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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  ב בגוף ראשוןנא לכתו                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

 –ובה היינו , המשפחה הייתה לא דתייה כלל. כוסלובקים'אנחנו חיינו בפולין בתור אזרחים צ.  בפולין1926בשנת ' נולדתי בקטוביץ
  .של נעליים) כ מפעל"ואח(בפולין הייתה לנו חנות . אמא, אבא, שלושה ילדים

אני , לא הרגשתי אנטישמיות. מקומיס "חנות עורות ואני הלכתי לבישם הייתה לנו , )כוסלובקיה'צ(ין 'אחרי זמן מה הגענו לטרנצ
  . מחנה עבודה בסלובקיה–באנו לנובקי , 15בגיל , 42בשנת . ס נוצרי"הלכתי לבי

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר
ת ותפקידים פעילו, זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(

לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט
   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 

יום אחד הלכנו ללוות , שם. ועות על אושוויץ או משהו כזההיינו חופשיים אז ולא היו שמ, בנובקי לא פחדנו כי זה היה בסלובקיה
  בתחנת הרכבת היו חסרים להם אנשים אז הם לקחו את. לא באה איתנו, אחותי, רק שטפי. אחי ואני,  הוריי–חברים שלנו לרכבת 

 אישור –ה לנו וינימקה לא היינו בכלל צריכים ללכת לשם כי הי.  ברכבת אקספרס לאושוויץ15כך הגעתי בגיל . כל מי שהיה שם
  עוד . כשעלינו לרכבת חשבנו שנוסעים לחודש עבודה, בכל מקרה.  בגלל שאבא סידר לנו את זה–מיוחד שאנחנו יכולים להישאר 

אז שטפי נסעה בטקסי כדי להראות להם את , )בסלובקיה(ילינה 'הרכבת הייתה צריכה לעצור בז. לא ידענו מה זה אושוויץ
  .אז היא חזרה לנובקי ואנחנו באנו לאושוויץ. רכבת הזאת נסעה ישירות לאושוויץ ולא עצרהאלא שה, הוינימקה

אני הייתי בריא אז הוא שאל אותי בגרמנית .  את אמא שלנו הוא שלח ישר לגזים–עמד ברמפה שלנו מנגלה , כשירדנו מהרכבת
 לא היו , עוד לא היה בירקנאו, אושוויץ היה הכול מבניםכשהגענו ל". לך איתם"אז הוא אמר לי , "אני בריא"אמרתי , "?איך אתה"

אבל אז כבר לא , כ שאלנו אסירים אחרים מה זה והם סיפרו לנו"רק אח. קרמטוריומים אבל היו שורפים גופות וראינו את העשן
  לנו קרחתשו ע. ס לבנייה"ביאני הייתי קטן והלכתי ל. כל אחד מאיתנו שמו בבניין אחר, שבאנו, זה היה ביום כיפור. היה זמן לפחד

התחלתי לעבוד ". אני יהודי מלא, לא: "אמרתי. ותמיד שאלו אותי אם אני יהודי או חצי יהודי בגלל העיניים הכחולות והבלונד
  לחבר. אס.בעיקר אוכל לאס,  הורדת כל מיני דברים מהקרונות–כ עברתי לקומנדו שתפקידו "כ בסלילת כבישים ואח"אח, בבנייה
 מכות 25תפס אותי קאפו ונתן לי גם . ואני נשארתי, בו בראשה אז בא חייל ויר, א מהידיים" איתי באותו תפקיד נפלו תפושהיה

   מכות קיבלתי25על סמך זה שקיבלתי . אבל אז הייתי צריך לחזור, היה לי מאוד כואב והתחבאתי מתחת לקרון. במקל בכל הגוף
הייתי . וביום לעבוד) כי אי אפשר לשכב( בלילה לעמוד – 80X80עמידה בחדר של ב" ישנתי" שלושה שבועות –" שטיבונקר"

 3אחרי . שמה היו תולים אנשים, שם היו מחסלים בירי את העצירים הפוליטיים, "10בלוק "זה היה .  ישנתיוכך, ירעומד לאורך הק
אבל אין , א ראה את הבן שלו הקטן עם דם בראשהו.  פתחו לי כמה פעמים את הראש בגלל דברים קטנים–שבועות אבא ראה אותי 

  לקחנו עגלות והעמסנו עליהן כמה שיותר–אחרי העבודה הזאת נתנו לי לעבוד עם המתים . אתה לא יכול לעזור בכלום, סנטימנטים
כ "אח.  שבועות6בזה עבדתי . עם הגופות הלכנו לקרמטוריום וזרקנו אותם שם. כדי שיהיה כמה שפחות ללכת, מתים מהרחובות

  - בן–הייתי כבר אז מוזלמן , אחרי זה רציתי לברוח. אס. היינו מייצרים סקי בשביל האס–חרושת לסקי מחוץ למחנה - עברתי לבית
אז קפצתי . כי הרצון שלי היה לחיות, אבל אני הלכתי. ג ובקושי יכול ללכת" ק30-35שהוא שוקל , לו כבר כוחאדם שאין 

  שלחו : "אמרתי, "?מה אתה עושה כאן: "של הבלוק אמרם אז הרש. מהמכוניות שלקחו אותם לחיסול בגזים וחזרתי לבלוק שלי
ופתאום הרגשתי שיורים , ברחתי.  רציתי לברוחואז. אז הוא רשם". אותי בחזרה כי אני עדיין לא מוזלמן שאני צריך קרמטוריום

   4 - כל יום ב. ועם זה הלכתי אולי חצי שנה, עם הפציעות ברגל חזרתי למפעל ומשם למחנה. ירו בי שש כדורים ברגל. בי
  .ואז בחרתי ללכת לבית החולים. את המוגלהבלילה קמתי לשירותים להוציא 

  אבא . אמר שיביאו אותו אליו, יום אחד קצין נאצי עבר והצביע על אבא שלי. ותבאותו הזמן אבא שלי עבד בהורדת פחם מהקרונ
הוא הסתכל עליו טוב טוב ואמר לנהג שלו שידאג להביא ". זה וזה לרשותך' הפטינג מס: "הוריד את הכובע ואמר, בא אליו כמובן

  כ מי היו"ואח.  את אבא שלי מי ומאיפה הואשאל, אותו קצין שהיה הרבה יותר בכיר ממפקד המחנה, במשרד. אותו אליו למשרד
הוא . זה היה אחד מהחברים של אבא". ?ואותי אתה לא זוכר: "הוא שואל אותו, ובעוד אבא מונה את חבריו, ס"החברים שלו בבי

   אין לו יש לי עוד בן אחד שכבר, תשמע: "יום אחד אבא אמר לו. וככה זה התחיל, נתן תיכף פקודה להעביר את אבא לעבוד אצלו
זאת הייתה עבודה קלה מאוד . אז הוא נתן פקודה למפקד המחנה להעביר אותי גם כן לעבוד אצלו. "םהוא ימות ש, כוח יותר

  אחרי שנתיים', 44זה היה תחילת , אז הייתי בלי הרבה כוחות בגלל הצליעה ברגל. ואני עברתי גם לשמה, אס.במחסנים של האס
  .לא זה המפורסם, אבל אחר, שמו של הקצין היה שינדלר. תר קשותשעבדנו באושוויץ בעבודות יו

קיבלתי לאכול מרק כמה שרציתי ולאט לאט חזר לי . וככה ישנתי כל היום במקום לעבוד,  אבא היה מכסה אותי בשמיכות,במחסנים
   שהיה חולה טיפוס –הניק  –תפסו את אחי , יום אחד. הקצין נתן הוראה שכשתהיה עוד סלקציה לא לקחת את אבא ואותי. הכוח



והוא אחראי שלא יהרגו אותו שם , ח"והוא נתן הוראה להניק להיכנס לביה, סיפר לשינדלר, אבא שמע את זה. ורצו לתלות אותו
  אבל אני חשבתי כל הזמן שאני אצא מזה , לא היה זמן לחשוב. כשהוא הבריא אז הוא גם בא לעבוד אצל שינדלר. ושיקבל טיפול

: אמרתי לעצמי. בראש פתוח, אבל אני לקחתי הכול בקלות, היו הרבה שרצו לעבר הגדר החשמלית כי לא היו יכולים יותר. בחיים
  שעוד , נט לסלובקיה לשטפי'אבל עוד לפני כן שינדלר שלח סרג.  היה פינוי של המחנה אושוויץ18.1.45ב . אני עד הסוף יינצל

גם אמר לה . אמר לה שלא תדאג לנוהוא נתן לאחותי מכתב מאבא ו). בנובקישהיה אז בתוך מחנה העבודה (הייתה בבית 
  , לכן. ושלח אותה לגור אצל אחותו כדי שתשמור עליה, אז שתגיד לכל האנשים שאף אחד לא ילך לשם, כולם מתיםשבבירקנאו 

לא הופכים .  כן אנחנו לא יודעיםאבל מה עשה לפני, אמרנו שלנו שינדלר עשה טוב –" ?מה קרה שם"משפט -אותנו בביתכששאלו 
  . אס בדרגה כזאת גבוהה סתם.לקצין אס
אז שינדלר נתן פקודה שאנחנו . אס יהרגו את כל היהודים. לינואר הוחלט על פינוי המחנה והיו דיבורים על זה שהאס18ב, אם כן

  ו לנו שהם נוסעים לכיוון אמריקה ולכן הם אס אמר.האס. נעבור מאושוויץ בתור עגלונים, עם עוד כמה אסירים פוליטיים גרמניים
היינו , אז היינו מרעיבים את אחד הסוסים וכשהוא מת, אם לא. כ נתנו לנו אוכל"ובד, אני הייתי עגלון עם סוס. צריכים אותנו
  ורידו לנו שמה תפסו אותנו משטרה צבאית גרמנית הם ה. באנו עד למחנה פלוסנבורג בגרמניה. וככה עברנו הלאה. אוכלים אותו

פתאום באה הוראה לפנות גם את המחנה . והתייחסו אלינו כאל אסירים פוליטיים, את הסמל של היהודים בגלל שידענו גרמנית טוב
  אנחנו נחשבנו . מ חיסלו אותם"שמו אותם בקרונות ואחרי כמה ק, אז שוב לקחו את היהודים. הזה כי האמריקאים מתקדמים

מ עם האסירים הפוליטיים " ק400 הלכנו –כשפינו את המחנה והייתה צעדת המוות . לקחו אותנולאסירים פוליטיים אז לא 
   90%, בבוקר. אס נסעו במכונית קדימה והתחלפו כל הזמן.האס. כל יום הלכנו ובערב ישנו על השלג. מפלוסנבורג לדכאו

הם . כל הזמן היינו ביחד, ם הרגל הפצועה הלכתי מצויןאפילו ע. לנו היה כוח. אס וחיסלו אותם.באו האס. מהאנשים לא יכלו לקום
 .אז באנו לדכאו. בדרך ראינו גם את כל היהודים שהוציאו מהמחנה והרגו אותם. אמרו שאם אחד ינסה לברוח הם הורגים את כולם

לנו הם נתנו רימונים . אס.שבישרו על כך שהאמריקאים הרגו קציני אס, אחרי חודש שמענו יריות של תת מקלע. בדכאו היינו חודש
  כבר ראינו שבאו להציל ', 45זה היה באפריל או מאי . ככה זה היה. אס לבונקר וזרקנו את הרימונים לתוכו.ואז הכנסנו את האס

כ הניק נשאר שם ואבא ואני נסענו "אח.  שלושה במיטה אחת–ח וישנו איתו "אז הכניסו אותו לבי, הניק לא הרגיש טוב. אותנו
  .בקיהכוסלו'לצ

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

  .  אנשים230כוסלובקיה רק 'חזרו לצ, מכל היהודים שהלכו למלחמה
 . ח"בדקו אותו והכניסו אותו לבי, אבא לא הרגיש טובשם . כיה'כים לפילזן בצ'משם נסענו באוטו של אזרחים צ, השתחררנו בדכאו

למחרת . ין'שאני בדרך לטרנצ, אחותי, בדרך ראה אותי חבר מרכבת אחרת והודיע לשטפי. ין'אני נסעתי על גג הרכבת חזרה לטרנצ
  .ו מברק שאבא נפטראבל אז קיבלנ. ח ושאבא בפילזן"אמרתי לה שהניק בבי. ין ושטפי כבר הייתה שם'באתי לועד הקהילה בטרנצ

אבל אז גילו לי מים בחזה עד שמונה צלעות ולכן הייתי חייב ללכת לסנטוריום בטטרה , באותו זמן רצו לשלוח אותי לטפל ברגל
  5כל . מאז התחלתי לאכול טוב ולשכב כל היום. החזה שלי-ג ויכולתי לשמוע את המים בבית" ק35שקלתי אז . הגבוהה בשם פּוסֹו

  . 18הייתי אז בן . עוגהג קיבלתי "ק
 אני קיבלתי שם חנות בדים גדולה והייתי שם. ין'ואז היינו כולנו בטרנצ.  אני חזרתי–אחרי שנה . ח"אחרי חצי שנה הניק חזר מביה

' ב' לפני כן לא ידעתי מה זה א. יום אחד באו שליחים מהארץ ואמרו שהם צריכים שיבואו צעירים לארץ. הכול הסתדר יפה. מנהל
 כשעליתי  עם 1949זה היה בשנת . בוא ניסע כהרפתקה: אבל אמרתי להניק. זה לא אמר לי כלום. לא חלמתי על זה שיש ישראלו

  . אחי באונייה קסרטה
  

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

כ "אח, כ במשרד הדואר"אח,  בהתחלה במשרד הביטחון-  שנה 41געתי מהאונייה נכנסתי לעבודה ממשלתית ועבדתי ישר כשה
  . עבדתי שם כמהנדס בפועל למרות שלא למדתי הנדסה אף פעם". בזק"במשרד התקשורת ולבסוף ב

  ". בזק" יצאתי לפנסיה אחרי שתפקדתי כמנהל מחלקת הנדסה ב65בגיל 
  .לשירות הרפואי,  לארץ לצבאהניק הלך כשהגיע

 אחת כתבת –יש לנו שתי נכדות . היו לנו שני ילדים ואחד מהם נהרג בשליחות באיטליה, התחתנתי עם אשתי ציפורה' 53 -ב
  . ואחת בצבא" מעריב"ב

  . שנה שאני בפנסיה ואני משתדל לעשות כמה שיותר חיים מאז19כבר כמעט 
  . זה היה מאוד עצוב אבל סגרנו מעגל. נאולפני עשר שנים חזרתי עם אשתי לבירק
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