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  .ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים איסוף סיפוריהם של
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  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתאישלסיפור ה. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  פייטלוביץ :שם משפחה
  

  אברהם  :שם פרטי
  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

            פייטלוביץ :איתו נולדתישם משפחה 
  

                                              בלועזית
Fajtlowicz  

 
  אברהם  :איתו נולדתישם פרטי 

  

   בלועזית
Abraham                                          

: מין
                    זכר

 

  1922 :לידהשנת 
 

    רדום  :עיר לידה
  

       בלועזית
Radom                                           

  פולין  :ארץ לידה
 

  אליעזר פייטלוביץ  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  )בלה(פוקס חיה :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                    לוץ : לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
Lutz 

  פולין  :ארץ המגורים
 

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

 השכלה תיכונית 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

   "עקיבא –בני "

   :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                )שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                                       
   בלועזית גטו לוץ : ציין את שמו, במידה והיית בגטו

           Lutz Ghetto                                                                                                                             

: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              מחנה גרוספלד

   

  בלועזית
Camp Grossfeld  

                                                             צנטחוב -)ריכוז(מחנה עבודה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  17.1.1945:  תאריך השחרור
 

הרנבלד  –מחנה עקורים :  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה(
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לוץ : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  



 

 5-כ, כן:  ציין ממתי עד מתי, בקפריסיןבמידה והיית במחנות מעצר 
  .1947הגעתי לארץ במרץ . חודשים

  

  :עליה שנת
1947 

: ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  " ריפולד"אוניית 

  

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

ב וכל - מקום בו היו מלמדים את הא –" חדר"בגיל מאוד צעיר אבי לקח אותי ללמוד ב. בערך עברנו ללוץ 12בגיל . נולדתי ברדום

ס פולני בו היו מורים פולנים וגם "לא רציתי ללמוד בחדר אז כבר עברתי ללמוד בביה 8אני זוכר שבגיל . הלימודים הקשורים בדת

. ס"ה לא פגשתי אף אחד מהחברים שהיו איתי בביהלאחר המלחמ.ס היו גם פולנים וגם יהודים"התלמידים בביה. מורים יהודים

אני זוכר שאת  . אף אחד מהם לא שרד את המלחמה - היה לי אח אחד ושתי אחיות. בעיר) טקסטיל(יתה חנות בדיםילאבי ואמי ה

פללים אוכלים מאכלים של החגים ומת, רובנו בעיר היינו דתיים, החגים היינו חוגגים במשפחה ממש כמו משפחה דתית לכל דבר

  .בבתי כנסת

  י על קורותיך בזמן המלחמה /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

נעשה קו הגנה על מנת לא לתת לגרמנים  - הפולנים אמרו. ללוץ והיהודים התחילו לברוח לוורשה לעיר הבירההגרמנים התקרבו 

אבי לא . בוא נברח מפה -ואני זוכר שאמרתי לאבי, באותו הזמן התחילה אנטישמיות כבדה בפולין. היינו חופרים באדמה. לעבור

כשאבא שלי ראה . אז אמרתי לו שאני אברח לבד והתעקשתי על כך.רצה והוא אמר לי שהוא מאמין בגרמנים ושהם עם תרבותי

ברחתי לבד לוורשה ". אלוהיך' אל תערץ ואל תחת כי עמך ה, חזק ואמץ:"שהתעקשתי הוא אמר לי משהו שאני זוכר עד היום 

ני החל להפציץ את באותו הזמן חיל האוויר הגרמ.וחשבתי ללכת משם עד לרוסיה כי אחי ואחותי היו שם ורציתי לברוח אליהם

אני האמנתי שהפגזים לא נופלים באותו מקום פעמיים ולכן על מנת להתחמק מהפגזים הייתי נכנס . הצבא הפולני ברח. העיר

יום אחד בלילה אני .חיפשתי בין ההריסות מקומות ישנים בשביל מקום מסתור וכדי שאוכל לישון.בתוך הבורות של הפגזים עצמם

 2התעוררתי וראיתי . ן על הרצפה ויש ליידי לום מברזל שמצאתי במידה ומישהו יירצה לתקוף אותישומע רעש כאשר אני יש

ניגשתי אליהם ואמרתי . הם כאשר אחד מהם אומר לחברו שהוא מפחד לישון שם כי יש שם עכבריםינערים צעירים שמדברים בינ

פעם  אחת אפילו . איתי ועזרתי להם למצוא מקום לינה לקחתי אותם" ?? אולי אתם רוצים לישון באיזה מלון: "להם בנימת צחוק

יום אחד . זו הפעם הראשונה שבה ראיתי מתים בצורה כזו. ליד רכב ברחוב כתוצאה מההפגזותשה וילד מרוסקים יא,ראיתי גבר

חלטתי מצאתי ילדה קטנה בת שנתיים וחצי בערך  זוחלת בחורשה כאשר היא מלאה בקוצים כנראה בגלל שזחלה על האדמה וה

באותו הזמן . מא שלי כדי שהיא תעזור לי למצוא את ההורים שלה ואם לא נמצא אותם אז אנחנו נגדל אותהילקחת אותה איתי לא

. הגרמנים חסמו את וורשה וזרם המוני של אנשים החל לחזור חזרה מוורשה ולכן החלטתי גם אני לחזור לכיוון הבית שלי בלוץ

דה ואני הצלחתי להתחמק מספר פעמים עד שפעם אחת לא הצלחתי לברוח כי הילדה הקטנה הגרמנים החלו לחפש יהודים לעבו

הגרמנים לקחו . הייתה על כתפיי ונער צעיר עם קעקוע של צלב קרס על ידו הצליח לתפוס אותנו ומסר אותנו לחיילים גרמנים

הפרידו ביני לבין הילדה הקטנה ושמעתי אותה בוכה  מסויםבשלב . יהודים כדי לכסות בורות ולפנות סוסים שנהרגו בהפצצות

אך באותו .. ניסיתי לרוץ אליה כדי להציל אותה. חיילים גרמנים עם רובים 2כאשר לוקחים אותה אל מעבר לגבעת חול שם עמדו 

נו לחפור היא כבר אחרי שסיימ. לא נתנו לי לגשת אליה. התחלתי לחפור כמו משוגע.... רגע הרגשתי כדור של רובה חולף על פניי

תורים ארוכים , אלימות, רעב –חזרתי הביתה ללוץ והתחיל תוהו בעיר . זו הייתה הטראומה הגדולה ביותר בחיי.  מתה ההיית

  ..של אנשים שחיכו לאוכל

  

חותי חודשים וא 5- אחי עבד במכרה פחם כ.אחי ואחותי ברחו לרוסיה עוד לפני כן. שם היה רעב גדול. 1/5/1940נכנסנו לגטו ב

אני . נערים 3במהלך שהותי בגטו הצטרפתי לקבוצה של  .תופרת סלונית ורצתה להגיע ארצה עם מקצוע על מנת לעבוד ההיית

הציע , אחד מהילדים שאביו היה עגלון .הייתי בין היתר שחקן כדורגל לא רע ואחד הנערים ביקש שאשחק בקבוצה שהוא מארגן

, שימצא לי תעודה של אחד מהמתים שאוכל להשתמש בה -י הסכמתי בתנאי אחדאנ. לי להשתתף בעסקת הברחת מזון לגטו

שמו היה שמואל . הוא מצא לי תעודה של מישהו שנהרג והיה קצת יותר צעיר ממני. ובנוסף לכך שימצא לי חדר שבו אוכל לגור



 

, פתי בהברחות של מזוןבאותה תקופה השתת. וגרתי בדירה בגטו תחת השם הזה הזו הבדויהמאז השתמשתי בזהות . סגל

. העיר בתקופת הגטו הייתה מתוחמת עם גדרות ושומרים ולא היה ניתן לצאת ממנה. נעליים בזמן שנכנסנו לתוך הגטו, בגדים

בסופו של דבר נתפסנו בהברחות של מזון שביצענו והעבירו אותנו לבית סוהר ומשם העבירו . 1941בגטו לוץ הייתי עד שנת 

במחנה הזה הייתי כמה חודשים ואז ברחתי משם עם עוד חבר . זה היה מחנה בו היו מחסלים אנשים. דאותנו למחנה גרוספל

החבר שלי סטפן חפר דרך הגדר מלמטה ודאג . את הבריחה ביצענו בזמן שהשומרים היו משתכרים בלילות. נוסף שאותו הרגו

וכך היה והצלחנו ". עם הרעל שהשגתי ונוכל לברוח ,אני ארעיל את הכלבים:"לילה אחד אמר לי סטפן . להסתיר את זה היטב

. לאחר שברחנו הגעתי חזרה לגטו לוץ כי לא היה לי מקום אחר וכן רציתי לבדוק מה עם המשפחה שלי .לברוח מהמחנה הזה

שהיו  שנים ואז באו הגרמנים ולקחו את הבחורים 3-שם נשארתי כ. איתי בגטו הייתהאבא שלי נפטר לאחר כמה שבועות ואחותי 

גם שם היה רעב גדול ולא קיבלנו מספיק . חודשים 10במצב גופני טוב והעבירו אותנו למחנה צנטחוב בו הייתי בערך 

ככה הצלחנו . הייתי גנב טוב. במהלך התקופה במחנה הזה הצלחתי לגנו הרבה אוכל וסיגריות מהבונקרים שלי הגרמנים.אוכל

את הבריחה הצלחתי לבצע כי בנו כל הזמן אגפים חדשים . חנו לברוח מהמחנה הזההצל, כמה ימים לפני שהרוסים הגיעו. לשרוד

התחבאתי במשך יומיים בלי אוכל ושתייה בבניין שהיה בבנייה והייתי רואה דרך אשנב איך . במחנה ואני ידעתי היכן להתחבא

בקרבת הגטו . עזתי לצאת מהמחבואאז ה.לאחר היומיים האלו נכנסו הרוסים והגרמנים ברחו. לוקחים אנשים לצעדת המוות

לאחר מכן חברתי לצבא . באותו הרגע הבנתי שאני חופשי. התרחש קרב פנים מול פנים של הגרמנים עם הרוסים והרוסים ניצחו

  .וכן בצבא הפולני עד לסיומה של המלחמה ולכניעת הגרמניםהרוסי במטרה להילחם בגרמנים 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /א ספרנא

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

 יום אחד העברתי אשה. עברתי בין כמה ארצות ובגבול הין הונגריה לאוסטריה הייתי מעביר אנשים זקנים וילדים, לאחר המלחמה

לקחתי את הילדים אחד על כתפיי ואחד החזקתי בידי . ילדים קטנים וראיתי שהיה לה קשה והיא בקושי הלכה 2בהריון עם 

הגעתי . לאחר תקופה ביקשתי לעזוב ורציתי לעלות ארצה. ועזרתי להם לחצות את הנהר שהפריד בין הונגריה לבין אוסטריה

משם . לחצי שנה ומשם הגעתי לאיטליה כי האיטלקים היו סימפטיים ועזרו לנו הרנבלד שם הייתי קרוב -לגרמניה למחנה פליטים

חודשים  5האנגלים לא נתנו לנו להיכנס ושלחו אותנו לקפריסין למחנות מעצר שם שהינו . עלינו עם ספינות קטנות לארץ ישראל

  .1947ובסופו של דבר עלינו לארץ במרץ 

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

שם עשינו אימונים . אותי שלחו ישר לנגב ושם גרתי ביישוב שנקרא חזלה. הגעתי עם קבוצה אך כולנו התפזרנו. הגעתי לארץ

לפני מלחמת השחרור עברתי . הייתי מצטיין בתחום זריקת רימונים. בתחום שבו הייתי בצבא הפולני כאשר נלחמתי בגרמנים

השתתפתי במספר קרבות בלטרון .  7לא רצו לגייס אותי במלחמת השחרור אלא רצו להכניס אותי לחטיבה . לגור ליד כפר ויתקין

  . אך ללא הצלחה

  

אחד . ילדים 4הבאנו לעולם . כ"סה 18והיא הייתה בת  33א הייתי אז בן "התחתנתי עם מישהי עורכת עיתון בת 1957 בשנת

בן אחד רווק בן , יש לי בת אחת שחזרה בתשובה וגרה בירושלים. הנכדה שלי בדיוק התגייסה לצבא, ב ובתו"מהם כיום גר בארה

  . נינים 3- נכדים ו 12יש לנו במשפחה . 45נוסף שהיום הוא בן באמריקה וחזר לארץ ובן  מסיימתשגר תקופה  40

  ".עברי חי בתוכי"שמו הוא . סיימתי לכתוב ספר המספר את סיפור חיי ומאבקי בזמן המלחמה באופן מפורט והוצאתי אותו לאור

  ." אין כמו מדינת ישראל. ךצריך לדעת להערי. אני יודע מה זה להעריך מדינה אחרי מה שקרה לעם היהודי":מסר לדורות הבאים 

  

 

  2013אוקטובר , קיבוץ גינוסר, שי אביטן :ראיון

  


