.  ליד סטלינגרד לעיירה בשם יושסילקחו אותנו הלאה

נקרעו ולא היה לנו מאיפה והבגדים הנעליים . אז עבדנו קרוב לסנגד, אחרי זה הם התחילו להתקרב. אספנו את התבואה. בקולחוס
 שהיה )נהר(גה הלכנו ברגל על הוול. היינו בלישכת הגיוס איזשהו זמן ולקחו אותנו לצבא. לקחת אז לקחו אותנו משמה לסנגד

גם , אחרי זה החלק שהיו בפולין לא נתנו ללכת לצבא. שמה התאמנו.  קילומטר עד שהגענו לוסיס40הלכנו ברגל . קפוא
  .הייתי פעמיים לבוש ללכת לחזית אבל אמרו לא לקחת אותנו. האוקראינים לא נתנו ללכת לצד של הגרמנים

אם היתה . ככה שלא יתלוננו שמישהו קיבל יותר קטן,  עם הגב וחילקואחד עמד. חמישה חלקים-הם חילקו את הלחם לארבעה
. אז שלחו אותנו למכרות פחם" ?מי עבד במכרות פחם"אז הם שאלו , לא היה מספיק לחם.  גרם לחם5דייסה אז קיבלו פחות 

באמצע יש שכבה של , אין פחם למטה ולמעלה, במכרות פחם. בגרוזיה זה היה פחות,  מטר מתחת לאדמה800עבדתי במקום אחד 
איפה שהיו הקרונות . עבדנו על הברכיים. אני עבדתי במקום של מטר ועשרים.  מטר ויש של מטר ועשרים2יש מקומות של . פחם

אחרי זה מעלים . על כל קרון היה טונה של פחם. אני דחפתי קרונות. ודה לא היתה קשה כמו שהיה מסוכןבהע.  מטר2היה גובה של 
 מטר ושינים בשביל לחתוך את 2היה לה לשון של . כעוזר, מכונה שחותכת את הפחםאחרי זה עבדתי על ה.  זה למעלה לרכבתאת

אז אם . אבל אני לא אהבתי את זה כי היתה בטריה על הישבן והחום היה שורף את הטוסיק. היתה לי מנורה. שמה היה חושך. הפחם
  .אי אפשר היה ללכת חצי מטר בלי מנורה. ת זה ככהתליתי א, רציתי לעבוד דחפתי את זה לעץ

 היתה הוראה שכל היהודים מפולין )כשנגמרה המלחמה (. קילומטר מקוטאיזי10הייתי במקום שהיה , בגרוזיה אני ליד קוטאיזי
,  צריך אישורבשביל לנסוע מקוטאיזי לטבליסי היה. אני לא יכולתי להתקשר להרשם והמשרד היה בטבליסי. יכולים לחזור לפולין

יש רופאה שאוהבת את "הוא אמר . היה שם אחד יהודי שלא חשב לחזור לפולין. אם לא היה אישור לא היו נותנים כרטיס נסיעה
היא . תגיד שכואב לך בגב, אתה תלך לרופאה שלך איפה שאתה עובד"הוא חזר ואמר לי ככה ". אני אדבר איתה, היהודים של פולין

אז היא " זה כואב לי, אני לא יכול לעבוד"אחרי יומים הלכתי עוד פעם ואמרתי ". ך אחרי יומיים עוד פעםתל. תגיד שזה שום דבר
כשבאתי אליה אז . נתנה לי ללכת לעשות צילום והרופאה ההיא אמרה שצילום אפשר לעשות בכמה  בתי חולים ושאני אבוא אליה

. העברתי שם לילה.  שמה והוא לקח אותית שמה ונתנה לי כתובהיא הכירה. היא כתבה לי אישור שאני צריך לנסוע לטבליסי
ביום ראשון אני יוצא מהעבודה וביום שני אני צריך . ליסייצאתי לרכבת ובאתי לטב,  התלבשתי,התרחצתי, בשמונה בבוקר יצאתי

הרכבת ? לבוא עד עכשיולא היה לך זמן ? מה"אני באתי אליו והוא אמר , בטבליסי היה אחד גבוה. לחזור בשתיים עשרה בלילה
היד שלי היתה קצת שחורה ". אני הגעתי ממכרות פחם, תראה אתה מעליב אותי"אמרתי ,  אז הייתי בשוק"כבר נסעה לפולין

הכי , אני אשלח לכם מברק"עבודה והסביר להם הוהוא בא איתי למקום " אה סליחה"אז הוא ראה את השחור ואמר . מהפחם
 תשלמו לו את כל הכסף שמגיע לו והוא יבוא לטבליסי ואני אתן לו את כל הניירות שצריך לקבל  ואתם15.5מאוחר זה יהיה ב 
עשית לי פעם "אז אני הולך עוד פעם לרופאה הזאתי ואומר לה .  ואין מברק25.5, 20.5אני מחכה וזה כבר ה ". והוא יעזוב לפולין



אמרתי שיש לי את הניירות כבר ". לא" את כל הניירות והם אמרו  אז היא נתנה לי עוד פעם אישור והבאתי"אחת טובה אז תמשיכי
אז אחד , לזה, הלכתי לזה. אני חושב שהייתי כבר בפולין והמברק עוד לא הגיע לשם". אנחנו מחכים למברק"אז הם אמרו , ביד

עקות שהחוק שצריך לשחרר הוא נכנס ועשה צ. אנ קה וה דה זה היה פחד לשמוע את המילה הזאתי. אמר לי להכנס לאנ קה וה דה
בין ', 43או ' 42אצלנו בעיירה הם הרגו את היהודים ב . כל זה אחרי שהמלחמה נגמרה. יצא מהמשרד הכי גבוה וככה שחררו אותי

היה איתי איזה ". אתה תקבל נקמה, תבוא העירה"הם אמרו . השכנים, אני קיבלתי מכתב מהפולנים שמה. ראש השנה ליום כיפור
  . הם שנאו את היהודים". אל תכנס לעיירה הזאתי שמה יש הרבה סכנה. אתה תיסע הלאה, שלמה"הוא אמר ,  שמהשוטר ששירת

אנחנו נותנים להם רכבת עם פחם "אז אני נסעתי והקרון היה חשוך והגויים דיברו שמה . לקרקובשילמתי כרטיס ונסעתי ובאתי 
אבל כששמעתי את הדיבורים הבנתי שאני , שמעתי שיש יהודים שם', ללודגאני רציתי להגיע ". והם נותנים לנו רכבת של יהודים

אספו את האנשים והקיבוץ היה קרוי , שמה הלכתי לקיבוץ. וכששמעתי שאנחנו בקרקוב החלטתי לרדת שמה', לא אגיע ללודג
בא גוי אחד . כן אנטישמייםהם גם , בקרקוב אחרי המלחמה פחד היה ללכת לעבוד בחוץ בגלל הפולנים .זה היה בקרקוב, "דרור"

אז . וינט כל מני מכנסיים ישנים'היה שם מג. אבל אני לא ידעתי גזרנות. הוא רצה שנתפור לו מכנסיים" ?מי כאן חייט"ושואל 
" אתה מחזיק חצי קיבוץ, אתה נשאר כאן"אז אמרו לי , היינו צריכים לנסוע. לקחתי מידות וככה גזרתי את המכנסיים בשביל הגוי

  .לקחתי אחד שיגהץ וככה סידרתי את הדברים, קחתי אחד שיתפור כפתוריםלאז 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על קורותיך בארץ ישראל מאז העלייה  /נא ספר
   ):העפלה וקליטה, בריחה:  נקודות להתייחסות(

רק איזה , לא נתנו לקחת שום דבר איתנו. עד הברכייםשלג . עברנו את האלפים. מארץ לארץ, הבריכה העבירו אותנו מעיר לעיר
הגברים . עשינו אלונקה וככה עברנו את האלפים, אז לקחנו עץ, לא יכלה ללכת, היתה איתנו בחורה אחת שהיתה צולעת. מעיל

שהיא היתה היו שנכנסו לפנינו לדירה בגלל ככה כשהגעתי לארץ . לא היה קל. הלכו קדימה לפלס דרך ואחריהם הלכו הבחורות
בתל אביב , אתה תוכל לעבוד באחד הקיבוצים, שמה יש קיבוצים מסביב, "בואו לצפת"כשהשתחררתי מהצבא אמרנו לנו . בהריון

עבדתי . אחר כך עבדתי בקיבוץ שמה בנו בריכות דגים, העבודה הראשונה שלי היתה במנהרה. אז נסעתי לצפת. לא היתה עבודה
תן .  חודשים אז עכשיו אתה יכול קצת לנוח4עבדת "לכתי ללשכת העבודה אז הוא אמר לי כשחזרתי לצפת ה.  חודשים4שמה 

אתה צריך לנסוע לחיפה להביא "הוא אומר לי , אבל אני צריך אישור.  חדרים2קיבלתי בית ערבי שמה עם ". למישהו אחר לעבוד
. למזלי הוא נכנס למשרד.  לבוא אחרי חג השבועותאמרו שהמנהל איננו ואני צריך. זה היה ערב שבועות, אני בא לחיפה. אישור

, אמרו שצפת זה שייך לצפון, תראה"אמרתי " רק בתל אביב. אני לא יכול לתת, לא"אמרתי שאני צריך אישור לדירה אז הוא אמר 
תי לתל אביב בא. עוד הייתי במחנה איפה שהייתי קודם. אז נסעתי לתל אביב. הוא לא ענה, זה היה לדבר לקיר" צפון זה חיפה

הוא נתן לי את " אני אתן לך את האישור, אבל הם עשו לך בעיות, חיפה היו צריכים לתת לך"לסוכנות אז הם אמרו לי , למזרחי
אז , חבל על כל יום עבודה אבל לא היתה לי ברירה. שתפסו לי את הדירה מקבל טלפון, אני עובד בקיבוץ. האישור וקיבלתי דירה

אני . היה בלגן בסוכנות". 'כאן גר חייל משוחרר'אני כתבתי על הדלת ? איך אתם עושים דבר כזה"כנות  ושאלתי בסואני באתי
,  חיילות עומדות שמה2.  אין כבר מספרים10בחדר , 10אמרו שאני צריך ללכת לחדר . נתנו שם מספרים. 8עומד שמה בחדר 

 יום צריך לבוא 20 חדרים אז 20יש כאן "אני אמרתי , תו בצבאהם שיר. אז אני בכח נכנסתי איתם פנימה. בוחרים רק המשוחררים
  .שום דבר לא היה קל. זה לא היה קל" ?לכאן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
דורות המשך , משפחה, פעילות ציבורית או תרבותית, שירות צבאי, תעסוקה, לימודים: נקודות להתייחסות(

  ):'וכו
הוא . נולד לי בן, התחתנו. רציתי להסתדר עם עבודה ואז להתחתן. כל הדרך לא רציתי להתחתן. הכרתי בחורה.  התחתנתי1951ב 

הסתדר קצת ואז התחיל נתניהו עם הקונצים שלו ולא היתה לו ,  שנים הוא חזר לכאן18אחרי . בקליפורניה, עכשיו בארצות הברית
  .אז הוא חזר בחזרה לקליפורניה, עבודה
  .15 ואחד בן 20אחד בן , 25הנכדה הגדולה בת .  נכדים3יש לי 

שבוע שלם . ביום ראשון נסענו לשמה וביום שישי חזרנו הביתה. גרתי בצפת ועבדתי בקריית שמונה. הייתי עסוק בלהסתדר בחיים
אני אני .  אחות שמה בצפתלא הייתה. כשהיא היתה בהריון אז היא היתה צריכה לשכב. באתי הביתה לאשתי והילד. היינו שמה

רצינו פרנסה ולכן נסענו לקריית שמונה . החיים לא היו קלים. ביום ראשון לקחתי אותה לאחות וביום שישי לקחתי אותה הביתה
 10היה לנו קבוצה של . אני התחלתי לעבוד בתור טייח. מצאנו עבודה שם אז חזרנו לצפת, אחרי זה התחילו לבנות בצפת. לעבוד
 בניינים 2בוולפסון בנינו . אחרי זה עברתי לנהל עבודה.  רומנים אחד מטוניס2, אחד הונגרי,  מרוקאים2. העדות היו שמהכל . איש

  . קומות15,  בניינים ליד הים2בנינו .  קומות9, של בית אבות
.  אספנו כסף ונכנסנו לשיכוןאחרי זה, בהתחלה גרנו בבית ערבי. הבנו אחד את השני, אני התחתנתי והיו לי חיים טובים עם אישתי

. כשאמרו לי את זה אני כמעט התעלפתי. הלכתי איתה לקבל את התשובה. סרטן בגרון, אחרי זה היא קיבלה מחלה. הסתדרנו בסדר
היתה דירה . אז קנינו דירה אחת גם כאן. בבני ברק, בפתח תקווה, יש לה יותר משפחה כאן, אחרי זה היא רצתה לעבור לתל אביב

הבן בדיוק עשה בגרות כשאני . 48היא היתה בת . עברנו לכאן וזה לא לקח הרבה זמן והיא נפטרה כאן. צפת ודירה אחת כאןאחת ב
  .אבל היה צריך לשאול, הוא ידע. אז הוא שאל אותי במה היא היתה חולה, באתי מהבית חולים
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