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  מקום ההנהגה של השומר הצעיר ,גרמניה- מינכן

  :עליה שנת
  

1948 

  :)אם עלה בדרך הים( שם האנייה
  

  פאן יורק



 

  מה י על קורותיך לפני המלח/אנא ספר

  
שכלל  ,תבואותעסק בעליו של אבי היה . הורי עבדו קשה לפרנסתם. אחי למחצה ואנוכי, ייהור -נפשות משפחתי כללה ארבע

ת תובשב. גרה בשכנות אלינו, לה היו שבעה ילדים, סבתי .חנות מכולת גדולהבעליה של ה אימי היית .שעורה וכדומה, חיטה
סבי . בחופשותהייתי נוסע  ,שהתגורר באבא ויסנטו, אל סבי מהצד השני .ובחגים היינו כולם מתאספים אצלה ונהנים מבישוליה

  .היה אדם חכם שכולם העריכו

חצר בית הספר . ין מקום מפגש לכל הצעיריםעשהיה מולכים לבית הכנסת היינו הוהקהילה באזורנו הייתה מאד מגובשת 
כי מאד אהבתי , בית הכנסת לסדר את הספריםאני הייתי עוזר לספרן . ו משחקיםהייתה משותפת לחצר בית הכנסת ושם היינ

הקהילה רצתה שנקבל . מורהה אותהלמדנו ארבע שנים עם בית הספר ב .עד היום זה אחד מהתחביבים הגדולים שליו ,אולקר

תיכון את לימודי הלאחר מכן התחלתי  .שנים נוספות ארבעמורה מבודפשט שלימד אותנו  עבורנו הזמינהלכן חינוך איכותי ו
  .להונגרייה פלשו הגרמנים 17.5וכשהייתי בן , שנים שלוששם למדתי  ,בדברצן

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

  
למעט ולא הורשנו לקחת דבר  ,מביתנו אותנו פינו .לתחום אזורים שלמים לגטאות והחלו את הונגריהכבשו הגרמנים  1944ב

הצעירים כל הפרידו את ותוך זמן קצר  ,משפחותבחדר גדול שהיה מחולק בין כמה  י ואת משפחתישיכנו אות. שמיכותכמה 

 .ו למחנה עבודהננשלח ומשם, ואלה שלא אלה שהיה להם מקצוע :י קבוצותהעמידו אותנו בשורה וחילקו אותנו לשת. מהוריהם

 בי טיפלהוא  .במטבח הפרסונלשם עבד  יחבר אבא שלאני זוכר ש .שם נשארתי עד שהחלו צעדות המוות ,גקסאני נשלחתי ל

  .והיה מגניב לי אוכל

רך ירו הנאצים בכול מי שכוחם לא עמד להם בד. אני זוכר שהלכנו בדרך בלתי נגמרת. החלו צעדות המוות מאזורנו 1945ב

לרגלי היו נעלי העץ . ל אפשרות להתעכב כדי לשתות מיםכ מאיתנואוכל ומנעו  לנוסיפקו  הגרמנים לא .ושפיגרו אחרי האחרים
. תמכנו אחד בשני לאורך כל הדרך. נער בגילי ,הכרתי את גברי ,שאת היעד כמובן לא ידענו ,בהליכה .איתם יצאתי מקסג

   .ואני שידעתי קצת גרמנית הייתי מבקש אוכל ,לפעמיים היינו בורחים לכפרים מסביב

 .אני זוכר שהיו שם אוהלים גדולים שם שיכנו אותנו .מחנה ריכוז גדול באוסטריה ,מאוטהאוזןלהגענו כעבור פרק זמן 
ומהקהילה עצמה נלקחו ונרצחו  י וחלק נכבד ממשפחתיישסיפר לי שהור ,במאוטהאוזן פגשתי אבא של חבר מהוידו בסרמן

  .באושוויץ

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  

לאחר מכן  .תיחליתי בטיפוס ושכבתי בבית חולים אמריקאי עד שהברא, בסיום המלחמה הגעתי למחנה העקורים גונסקירכן

  .משפחה שלמהתוך שש נפשות מנשארנו . ייםכל בני הדודים שנשארו בחשם התקבצו להוידו בסרמן חזרתי 
ילדים באקסודוס שחלק מפעולותיה היה שליחת נערים ו הלהנהג ,למינכן הגעתי ואזעברתי להכשרה של השומר הצעיר 

  .עלינו ארצה באוניה פאן יורק 1948ובהתחתנו . גרמניהבשתי הראשונה הכרתי באנסבך את א .ישראלל

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  
אני התנדבתי לקורס סמלים  .וץ געתוןת קיבא והקמנו לגליל המערבי זמן קצר לאחר מכן עברנוו יילוןהגענו לקיבוץ אץ ארב

 .עוד בעברהכרתי  ,אשתי השנייה ,רותאת  .נפטרה ממחלת לב היא 1963שנת בו ,לאשתי מירה ולי נולדו שני ילדים. קרביים

וכעבור זמן מה החלטנו להתחתן , לרות היו שלושה ילדים .התחלנו את מסענו המשותף ,נו שנינוהיינו מיודדים וכאשר התאלמ

  .נינים 13נכדים ו 19, ילדים 5 במשותף יש לנו כיום .של האחר את הילדיםכל אחד לאמץ ו

שם אנו  ,עברנו לתלמה מנשה 1981בשנת  .שנה 15 שם התגוררנו במשךועברנו לתל אביב לשכונת תל ברוך  לאחר חתונתנו

   .היוםנמצאים עד 

שיווק ביחיעם וכשהתחילו בגבע לאחר מכן הייתי מנהל ה .במושב בני עטרותוכך גם  המושב מזכירבמושב שאר ישוב עבדתי כ

  .כשיצאתי לפנסיה התנדבתי באסף הרופא ובבית ניצולי השואה בבאר יעקב .ניהלתי להם את מחלקת השיווק הפיצוחיםעם 
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