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  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, טים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פלי(

 
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
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  :עליה שנת
 

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 

  ארבע חירויות



 

  מה י על קורותיך לפני המלח/אנא ספר

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

, ואחות צעירה ממני בשש שנים, דוד חיים, היה לי אח בוגר ממני בשבע שנים. 'נולדתי למשפחה חרדית של חסידי גור בלודז

אך בחדר , גרנו בסביבה טובה". לוין"שבונות בבית חרושת לטכסטיל אבי היה מנהל ח. כל משפחתי נספתה בשואה. קריינדל

- אימא נולדה בזדונסקה. היא עזרה לאבא רבות כיוון שידעה פולנית. אבא עבד במפעל ואימא הייתה עקרת בית. אחד עם מטבח

רב והמשכורת לא  יוקר המחיה היה, הפרנסה הייתה בצמצום. ושם למדה פולנית מהשכנים', עיירה קטנה ליד לודז, וולה

  . הספיקה

המדינה התנתה את התמיכה . לעירייה לא היה כסף להקמת בתי ספר לעניים. היו עניים ולא שילמו מסים' רוב היהודים בלודז

חשבון והיסטוריה , הכלכלית בבתי הספר ליהודים בקיום לימודי חול ולכן למדנו גם בבית הספר היהודי במשך שלוש שנים פולנית

החפץ , משניות, מקרא, למדנו חומר דתי, למדתי רק בבית ספר יהודי". יסודי התורה"גיל שלוש הלכתי לחדר שנקרא ב. פולנית

היינו  16.00עד  14.30-מ, לימודי חול 14.30עד  12.00מ, למדנו לימודי קודש 12.00בבית הספר למדנו עד שעה . 'חיים וכד

, בלימודי החול לימדו גם עברית. הגענו לבית הספר ברגל בכל מזג אוויר .שוב למדנו לימודי קודש 20.00עד  16.00-בבית ומ

. מרבית המורים של בית הספר נספו בשואה, מאיר' ר, לימד אותנו אדם מבוגר במקצת מליטא. 'לשון הקודש'קראו למקצוע זה 

  .  אני זוכר חבר לכיתה בשם יוסף בורנשטיין והוא ניצל מהשואה

  

  זמן המלחמה י על קורותיך ב/נא ספר
השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(
 ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  
לא נשאר . כאן רק את הדברים העיקריים לזכר משפחתיסיפרתי . יותר ממה שאפשר לכתוב, על המלחמה אני יכול לספר הרבה

  .דוד-לא נשאר לי אפילו בן, 1939-מאלה שחיו בפולין ב, איש ממשפחתי

התגוררו עוד לפני המלחמה הרבה גרמנים ' בלודז. 'והגרמנים הגיעו לאחר מספר ימים ללודז, פרצה המלחמה 1939בספטמבר 

בתחילת הכיבוש התורים . אפילו הפולנים הפגינו שמחה, הגרמני בצורה יפה הם קיבלו את הצבא. שחלקם היו בעלי מפעלים

. אך האוכל לא הספיק לכולם ולכן הפולנים שעמדו בתור הלשינו על היהודים כדי שיוציאו אותם מהתור, ללחם היו משותפים

  . והם נסגרוים בחודש הראשון עוד למדנו בבתי הספר ואז התנפלו הגרמנים והפולנים על בתי הספר של היהוד

יום אחד . הגרמנים שינו את שם הרחוב לליצמן שטאט, 9מספר  לפני המלחמה גרנו בבית ליד חצר ארוכה ברחוב פייטרובסקה

והרגו זקנים , ירו, הכו ,על הרחוב שלנו אס אסהתנפלו אנשי ) יום חמישי המרופש(במרס שקראנו לו דער בלוטיקער דונערשטיק 

הגטו היה בעיר . הפולנים נכנסו לבתים ולקחו את הכול, לקחת את חפצינו מהבתים והעבירו אותנו לגטוהם אסרו עלינו . וחולים

  .ליד שני בתי הקברות של היהודים העתיקה

כל יהודי חויב לענוד טלאי , את הגטו ארגן הימלר על פי חוקי הגזע. היו צריכים להיות מרוכזים כבר בגטו' באפריל כל יהודי לודז

אחר , בהתחלה נכנסנו לגור בבית הקברות ברחוב ריּבנה. היה עוצר וכל היהודים היו צריכים להיות בבתים 17.00עה ומש, צהוב

וסבא יוסף פנחס וסבתא פריידל קנו מהפולנים צריף עץ רקוב , נסקי'משפחת דוברז, כך העבירו לגטו גם את ההורים של אמא

וכך סבא מת מיד עוד , חולה אבל הגרמנים לא הרשו להכניס תרופות לגטו סבא היה. חיינו שם שבעה איש, ה'ברחוב ַמייארניצ

  . לפני שהגטו נסגר

את . ברחובות תפסו חיילים יהודים בעלי זקנים ותלשו את הזקנים. הם טענו שהדבר זמני, הגרמנים החרימו את הרכוש היהודי

הרכבתי עור על מגפיים שסופקו , ני עבדתי כסנדלרא. אבא עבד בהוצאת פחם מקרונות, הגברים היהודיים לקחו לעבודות פרך

היו אנשים ממשפחתי . רקוביםעבור העבודה קיבלנו תפוחי אדמה . מקום העבודה שלי היה ברחוב מרשינה, לצבא הגרמני

ו לפעמים היה עוצר ובא. העבודה הייתה קשה והם מתו בגלל התנאים, בסלילת כביש שהיה אמור לחבר בין פולין לברלין שעבדו

כמו , לפעמים באו עוד אנשים להתחבא איתנו, בצריף שלנו היה מרתף והחבאנו בו את אימא ואת אחותי, לחפש אנשים בבתים

  .ומת בגטו 1943הוא חלה והפסיק לדבר בספטמבר . נסקי'מוטל דוברז, אח של אימא, דוד שלי

את החולים שלחו מדי פעם , ם שלא יכלו לזוזהגרמנים הקימו מעין בית חולים בגטו ולשם העבירו אנשי, אשר הגטו נסגרכ

בחלמנו . הכניסו אותם למשאיות סגורות והרעילו אותם בגזים שנפלטו מהמפלטים, לחלמנו הביאו אנשים מכל הסביבה. לחלמנו

סבתא . הם הוציאו את הגופות מהבורות בחלמנו ושרפו אותן, כאשר הגרמנים הבינו שהם עומדים להפסיד. גם קברו אותם



 

חלק מהמחלות נגרמו בגלל האוכל שנשלח . אנשים חלו הרבה בגטו בעיקר בגלל הרעב. נסה לבית החולים והועברה לחלמנוהוכ

מחלות נגרמו גם כי לא היה ביוב והכול , הגרמנים הכניסו לגטו בשר סוסים מרקיב ואנשים לקו במחלות אחרי אכילת הבשר. לגטו

נגד הנפיחות , שמכר ויטמין בשם ויגנטול אס אסהיה בגטו איש . ד ואנשים רבים חלוהיה קר מאו, בחורף היה נורא. זרם ברחובות

  .שנגרמה מהרעב

כמו על יהודי , שהיו מעורבים עם היהודים לפני המלחמה והם הלשינו לצבא הגרמני על עושרם של יהודים מסוימים פולניםהיו 

ירו בהם באותו הערב או , ת רכושם של יהודים מסוימיםכאשר החרימו א. וולה- בשם קוסקא שהיה לו בית חרושת בזדונסקה

, לפני המלחמה אבא עבד במפעל של בונים לוין. הגרמנים נכנסו לבנקים ולקחו שמות של אנשים בעלי רכוש. שתלו אותם בשוק

לקח שוטר  1942- ב, בבנק היה רשום שמו של אבא כמנהל החשבונות של המפעל. וגם את רכושו של לוין החרימו ואותו חיסלו

שלושה וקיבל מכות - אבא נחקר יומיים. הם רצו לדעת איפה לוין החביא את הכסף שהיה לו במטבע חוץ. את אבא מהגטו לחקירה

לאחר שהוחזר הביתה מת לאחר מספר שעות . ובאמת לא ידע על כך דבר, הוא טען שלא ידע על מטבע חוץ שהיה ללוין, רצח

  . וקברנו אותו בבית הקברות של הגטו 1942הוא מת בניסן . מהמכות שהוא קיבל

, ראש היודנרט היה חיים רמקובסקי ששלח את כולם לעבוד בכל מחיר. בגטו היה רדיו חבוי וכך ידענו על המרד בגטו ורשה

לקחו את הילדים לבית החרושת לגפרורים כדי שיסדרו את הגפרורים , היה עוצר בגטו 1943- ב. המצאנו עליו בדיחות ושירים

  . כל מי שהגיע לחלמנו נרצח וגם הילדים האלו מתו, לבסוף נלקחו הילדים לחלמנו, סאותבקופ

גנרל אחד . הגיעו לגטו גנרלים גרמניים כדי לדבר איתנו, כשחלק מפולין כבר היה בידי הצבא הרוסי 1944באוגוסט וספטמבר 

סטלין אמר שכל היהודים שעבדו עבור גרמניה , הם יודעים שעבדתם בשביל הגרמנים, אתם מכירים את הרוסים, אמר ליהודים

הגנרל הגרמני התכוון למפעלים שהיו בגטו וסיפקו סחורות שונות עבור הצבא הגרמני ולכן הרוסים יאשימו את היהודים . יחוסלו

בוד כדי להמשיך לע, הגנרלים הציעו ליהודים בגטו לא להתחבא אלא לעלות על רכבות לגרמניה. בשיתוף פעולה עם הגרמנים

וגם אנחנו עלינו על , הרבה יהודים האמינו לגרמנים. הם הבטיחו שכל מי שיגיע לרכבת יקבל לדרך לחם וריבה. שם ולהתפרנס

וגם  אס אסהיו שם הרבה אנשי , אחותי ואני לתחנת הרכבת, אחי, אימא, הלכנו כל המשפחה. הרכבת ובאמת קיבלנו לחם וריבה

  . אבל כבר היינו כולנו על הרמפה ולא יכולנו לברוח, לפינו תנועת חיתוך של הצווארנהג הקטר שהיה פולני עשה כ. פולנים

אחרינו הגיעו מעט מאוד , היה אחד הטרנספורטים האחרונים לבירקנאו' גטו לודז. נסענו מספר שעות עד שהגענו לבירקנאו

לקרמטוריום ואחי ואני , הלכו לצד שמאלאימא ואחותי . וגם היהודים. אס אסירדנו מהרכבת כשמסביבנו צעקו אנשי . אנשים

, 12ו לבלוק מספר בלילה הכניסו אותנ. אס אסבדרך קיבלנו מכות על הראש מקתות הרובים של אנשי ה. לחיים, הופנינו לימין

 איש 300-היינו כ. הוא היה אדם נוח יחסית לקאפו. והוא לא הרביץ, היה קומוניסט גרמני לא יהודי האסיר הממונה על הצריף

, השירותים שימשו מספר בלוקים. כשהיה צורך לצאת לשירותים קפצנו על האנשים שישנו איתנו ומתחתינו. בבלוק וישנו בצפיפות

  .הם היו בור אחד ארוך שמעליו היה בטון עם חורים

קעקעו על . ותהתחתונים שקיבלנו נתפרו מטלית. למי שהיו נעליים טובות גנבו לו אותן, מות'למחרת קיבלנו בגדים שהיו פיג

את הגילוח , DDTגילחו אותנו והתיזו עלינו . מי שקעקע את המספרים היה יהודי, 10371Bהמספר שלי , הידיים שלנו מספרים

ציקוריה בלי כלום  -ונתנו לנו קפה מלאכותי. ו אותנווספר מסדר -העמידו אותנו ב4ֵּפל. ו כל יוםוהתזת חומר החיטוי הם עש

אחרי הצהריים קיבלנו מרק מקליפות תפוחי אדמה ומעין ירק . גרם שהייתה צריכה להספיק עד הערב 200וחתיכת לחם במשקל 

הוא . בראש השנה ממש הגיע מנגלה אלינו לבדוק אותנו, אחרי שבוע אמר אחד מהיהודים שזה ראש השנה. עם הרבה מלח ומים

. מוכים ביותר העלה על משאית ולא ראינו אותם יותראת הנ. ואמר לכל הילדים שיצאו מהשורה', העמיד אותנו במסדר בצורת ח

  .התחבאתי בשירותים בתוך הבור והחזקתי עצמי בין שני חורים וכך ניצלתי, בזמן המסדר של מנגלה אני פחדתי

הגרמנים , התפקיד שלנו היה להוציא מתים מהבלוקים. את הצעירים ביותר הוציאו הגרמנים מהקבוצה ונתנו לנו עגלות ירוקות

קומנדו עבדו בעיקר - בזונדר, קומנדו- את העגלות עם המתים סחבנו לזונדר. רו לנו לא לדבר על העבודה שלנו עם האחריםאמ

בכל , לא ידעתי אם זה יהלום, באחת הפעמים שהסעתי את העגלה שלי מצאתי אבן קטנה בדרך. המבוגרים יותר, יהודים מיוון

ניגשתי . אז פחדתי לשמור אותה, ה למחנה שצריך למסור את כל התכשיטיםהגרמנים אמרו לנו כבר בכניס. זאת לקחתי אותה

  . ואחר כך הוא תמיד נתן לי מרק שהיו בו יותר תפוחי אדמה, הוא לקח אותה ממני. והראיתי לו את האבן, לבלוקאלטעסטער

שיוצא מבירקנאו עובר בין  המנהג היה שמי. היינו במכרות הפחם בקטוביץ, אחר כך שלחו אותנו לאוברשלזיה לעבודות כפייה

היו צעירים יותר הם היו . אס אסככול שאנשי ה, והם נתנו לאנשים מכות על הראש בקתות הרובים, אס אסשתי שורות אנשי 

אחי היה גבוה והוא קיבל מכות חזקות על . אני הייתי נמוך והתכופפתי בין היהודים וככה לא קיבלתי הרבה מכות. אכזריים יותר

במכרות . למחנה שהגענו אליו קראו הרמן גרינג ֶורֶקה. אותנו למשאית שנסעה על עצים ופחם כי לא היה להם דלק העלו. הראש

בניגוד ליהודים אבל , גם הפולנים עבדו במכרות. הנחנו רעפים על הגגות, היו צריכים אנשים שיבנו את הצריפים עבור העובדים

  . שעות ביום כדי לסדר את הצריפים וקיבלנו אותו אוכל כמו בבירקנאו 12-13תחילה עבדנו . הם קיבלו תנאי עבודה



 

בתוך המכרה נסענו כמעט שעה עד למקום . אחרי מספר שבועות לקחו אותנו למעליות גדולות שנסעו כעשרים דקות כלפי מטה

הם אלו ששמו את , תובבו במכרה עם מסכות חמצןמנהלי העבודה הפולניים הס. יר וככה קיבלתי אסטמהלא היה אוו. שעבדנו בו

כי לא היה מקום , אחרי הפיצוץ של הדינמיט אנחנו היהודים כרינו את הפחם בשכיבה על הבטן. הדינמיט כדי לחשוף את הפחם

לא נמות כדי ש, המרק היה יותר סמיך, אבל קיבלנו אוכל קצת יותר טוב מהאוכל של בירקנאו, שעות 12-13כל יום עבדנו . לעמוד

  .  ונוכל להמשיך לעבוד

הוא העביר אותי לעבוד באיסוף הפחם שנפל מהקרונות . מנהלי העבודה הפולניים כשדיברתי איתו פולניתמהתיידדתי עם אחד 

בימי חמישי נתנו לנו להיכנס . נתנו לנו להתרחץ כל יום במים. העבודה הייתה קלה יותר לעומת כריית הפחם. ליד המסילה

, אנשים שהיו פצועים הועלו על ידי מנגלה למשאית, הוא הגיע לעשות לנו ביקורת. ז היה מנגלה מגיע לבדוק אותנולמקלחות וא

הוא הגיע כל שבוע ולקח הרבה אנשים . אושוויץ וחיסלו אותםלמעשה העבירו את האנשים ל, הבראההוא טען שהוא לוקח אותם ל

  . והגרמנים נתנו עוד פיסת לחם, די שאנשים לא ימותו וימשיכו לעבודביקשו עוד אוכל כ מנהליםאחר כך ה. בביקורות שלו

היה מאוד קר , נסעו על אופנועים ואנחנו הלכנו ברגל. האס אסאנשי . הלכתי עם אחי כל הדרך, החלה צעדת המוות 1945בינואר 

גם הרבה אנשי  האס אסיחד עם אנשי כיה ושם ליוו אותנו 'עברנו ברגל דרך צ. נורה, מי שלא צעד טוב. והבגדים שלנו היו קלים

הנסיעה . העלו אותנו במהירות על הרכבת, הלכנו יומיים עד שהגענו לרכבת משא פתוחה. כים'צבא כי הגרמנים פחדו מהצ

  . היה מאוד קר, בחורף ברכבת פתוחה עם בגדים קלים הייתה מקפיאה

אבל הגרמנים , היה קר מאוד והיה הרבה שלג. פלו עלינועל הרציף היו כלבים גדולים שהתנ, טהאוזןוהרכבת לקחה אותנו למא

של ) מרחץ, טיהור(בצהריים הכניסו אותנו לדזינפקציה . עד למחרת בצהריים לא קיבלנו אוכל. לא בצריפים, שיכנו אותנו בחוץ

אחרי . מנוע מחלותאך היו נקיים כדי ל, גם הם היו קלים ולא מתאימים לחורף, נתנו לנו בגדים אחרים. מים חמים ומים קרים

, למחרת שוב הוליכו אותנו לרכבת משא פתוחה. המרחץ הכניסו אותנו לצריפים ונתנו לנו פיסת לחם שהיה מעורב עם נסורת

  . אלה היו כלבי זאב גדולים והרבה אנשים נפצעו בצורה כזו. בעלייה לרכבת הכלבים רדפו אחרינו

קדחנו בתוך ההרים שליד זלצבורג כדי . אך הכניסו אותנו לצריפים, נו לנו אוכללא נת. ליד זלצבורג שבאוסטריה, הגענו לאייבנזיי

העבודה הייתה נוראה וקשה . היו אזרחים אוסטריים שהתנהגו באכזריות רבה מנהלי העבודה. קרקעיים- שיבנו בהם מפעלים תת

והגרמנים הביאו לשם יהודים מכל אבנזיי הייתה על גבול שווייץ . עבדנו שם קרוב לשלושה חודשים. בהרבה מכריית הפחם

שכבנו , הייתה צפיפות נוראה. הרבה אנשים מתו, בגלל התנאים ובגלל שזה היה בסוף המלחמה וכבר היינו חלשים. אירופה

הכינים היו עוזבים במהירות את , הייתי מרגיש זאת לפי הכינים שלי שהתרבו פתאום, כשהשכן שלי למיטה מת. ארבעה במיטה

  .הם חוררו את הגוף, וכשהם מצצו דם, אלה היו כינים גדולים במיוחד. ועוברים לאנשים החייםהגוף של המת 

אני רציתי להתנדב כי אמרתי שיותר . שיתייצב למחרת, יום אחד במפקד אמרו לנו שמי שרוצה להתנדב לנסוע לוֶולץ לעבוד שם

למחרת נישקתי את אחי והלכתי . וג את המתנדביםפחד שרוצים להר, אבל אחי שהיה מאוד רזה וחלש, גרוע לא יכול להיות

על הרציף עמד משמר אזרחי , לקחו אותנו לרכבת נוסעים. בוולץ היה צומת של מסילות ברזל שהגיעו מכל אוסטריה. להתנדב

לרכבת  נכנסנו. וזה באמת מה שהיינו, אנשי המשמר ספרו אותנו וחתמו עלינו כאילו היינו רכוש. שהיה מורכב מאזרחים מבוגרים

כשהגענו לעגלות רתומות לסוסים ולידן , היינו מאוד חלשים והלכנו בקושי רב. וישבנו על המושבים עד שעצרנו ליד שדה ריק

כשסיימנו קיבלנו תוספות ללא צעקות או , נתנו לכל אחד צלחת עם לחם אמיתי ומרק עם תפוחי אדמה אמיתיים, חביות גדולות

במשך הלילה וחצי היום שלמחרת היינו . שנהרסה בהפצצות ו לתחנת רכבת ליד הדנובהד שהגענהתחלנו ללכת שוב ע. מכות

כשעבדנו באור היום הגיעו מטוסים להפציץ לכן הפסיקו את . אך לא הרביצו, העבודה הייתה קשה. צריכים לתקן את המסילה

וצלינו אותם על האש שהסוהרים  אנחנו תפסנו אותם, בנהר היו הרבה דגים שקפצו במים. העבודה ולקחו אותנו אל הנהר

בסופו של דבר העבודה . קיבלנו שוב אוכל אמיתי בכמות רבה וישנו באוהלים, לפנות ערב הלכנו בחזרה לתחנת הרכבת. הדליקו

  .יום וכל יום קיבלנו אוכל אמיתי ורב 20על המסילה נמשכה שבועיים או 

לקחו אותו לבית , ואמרו לי שהוא חלה, שאלתי עליו, את אחי כשהגעתי לא מצאתי. כשנגמרה העבודה נסענו חזרה לאיבנזיי

אם היה מחזיק עוד קצת בחיים הוא היה . האוכל שנתנו לנו בוולץ היה מציל אותו, אם רק היה מסכים לבוא איתי. חולים והוא מת

הוא סיפר שהיטלר  ,מבוגר מאוד כששאלתי אותו למה לא עובדיםשומר מהאס אס היה שם . באייבנזיי כבר לא עבדו. ניצל

הייתה שמועה בין היהודים . החיילים הרוסיים הרגו את הכלבים וצלו את הבשר, ברחו והשאירו את הכלבים. ס.אנשי הס. התאבד

סיפרו לנו שהאמריקאים אמרו לגרמנים שאם יפגעו בכל . שבגרמנים רוצים להכניס את כל היהודים לבונקרים ולפוצץ אותם

  .והגרמנים באמת לא הרגו את כל היהודים, ם לפגוע בהםהיהודים הם ישלחו חיילי

ג והייתה לי אסטמה "ק 22- שקלתי כ, אני הייתי במצב רע מאוד. הם היו טובים אלינו. שחררו אותנו האמריקאים 8.5.1945- ב
  .המצב שלי היה כל כך גרוע שצילמו אותי לעיתון אנגלי. קשה

  



 

  יתך לארץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלי/אנא ספר

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

האמריקאים לקחו את בית החולים של . עברתי בדיקות וקיבלתי מעט אוכל וויטמינים. האמריקאים הביאו אותי לאוהל בית חולים
נים והאחיות היו נזירות שהתפללו למען הרופאים היו פול, קיבלתי טיפול טוב בבית החולים. ואשפזו אותי למשך כחודשיים. ס.הס

בבית החולים השכיבו . גם יהודים וגם לא יהודים, בזלצבורג היו פולנים, שאלו אותי מאיפה אני ואמרתי שאני מפולין. החולים
יהודי אחד חוץ ממני היה רק . ולא היו בינינו יחסי חברות, אצל הגרמנים) משגיחים(רוב הפולנים הגויים היו קאפוס . אותנו ביחד

אחר כך כשהתאושש התגלה שהוא יהודי דתי מקראסוב בשם . לפי האנחות שלו הבנתי שהוא יהודי, שהיה במצב מאוד גרוע
  .ליפא הורוביץ

חוץ מזה , לא היה לי כוח, אני לא רציתי לנסוע איתם. בערב כלשהו ביולי או באוגוסט הגיעו חיילי הבריגדה היהודית לבית החולים
הוא אמר שהוא יטפל בי , הורוביץ התעקש שאני אבוא איתו למשאית של הבריגדה. ו לכל יהודי שיחזור דירה בפוליןהפולנים הציע

. ושם הסתננו למדינה בצורה לא חוקית, מות של בית החולים במשך כיומיים עד לאיטליה'נסענו בפיג. ושאסור לי לחזור לפולין
לסנטה מריה הגיעו הרבה . כפר על חוף הים בדרום איטליה, סענו לסנטה מריהואז נ, הגענו לבארי ושם נתנו לנו אוכל וביגוד

התנאים , א"נתנו אוכל ובתים מטעם אונר, לצעירים, לנו. הרגשנו בבית, היה לנו נוח שם. וליפא הורוביץ שימש כרב, יהודים דתיים
אני הייתי יחד עם ארבעה בחורים בגילי , ין החדריםחילקו אותנו לקבוצות ב. שלחו אלינו מורים כדי ללמד אותנו עברית. היו טובים
ליפא הורוביץ . אנחנו לא זכינו. אחרי שנה וחצי הגיעו מעט אישורי עלייה לישראל ועשו הגרלה בין הקבוצות". גאולים"בקבוצת 

ייתי עם אחיו של לייב ה. ואני נסעתי אליו', נמצא אדם בשם לייב קוטנר מלודז, לא רחוק מסנטה מריה, סיפר לי כי בסנטה דצזריה
  . הוא עצמו היה הרבה יותר מבוגר ממני, קוטנר ביחד בחדר

אני אושפזתי בבית . הגיעו לשם יהודים שהיו בדרך לבארי לעלות על אנייה בלתי לגלית. בסנטה דצזריה הייתי שמונה חודשים
  . הוא ידע עברית ונתן לי ענבים. טובשכבתי ליד כומר שהיה איש . שכבנו יהודים ואיטלקים ביחד. החולים בגלל האסטמה

צופפו אותנו על האנייה שנקראה . עברנו לליבורנו ושם עלינו על אנייה שנראתה כמו גיגית ובאמת הייתה מסוכנת 1946בסוף 
יפה בח. היינו על האנייה שבועיים נוראיים עד שהאניות של האנגלים כיוונו אותנו לחיפה. והפלגנו לארץ ישראל, "ארבע חרויות"

בחיפה העבירו . הם התנהגו יפה, האנגלים העלו תה ואוכל לאנייה ואף כי התגרינו בהם. השתלטו החיילים האנגליים על האנייה
  . וגם שם התנהגו אלינו יפה וסיפקו לנו השגחה רפואית, "אושן וויגר"אותנו לאניית מלחמה בשם 

היה , במחנה היו מטבחים מרכזיים. מיטות ושמיכות טובות, ד הקורקיבלנו אוהלים מרופדים נג. הפלגנו במהלך הלילה לקפריסין
האוכל היה סביר וקיבלנו טיפול רפואי מרופאים צבאיים של . עבור מי שרצה לאכול אוכל כשר, שוחט יהודי ששחט שחיטה כשרה

  .היינו בקפריסין מספר חודשים. הצבא האנגלי
הם דיברו עם האנגלים וביקשו מהם לשחרר את . 14-15שאנחנו בני  יום אחד הגיעו אנשי סוכנות למחנה ואמרו לנו לספר

     .ושחררו אותנו 18כיוון שהיינו רזים ונמוכים האנגלים חשבו שאנחנו צעירים מבני . הצעירים כדי שיוכלו ללמוד
  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , תהמשפחה שהקמ, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

 ):לדורות הבאים
  

בעתלית הייתה הקבוצה . שוב אושפזתי בגלל האסטמה והחולשה. בקפריסין עלינו על אנייה של הסוכנות שהביאה אותנו לעתלית
היינו . בפסח השתחררתי מבית החולים ועברתי לגור עם קוטנר במושב רמת הדר במסגרת עליית הנוער. שלנו שלושה שבועות

המקום היה לא . מסביבנו היו ערבים והרגשנו לא בטוחים, שיכנו אותנו באוהלים גרועים מאוד". נצח ישראל"קבוצה שנקראה ב
עבור הצעירים . וגם קוטנר עזב, המבוגרים בינינו התחתנו ועזבו. שם האחראי עלינו היה אוסטר והאוכל היה ישן ולא טוב, טוב

למדנו רק יומיים בשבוע וביתר הזמן עבדנו . שילמדו אותנו לימודי חול ולימודי קודש הביאו מורה בשם ברויאר ובנות צעירות
התחנן שיתנו לנו אוכל יותר , הוא ניסה לתקן את המצב מרחוק, אבל הוא שמע על המצב, קוטנר עזב בינתיים. בקטיף תפוזים

  .אבל לא הצליח, טוב ויותר ימי לימוד
אחות , 1926- היא הגיעה לכאן כבר ב, אחות אחת הייתה הינדה, עו לכאן לפני המלחמהנזכרתי שלאמא שלי היו בנות דוד שהגי

היא הזמינה אותי , אסתר גרה בנס ציונה וכשהיא שמעה עליי. הסוכנות איתרה אותן עבורי. באה מאוחר יותר, אסתר, אחרת
ר אצלם ואעזור בחנות תמורת אוכל בשבת ההיא הם הציעו שאני אשא, )חנות בגדים(לה ולבעלה הייתה סוכנות אתא . לשבת

  .עבדתי שם זמן קצר אבל לא הרווחתי כסף ולא יכולתי להיות עצמאי. הסכמתי ונשארתי בנס ציונה. ומגורים
 גלגלי שינייםהיא סיפרה לי על חברה שלה מתל אביב שיש לה עסק של . גרה בקריית חיים, הינדה בירנבוים, אחותה של אסתר

. אחר כך עבדתי שם גם כמוכר, הינדה סידרה שאעבוד בתור פורק סחורות בחנות הלאגרים. SKF - רה שבדית שמייבאים מחב
. כמה לילות ישנתי על ספסלים ברחוב רוטשילד. אבל לא היה לי איפה לישון, עברתי לעבוד בתל אביב תמורת לירה אחת ליום

. ן ראה שאני ישן בלילה על הספסל והזמין אותי לישון איתו בצריףהשומר של החניו, ברוטשילד היה אז חניון אוטובוסים של אגד
ליד התחנה המרכזית הישנה , אחר כך מצאתי דירה בשכונת הרכבת. השומר גם כיבד אותי באוכל, ישנתי בחניון בערך שבועיים



 

  .של תל אביב

. ני גברים ביחד תמורת עשר לירותגרנו שם ש, הדירה שמצאתי הייתה בצריף קטן מאוד ורקוב עם הרבה עכברים בלי מקלחת

גרתי . אז בחורף התרחצתי במקווה ובקיץ בחוף גורדון, לא היה איפה להתרחץ. בקיץ היה חם מאוד ובחורף הגשם נכנס פנימה
ניקיתי והבאתי , אחרי שעות העבודה בחנות עבדתי גם במסעדה ביתית ברחוב הרצל. שם שנתיים וחצי ובינתיים חסכתי כסף

  . רת אוכלסחורות תמו

הוא התחתן עם בחורה ממשפחה של חסידי גור והציע לי , "קוממיות"היה לי חבר מקפריסין שעבד בתור מדריך חקלאי במושב 

קרוב מאוד למקום העבודה , ליד התחנה המרכזית הישנה 1957- התחתנו ואנחנו גרים באותה הדירה מ. אסתר, להכיר את גיסתו

יש לו , נולד מתתיהו שנקרא על שם אבי 1954-ב, נולדו לנו שלושה ילדים. באותה הדירהשלי ולכן גם נשארנו לאורך השנים 

נולדה  1965-ב. רסי וגם לו יש ארבעה ילדים'ג- הוא מתגורר היום בניו. נולד יוסי שנקרא על שם סבי 1958- ב. ארבעה ילדים

אני עדיין עובד . בן ובת, לא מזמן תאומים בתה של רבקה ילדה, הנכדה שלנו. לרבקה יש בן ובת. רבקה שנקראה על שם אמי

הם בדרך כלל , לא ישראלים, גרים פה הרבה זרים, האוכלוסייה שמתגוררת בשכונה התחלפה. במשרה מלאה בחנות הלאגרים

נוח לנו להישאר בגלל הקרבה לעבודה ובזכות התחבורה הנוחה והקרבה לחנויות ולקופת . אנשים שקטים ואין אלימות בשכונה
  .םחולי

אבל הכי חשוב שיהיו יהודים , אמנם יש יהודים בכל מקום. בישראל, המסר העיקרי שלי הוא הרצון שלי שיהיו יהודים כאן

חוץ מהבן השני שעבר לארצות הברית כי אשתו אמריקאית ולא הצליחה להתרגל , רוב הילדים והנכדים שלי חיים כאן. בישראל
  .לחיים בישראל
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