
 

" ְלדֹורֹות"                                        
סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                     

 

  השואה ישאלון  לרישום קורות  ניצול                        
 

. איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את . המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים, לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית. הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה
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 שם משפחה ושם פרטי כיום

  :שם משפחה
 חרס

  :שם פרטי
 יהודה 

             פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה                       

 אין צורך לענות עליה,          במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                         

:           איתו נולדתישם משפחה 
 חרס

                                              בלועזית
 

Heres 

: איתו נולדתישם פרטי 
 יהודה 

  בלועזית
Judah                                           

:                      מין
 זכר

  :לידהשנת 
1938 

:   עיר לידה
 ' קורניץ

      בלועזית
Corniche                                            

 :ארץ לידה
 פולין 

: של האב ושם משפחה שם פרטי
 שלום חרס

: שם פרטי ושם נעורים של האם
 סוניה טורוב

                                                 :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע
 'קורניץ

  בלועזית
Corniche 

: ארץ המגורים
 פולין 

 : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה
  (ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי)

 

  :המלחמהמקצוע לפני 
   (מורה, סנדלר, תלמיד)
 

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

  :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
 פולין ', קורניץ              (שם העיר או האזור ושם הארץ)

                                                                                       

 Corniche בלועזית ' גטו קורניץ: ציין את שמו, במידה והיית בגטו
                                                                                                                                                    

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  

  בלועזית
 

                                                                                                                          יערות בלרוסיה     :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 
 

 :  תאריך השחרור
1944 

 במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
 (גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה)

 גרמניה, לייפהיים
 

   לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת
 פולין'  קורניץ

 ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

: עליה שנת
1949 

 ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 " מודקס"אוניית 
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י על קורותיך לפני המלחמה  /אנא ספר

 )חגים ומאכלים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; חברי ילדותך, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך)

מרבית האוכלוסייה . פולין, שבאותן שנים הייתה חלק ממחוז וילנה, נולדתי הצעיר מבין ארבעה אחים לבית דתי בעיירה קורניץ
וכן , בעיירה היו כארבעה בתי כנסת אותם גדשו המאמינים בשבתות וחגים. ד"כאשר רובם היו מחסידי חב, בעיירה הייתה יהודית

 .רק מעטים מהם היו אמידים, מסחר ורוכלות, היהודים התפרנסו בעיקר מבתי מלאכה. פעלה גם התנועה הציונית
 

בקצה החדר היה אח גדול , ומסביבו מיטות השינה שלנו, ביתנו היה צריף עץ עלוב ובתוכו סלון גדול ששימש לכל צרכיי היומיום
ולא , לאבי היה סוס עם עגלה ששימש אותו לעבודתו, בנוסף הייתה לנו רפת קטנה ובה פרה ועז. מלבנים ששימש לחימום ואפייה

 .רחוק מהבית הייתה באר מים
 

דאגה לטפח את , היא הייתה מבשלת למופת. תופרת במקצועה ועקרת בית, בתו של הרב טורוב, אימי הייתה דתייה אדוקה
 . ולימים גיליתי שגם הייתה עוזרת לנזקקי העיירה ביניהם גם גויים מתוך אמונה באמרה ואהבת לרעך כמוך, הצמחים בגן הבית

 .עבד כזגג וכך הכיר מקרוב את אנשיי העיירה והסביבה, אהוב על ידי היהודים והגויים, אבי היה איש נעים הליכות
-סבתי חיה, ולנט שאימי הכינה'ביניהם סבי שהיה מגיע כל יום שישי לטעום מן הצ, בני המשפחה המורחבת הרבו לבקר בביתנו

 .פרומה שהייתה מרעיפה עליי תשומת לב רבה ודודי האהוב יוסף פרידמן
 

י על קורותיך בזמן המלחמה  /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש)

(: במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור , או בהתנגדותבריחהב

בגיל שנתיים וחצי כבר נשלחתי ללמוד בחדר וכילד קטן לא הבנתי מה באמת . הייתי תינוק בן שנה וחצי כשפרצה המלחמהאני 
 .אבי נהיה עצבני ואימי נמנעה מלצאת מהבית אל השכנות. את הדאגה והחשש בבית, אבל  הרגשתי את השינוי באוויר, קורה

-ולאחר מכן ב, ההסכמים שנחתמו בין הנאצים לרוסים ששלטו באותם הימים באזורינו הקנו לנו שקט יחסי של שנה וחצי
אבי שכבר הבין את שהולך . והגזרות שנחתו על היהודים ושינו את חיינו, התחילה הפלישה הגדולה ואיתה ריכוזינו בגטאות1942

 . לבוא החל בחפירות בור מסתור עבורנו בתוך הרפת
 

אני הייתי עוזר לאימי בסידור כוסות המים , אימי ואחת מאחיותיי החלו לעבוד כתופרות עבור הגרמנים והיו מתקנות את מדיהם
התרחש יום אחד כששני חיילים נאצים שהכירו את אימי , המאורע הטראגי ששינה את חיי ללא היכר. עבור החיילים הנאצים

אך האינסטינקט שלי היה , אני הייתי ילד כבן ארבע ולא הבנתי את המתרחש, ניגשו אליה ליד באר המים בניסיון לאנוס אותה
הוא פגע בראשי ובכל שאר חלקיי הגוף עד , אחד מן החיילים החל להכות אותי בעוצמה עם הרובה שלו, לנסות להגן על אימי

הפגיעה בראש , באותם ימים לא יכולתי לקבל טיפול רפואי נאות והחבלות שנגרמו לי ליוו אותי כל חיי. שכבר חשבו שאני מת
 .הייתה חמורה ביותר וגרמה לי לאובדן זיכרון

 
הם ריכזו את כל , השחיטה הגדולה" אקציה"ביום סתווי ומעונן הנאצים ערכו את ה,  שלושה ימים לפני ראש השנה של אותה שנה

 מיהודי 1040באותו יום . ובשאר ירו והשליכו לבורות, את חלקם שלחו לעבודות כפייה בגטו וילייקה, יהודי קורניץ בכיכר השוק
מעטים היהודים שהצליחו לשרוד את שחיטת הנאצים אך אני ומשפחתי שרדנו בעזרת . קורניץ נרצחו וגופותיהם הועלו על מוקד

וכיצד מגיעות מיכליות דלק , אבי ראה כיצד נאצים ומשתפי הפעולה גוררים שכנים שלנו לכיוון כיכר השוק. תושייתו הרבה של אבי
בעודנו ממתינים בבור אבי . והורה לנו להיכנס למחבוא שחפר ברפת, הולכת וקרבה" אקציה"הוא הבין שה, של הצבא הגרמני

בעודו מטפל בבית הוא ראה את מרקה . ושבר דלתות על מנת לתת את הרושם שהפוגרום לא פסח על ביתנו, הפך את הבית
, הוא דרש ממנה להצטרף אליו ויחד איתה נכנס לבור בו הסתתרנו אימי, אחותו של השכן שלנו  שבאה להצטייד במים מהבאר

ולתת תחושה של רצפה , אבי הכין מבעוד מועד קרשים מכוסים בגללי פרה ומספוא כדי לכסות את הבור. אני ושתיים מאחיותיי
 . בזמן ששהינו במחבוא הגיעו גויים ולקחו את כל חפצי הערך מביתנו. אמיתית

 
אך בזמן שאנחנו התחבאנו בני משפחותינו , באותם ימים לא הבנתי זאת, בשעות הלילה המאוחרות ריח החריכה הגיע אל אפינו

היה זה לייזר גורדון אח של , שמענו צעדים מתקרבים, כעבור שעה כשריח הגופות החרוכות עוטף אותנו. ומכרינו הועלו באש
ולייזר סיפר לו כי חיסלו , בשמעו את לייזר הסיר אבי את מכסה הבור ושאל אותו על המצב בחוץ, מרקה שהתחבאה איתנו בבור

עברנו בתוך ביתנו רק כדי לראותו הרוס לאחר שבזזו אותו מכל , באותו רגע אבי החליט כי עלינו לצאת ולברוח. את כל היהודים
יצאנו כולנו , אבי יצא ראשון לסקור את השטח והורה לנו לצאת אחריו,  איש10יחד עם משפחתו של לייזר היינו מעל .  רכושנו



 

בעודנו הולכים בחשיכה נשמעו קולות צהלה של אלו שהשתתפו ברצח ". אקציה"כפופים ודוממים לכיוון מנוגד לזה שבו נערכה ה
במצב זה היינו נשכבים על האדמה ועוצרים את , ומדי פעם נשמע קול נפץ של רקטת תאורה שירו הנאצים כדי למצוא ניצולים

 . עם קרני השמש הראשונות הגענו כבר סמוך ליער וכעבור דקות אחדות כבר נכנסנו פנימה. נשימתנו עד לדעיכת האור
אך לא הוסיף עוד , אבי שהכיר את נפתולי היער ייעץ להם כיצד להתקדם, בעודנו ביער נתקלנו בעוד אנשים מפוחדים וחסרי ישע

כשהשמש כבר הייתה גבוהה בשמיים הגענו , בשעה מאוחרת יותר. אנשים לקבוצתנו מחשש שזה יגדיל את סיכויינו להיתפס
המכילה עצים דחוסים וביצות טובעניות שהיוו מלכודת מוות עבור כל מי שלא , חלקת יער קטנה וצפופה- ה'לפושצ, למעבה היער

הרגשתי את תחושת הרעב מכרסמת בי ובאותו לילה הרגשתי , ה כבר היינו עייפים ותשושים'בהגיענו לפושצ. מעורה בדרכי היער
 . הבנתי שאינני תינוק ועליי לפלס את דרכי שלי לבדי בחיים, כי הפכתי לגבר

 
טיפס על עץ כדי לבחון את המקום מלמעלה , אבי שוב החל בסריקת המקום, המשכנו בהליכתנו עד שנעצרנו למנוחה בקרחת יער

אבי ולייזר ריפדו את המקום בצמחייה . ואז הוביל אותנו דרך עצים עבותים ואיזור ביצות לתוך רחבה קטנה למקום מחבוא זמני
אבי שהכיר את הגויים בעלי . הנשים פתחו את החבילות שלקחנו לפני הבריחה ונתנו לילדים מזון, יבשה ותחמו אותו עם סלעים

המבוגרים עשו כל שביכולתם כדי . הלך אליהן בניסיון למצוא מזון וחזר עמוס בחבילות עם מזון ובגדים, החוות בשולי היערות
 .ואנו הילדים הסתגלנו במהירות למקומנו החדש והתחלנו לרוץ ולשחק, לנסות ליצור משכן כמה שיותר נעים עבורנו

אבי ולייזר ניסו לאלתר את ברכות החג וסעדנו את ארוחת החג , למרות המצב בו היינו שרויים עדיין הוחלט לחגוג את ראש השנה
 .היה זה ראש שנה עגמומי ודכאוני ללא כל אהובינו שנספו. עם המצרכים שהצלחנו להשיג

 
באותו בוקר הצטרף .הקור המקפיא והפחד שאפף אותנו הדירו שינה מעניינו, ציוצי הציפורים, בבוקר למחרת קמנו מוקדם ביותר

לכן אבי הגיע למסקנה כי יש לעזוב את המקום , מיום ליום המקום הפך להיות צפוף ורעשני. אלינו דודי יוסף ונמלטים נוספים
ובמקביל גם ניסה לחשוב על דרך להגניב אלינו את אחותי איטקה ששהתה באתו זמן באחת , ולהימנע מהתקבצויות גדולות

אך עדיין היינו בקשר כדי להעביר מידע , כל משפחה בדרכה שלה, למחרת ראש השנה המשכנו במסענו. מחוות לובאן הקרובה
מקום חבוי שמימנו השתרעו ביצות ענק ושאפשר , אבי החליט להקים את הזימלנקה שלנו במקום גבוה במעבה היער. אחד לשני

אבי החל לחפור כמעט עד אפיסת כוחות וכשסיים אימי ואחותי עזרו לו לרפד את הרצפה והדפנות עם . תצפית על הסביבה
בעלת פתח עליון שנסגר עם קורות עץ ופתח יציאה , מוגנת מפני קור ולחות, בסופו של דבר נוצרה לנו בקתה תת קרקעית. ענפים

 .הזימלנקה שלנו הייתה מן הגדולות והמרווחות באזור. אחורי שהיה מוסתר מעוברי אורח
 

, ס.באותם ימים גם היו מגיעות לאזור סיירות של הס. בכל יום הגיעו  פליטים נוספים ליער ועימם בשורות מרות על שקורה לעמנו
ס לא היו .כשיחידות הס, הזמן היחידי שיכולנו לנשום קצת לרווחה היה בלילות. והיינו נאלצים לברוח למקומות אחרים ביער

.  א על האש"וצליית תפו, לשיתוף חוויות, הלילות היו זמן לחברותא. מגיעות בגלל מלכודות הטבע שהסתתרו בכל פינה
היה זה לאחר שהאסירים בחווה . שבה אלינו בהפתעה אחותי איטקה,  כשכבר התאקלמנו בזימלנקה שלנולאחר כמה חודשים

ברובם ירו למוות אך . לכן הם החליטו לפרוץ את החווה בניסיון אחרון לברוח ולהינצל. והבינו שגם תורם יגיע, "אקציה"שמעו על ה
והאיחוד , איטקה ברחה ליער שם פגשה בגבר יהודי שהפנה אותה לזימלנקה שלנו. אחותי הייתה בין היחידים שהצליחו להימלט

 .שלה איתנו זכור לי עד היום כרגע מרגש עד דמעות
 

. לאה כדי לאסוף ציוד מנשים גויות בסביבה-עם שכנתנו חיה, כפי שהייתה עושה לעיתים קרובות, ביום סגרירי אחד יצאה אימי
, ובידיעה שהפרטיזנים נוהגים להתעטף בלבן כדי להסוות את עצמם, בהתקרבן לכפר הן ראו אנשים עטויים בבגדים לבנים

כפי שידוע לי האנשים שלכדו את אימי ניסו להוציא ממנה . התקרבו אליהם אימי וחברתה רק כדי לגלות שמדובר במשתפי פעולה
ובזכותה אני בחיים , היא הקריבה את חייה למעננו. אך היא שמרה על שתיקתה ומתה מוות אכזרי ביותר, מידע אודות מיקומנו

 .היום
 

מי שתפסה את מקומה של . אך בתור ילד יכולתי לחוש בשינוי שעברו אבי והקרובים לי בעקבות מותה, על מות אימי לא סיפרו לי
, אבי החזק שכה הערצתי. שלקחה על עצמה את כל עול הטיפול בבית שלפני כן היה באחריות אימי, אימי הייתה אחותי דבושקה

ובוקר אחד לפני , הוא הרבה את יציאותיו לפעולות, והייתה תחושה שהוא הולך ומתרחק מאיתנו, עיניו כבו, נראה כאילו נשבר
יהיה זה תפקידי לקחת את , ואם הוא לא ישרוד, שיצא חיבק אותי בחוזקה ואמר לי כי אין ליהודים מקום אחר מלבד ארץ ישראל

באותו יום הלך אבי עם שתי אחיותיי הגדולות למה שהיה אחד מהמבצעים החשובים של הפרטיזנים כנגד .  אחיותיי לארץ הקודש
וכן הרגו עשרות רבות של החיילים הנאצים שנמצאו על אותה , נשק ופצצות, הם הצליחו לפוצץ רכבת עמוסה בציוד צבאי. הנאצים

מאוחר יותר החליטו לחגוג את . נוצרה אווירה של התרוממות רוח ופורקן מתח גדול, לאחר המבצע חזר אבי עם חיוך קל. רכבת
אכלנו ובקבוקי הוודקה נפתחו אחד אחריי , שרנו שירים, התיישבנו כולנו סביב מדורה, הכינו מקומות ישיבה מאולתרים. המבצע

 .מעשה שעלה לי בכאב ראש נוראי בבוקר שלמחרת, אפילו אני הצלחתי לשים את ידיי על קצת וודקה. השני
 
 



 

י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ   /אנא ספר

 :(עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה)

גילו כי הצבא האדום גובר על הצבא הנאצי ,  אמצעי התקשורת שהיו ברשותנו וברשות הפרטיזנים שהיו קרובים אלינו1944בקיץ 
סיורי הנאצים . שמועות שהגיעו לאוזנינו דיווחו על פלישת הצבא האדום לאזורנו. שהולך ומאבד מכוחו ככל שהימים עוברים

הרכבות של הגרמנים החלו ממעטות בנסיעותיהן , המבוגרים פסקו מללכת למבצעי הפרטיזנים, באזורים שלנו הלכו והתמעטו
ואז הגיע הרגע שבו נשמעה צעקה של מישהו ממחנה הפרטיזנים . והמטוסים של הנאצים פסקו מטיסות הסריקה שלהם מעלינו

 .והגרמנים נסוגים, באומרו שהצבא האדום הגיע
 

, כל אחד מאיתנו ארגן לעצמו את הפריטים שרצה לקחת עימו בחזרה הביתה, בהדרגה התחלנו לעכל את המציאות החדשה
בוקר אחד אבי הגיע לזימלנקה עם עגלון גוי . ידענו שאנו הולכים לחזור לבית ריק מרכוש וכל דבר שניקח יוכל להביא תועלת

הנסיעה נמשכה מספר שעות וכשהגענו עמדנו דוממים . העמסנו על העגלה את חפצינו והתחלנו בדרכנו חזרה הביתה, שהכיר
אחיותיי החלו לנקות את הבית , כשנכנסנו פנימה גילינו כי הוונדליזם לא הותיר שום דבר בעל ערך בבית, מול הצריף שהיה ביתנו

, הוא תיקן את הדלתות ואטם חורים. ואבא שלי שלקח לו כנראה יותר זמן לעכל את המצב הצטרף אליהן כעבור שעה, במהרה
שיפץ שולחן ומהלבנים האדומות , אלתר כיסאות, בהמשך הוא התקין מיטות שנשברו. וכך שבה אלינו תחושת פרטיות משפחתית

 .ותרמו לנו דברים שונים לבניית הבית, השכנים שגם חזרו לביתם עזרו לנו. החל לבנות מחדש את הקמין
 

 . אך שום דבר לא באמת היה דומה לחיים שעזבנו בקורניץ עם פרוץ המלחמה, תוך מספר ימים כבר חזרנו לשגרת חיים מסוימת
, באותם ימים התגבשה קבוצת יהודים בקורניץ ועימם אבי  שיזמו את הבאת כל קורבנות הנאצים בסביבה לקבר ישראל מסודר

ושם חשתי במלוא עוצמתן את הזוועות , ולאחר השלמת העברת העצמות וסתימת הגולל הרשו לי ולשאר הילדים להגיע למקום
, ימים אחדים לאחר מכן גייס אבי מספר מכרים ויחד איתם יצא אל היער לאתר את קברה של אמי.  שחוללו הנאצים לעם היהודי

חלפו שבועות בהם אבי חי ללא מעש ויום בהיר אחד . הם העבירו את עצמותיה לקבר ישראל מסודר בבית הקברות של קורניץ
כמה ימים לאחר מכן הוא שב הביתה לבוש מדים של הצבא הסובייטי ואני הבנתי . חזר הביתה עם הידיעה כי גויס לצבא האדום

 . ושררה בנו התחושה כי הוא לא יחזור, אבי יצא ממסגרת עולמנו בבת אחת. שוב התא המשפחתי מתפרק, כי יום עזיבתו הגיע
 

וגנסיה , איטקה החלה לעסוק במסחר קמעונאי זעיר, דבושקה מצאה עבודה בתפירה, אני ואחיותיי חזרנו להתעסקויות היומיום
אני וגנסיה היינו ילדים שטרם ידעו קרוא וכתוב ואחיותיי הגדולות דאגו לשלוח אותנו ללמוד . ואני חילקנו בינינו את החזקת הבית

, יד'הבנתי את המושג ג, בבית הספר הפולני נתקלתי לראשונה באנטישמיות. היחידי שפעל באזור באותם ימים, בבית ספר פולני
כעבור מספר חודשים ולאחר מכתבים ששלחו אחיותיי לצבא האדום בו ביקשו . וגמלה בליבי ההחלטה לעלות לארץ ישראל

התאחדנו שוב . נפתחה דלת ביתנו ואבי נכנס פנימה עם חיוכו האוהב, שישלחו את אבי בחזרה הביתה כי אין ראש משפחה אחר
אבי היה נחוש להגיע , עם שובו של אבי התחילו ההכנות לעזיבת קורניץ.והעלייה לארץ התחילה להיראות הרבה יותר מוחשית

 .בעוד אחיותיי ראו את ארצות הברית כייעודן, לארץ ישראל
 

, שם התברר שכמשפחה יהיה לנו קשה לעלות ארצה, ('ללודג)מאמציו של אבי להוציא אותנו מקורניץ הובילו אותנו תחילה לפולין 
אני וגנסיה הועברנו לבית יתומים יהודי שהיווה מעין מחנה מעבר וארגון של . וינט והסוכנות היהודית המליצו לנו להתפצל'לכן הג

. אבי ואחיותיי הגדולות הורשו להיכנס לגרמניה בתואנה כי הם מחפשים אחר בני משפחתם. עליית הנוער ודרכו עברנו לגרמניה
ויום לאחר שהתאחדנו קיבלנו את האישור המיוחל ויחד עם אחיותיי עברנו , כשהגיעו לגרמניה הם לא שקטו עד שמצאו אותנו
ושם גם , מי שהפכה לימים להיות אשתו השנייה, בלייפהיים הכיר אבי את סוניה. למחנה לייפהיים שם שהה אבי עם שתי אחיותיי

מכיוון והמקום היה מחנה מעבר , חיינו יותר משנתיים במחנה העקורים לייפהיים שהיה בשליטה אמריקנית. נולדה בתם דבורה
 . עבור אנשים מחוסרי בית הוא לא היה מהנחמדים ביותר

 
בעזרת חלק מאנשי המחנה שהיו בעלי רקע , במחנה שהו אלפי ילדים צעירים מה שהוליד את הצורך לבנות להם מסגרת יציבה

בעזרת , מסגרת הלימודים התפתחה. בהוראה הוקמו כיתות בית ספר מאולתרות ואנו הילדים היינו במסגרת קבועה של לימודים
והמציאו לנו , החלו להגיע מורים מארץ ישראל, וינט רוכזו כיתות הלימוד במבנים מרוכזים'אנשי הסוכנות והג, שלטונות המחנה

ושם , אבי שלח אותי ללמוד באחד מהם, כשבתי הספר היהודיים החלו להתפתח. ספרים מיוחדים שהקלו על תהליך הלמידה
המורים מארץ ישראל גם הביאו לנו סרטים שהציגו את . ך והיסטוריה יהודית"חשבון וקצת תנ, למדתי בצורה מסודרת עברית

 . הארץ על כל נופיה
 

הצד הפחות יפה של מחנה העקורים התבטא בשוק השחור שהתפתח כתוצאה מצורך שהלך וגבר למוצרים מסוימים כמו 
חלקם תורמים גדולים למדינת ישראל , היום עשרות שנים לאחר לייפהיים ידוע על מספר רב של יהודים מולטי מיליונרים. סיגריות

במסגרת מחנה העקורים יצא לנו לפגוש ניצולי שואה . שהחלו את דרכם במסחר בשוק השחור במחנה עקורים, והמפעל הציוני



 

הגיעו לאוזננו . וכך התבהרה לנו תמונת האימים של השואה על מימדיה המבהילים, ממקומות נוספים כמו פולין וגרמניה
בהמשך אף הגיעו . ומחנות ההשמדה של מפלצות השלטון הנאצי ועוזריהם, תאי הגזים, הסיפורים על השמדת קהילות שלמות

 .יחד עם זאת נחשפנו גם לסיפורי הגבורה של צעירים יהודים שנלחמו בנאצים. לידינו תמונות וסרטונים שהמחישו את הזוועה
 

היהודים במחנה שהשתייכו לקבוצה . בלייפהיים גם חוויתי לראשונה את החיכוך בין היהדות האורתודוכסית ליהודים החילוניים
וכאשר אנו הילדים בני עמך היינו משחקים כדור רגל בשבת , האורתודוכסית עשו כל שביכולתם כדי להכתיב את חוקיהם לזולת

ראוי לציין כי האמריקנים ניסו עד כמה שניתן . כדי למנוע מאיתנו לשחק, גם נוקטים באלימות, היו הילדים החרדים עושים הכול
וכן דאגו למצב בריאותם של , הם דאגו לתעסוקה חלקית. להעניק לתושבים בלייפהיים את האפשרות לקיום אורח חיים נורמאלי

 .וחיסונים, בדיקות רפואיות- הדור הצעיר
 

אך נדרשה שנה נוספת כדי לממש את חלומנו ולעלות , באותם ימים אבי התרוצץ בניסיון להשיג ניירות שיאפשרו לנו לעלות ארצה
 איש על אוניה שתכולתה מתאימה 2500-נדחסנו כמו בהמות כ". מודקס" עלינו על סיפון האונייה היוונית 1949ב.  לארץ ישראל

אך כל זה לא היה חשוב כל עוד ידענו כי - המזון היה עלוב והתנאים הסניטריים היו גרועים, התנאים באוניה היו קשים. 500רק ל
ומשם דאגו לפנותנו למחנות . כשהגענו לארץ קיבלו את פנינו צעירים שזופים ומחויכים מלאי אהבה ורוך. אנו בדרכנו לארץ ישראל

 .ארעיים שהוכנו מבעוד מועד
 

י על חייך  בארץ /נא ספר

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

הייתה זו מדינה שטרם סיימה את שנת עצמאותה הראשונה ורבים מתושביה היו חסרי כל , המצב הכלכלי בארץ היה בכי רע
לאחר שנה עברנו לגור . אנו הגענו למעברת באר יעקב ושם התחלנו לבנות אט אט חיים חדשים. שעברו את זוועות המלחמה

גם שם הוא . שם אבי החל לעבוד ככרטיסן בבית הקולנוע שבזמנו היה הגדול והמפואר ביותר בעיר, ל בהרצלייה"בשיכון גן רש
 . התחבב במהרה על הבריות והפך למוכר ואהוב בקרב הציבור הרחב

 
 לאחר שעברתי בדיקות בעקבות כאבי ראש חזקים מהם סבלתי לעיתים תכופות 12ובגיל , אני התחלתי ללמוד בבית ספר וייצמן

נותחתי אצל הרופאים הטובים . ב ושם גילו כי יש לי גידולים בראש"ודי לארה'נסעתי עם אחותי ג. ב"הוחלט לשלוח אותי לארה
הזיכרון שלי שנפגע עוד בהיותי ילד קטן בעקבות המכות שחטפתי . ב והניתוח המסובך הצליח ואף פורסם בעיתונים"ביותר בארה

 .לאורך שנה של התאוששות מהניתוח החלו לשוב אליי הבזקים מהעבר, החל לשוב אליי, מהחייל הנאצי
למרות התשוקה שהייתה בי לחזור לארץ ישראל , ב ואמר שעליי לרכוש מקצוע לפני שאחזור ארצה"אבי הגיע לבקר אותי בארה

ברגע שקיבלתי את התעודה עם סיום הלימודים , יורק בבית ספר לריהוט עתיק ודקורציה-שמעתי בעצת אבי והתחלתי ללמוד בניו
 . התחלתי לבוא לביקורים בארץ

 
אחזור לחיות , רק כשאהיה בריא, בעקבות הניתוח שעברתי התחלתי לקבל התקפי אפילפסיה ונשבעתי לעצמי שרק כשאחלים

 בתל אביב כדי ללמוד איך העסק העבדתי במרפדיי,  כשהחלמתי באופן מלא עליתי ארצה1968בשנת . בארץ ישראל באופן קבוע
, ונדה-   בהיותי באולפן פגשתי את מי שהפכה להיות אשתי 1969ב. ולאחר מכן פתחתי חנות משלי בהרצלייה, מתנהל בארץ

נולדה בתי הבכורה קרן 1973בשנת . עד שנפטרה מסרטן,  שנה42אישה יפה ומשכילה אשר חלקתי איתה את חיי במשך 
 .שניהם היום נשואים והביאו לי שלושה נכדים, ושנתיים לאחר מכן בני ליאור

 
בנוסף גם התנדבתי במשמר האזרחי ובמשטרת ישראל מתוך רצון לתרום .  שנים17ל שם שירתי כ" התגייסתי לצה1973בשנת 

 .ודו אצל דניס הישרדות ואף זכיתי במדליות על הישגיי'בין היתר גם התאמנתי קראטה וג. כמה שיותר למדינה
 98ובשנת , אחת מהמטרות ששמתי לעצמי במהלך חיי הייתה שאחד מהרחובות בהרצלייה יוקדש ליהודי קורניץ שנספו בשואה

 .קורן לזכר קהילת קדושי קורניץ' הייתה לי הזכות לראות כיצד נחשף השלט ובו כתוב רח
וכן הרביתי להרצות על השואה בפני יחידות ". והעיירה בוערת"את סיפור חיי גם דאגתי להעביר לכתב ופרסמתי אותו בספר 

 .  בבית שבעה כוכבים שם אני מטפח צמחייה כפי שלימדה אותי אימי היקרה ,כיום אני עדיין חי בהרצלייה. צבאיות
ועל הדור החדש לשמור על , חשוב לי להעביר את המסר שלמרות כל מה שעבר העם היהודי הצלחנו להקים את מדינת ישראל

 .דתיים וחילוניים כאחד לתת את תרומתם למדינה, על כל כולם. המדינה ולהגן עלייה
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. ל היה אדם פשוט אך בעל חזון ומוטיבציה שהשרה על כולנו תחושת ביטחון"שלום חרס ז, אבי: "אביו של יהודה

להתערות בין תושביה ולראות אותנו , הוא זכה לראות את הארץ המובטחת ולחיות בה את שנותיו האחרונות

 ". לא עוד "–בצמיחתנו בארץ שעצם הקמתה מבטיחה 

 

 

 

 

 .וגנסיה, איטקה, דבושקה: מימין לשמאל, שלושת אחיותיו של יהודה

 



 

 

 .קרן, בתו של יהודה

 

 . בנו ליאור וכלתו של יהודה
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