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  רומניה :ארץ המגורים

 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/ההשכל

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  
 'כיתה ד

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

 
  למיד

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

  

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

                                                                                       
   בלועזית סטשל: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

   ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

                                                         בוכנוואלד', גלאיויביץ, בונו, בירקנאו, אושוויץ
   

  בלועזית
  

                                                                   בוכונוואלד :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  11/4/1945:  תאריך השחרור

 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים שהוקמו לאחר ה(

  

 חוות אקוויז בסאן טומבדום שבצרפת

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  
  צרפת

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
 

1945 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  

  מטרואה



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

וכשלקחו אותנו מהבית הגויים , היהודי היחידי באזור שהיה עובד כפיים ולא סוחר, אבא שלי היה נפח. היינו משפחה די מבוססת

איתי במחנה חודשיים אחי הגדול היה  –היו לי שני אחים . אני הלכתי לחדר ולא לבית הספר של הגויים. לא רצו שהוא ילך מהבית

  .אמא שלי הייתה עקרת בית .או שלושה עד שלקחו אותו ועד היום אני לא יודע איפה הוא

  

  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, שהיו בסביבתך בגטו או במסתור האנשים ,או בהתנגדות בריחהב

, הכניסו אותנו לקרונות. מ מאיתנו"ק 3היינו בגטו ומהגטו הלכנו ברגל לתחנת רכבת שהייתה בערך . נים באו אלינו ישררמהג

גרמנים לא רצו שהיהודים יהיו כולם אמרו שנוסעים למחנה עבודה ושלקחו אותנו כי הרוסים היו קרובים וה .ונסענו, סגרו אותם

  .שם כי התייחסו אלינו כאל גייס חמישי

 התזמורת, הגענו לבירקנאו בלילה. פתחו את הדלתות פעם אחת כדי שנעשה את הצרכים שבמהלכם נסענו במשך שלושה ימים

ברו בין הגברים ומי שהיה הם ע. גברים ימינההנשים שמאלה וה ומיינו אתעמדו שם  - אייכמןו מנגלה -מנגנת והגרמנים הקצינים

  .לאושוויץ ונשלחנו אלה שהיינו מקדימה נשארנו בעבודה. צעד אחד קדימהוגבוה קיבל מכה ממקל בראש 

לא ניקח אוכל מספרים הם כדי שה, באושוויץ שמו לנו מספרים על היד. הכל קרה בלילה כדי לטשטש אותנו, הגענו לאושוויץ

  .יה מסתכל ורושם את המספר כדי שידעו שקיבלת כבר אוכלהוא ה, היינו מראים את היד –פעמיים 

דברי  –באושויץ אחרי שקיבלנו את המספר הלכנו לבית חרושת בשם בונו שייצר תחמושת ואת הגז שאיתו הרגו את היהודים 

. ם לעבודהוהולכי, עוברים את השער, בבוקר היינו קמים. קומות תיכל אחד בצריף שלו על דרגשים בש, היינו במחנה. מלחמה

ידענו שאם התזמורת מנגנת את הניגון הקבוע אז אין שום דבר אבל אם יש מנגינה אחרת הולכים למסדר כי תפסו מישהו שגנב 

אחרי כן היינו צריכים . סא שעליו היו מלקים את האדם או שתלו מישהויבאנו לשם והיה כ. קופסת בשר או כאלה שניסו לברוח

אחד מהם היה ילד בגילי , יום אחד תלו ארבעה בבת אחת. ל אלה שקיבלו את הדברים האלהלעשות סיבוב ולהסתכל ימינה ע

  ". יחי החופש: "ואחרי ששמו לו את החבל על הצוואר הוא צעק בגרמנית

. לא חשוב מה העיקר למלא את הבטן. קליפות של תפוח אדמה ובצל, היה מרק. משם הלכנו שוב לצריפים וקיבלנו מנת אוכל

. המורה היה גרמני פוליטיקאי והוא לימד אותנו, אים כל בוקר לבית חרושת ויום אחד רצו ללמד אותנו בנאות עם לבניםהיינו יוצ

אז הם אמרו שהוא היה מהנדס אזרחי שתפס ? "מה אני אעשה איתו"המורה שאל , יום אחד הגרמנים הביאו מהנדס גרמני אליו

. הגרמנים ראו את זה ואמרו שדברים כאלה רק הצבא עושה ולא אזרחים. לוואחר כך השתין על הראש ש, ירה לו בראש, יהודי

הוא היה מתעלף והיו מכניסים אותו . אמרו למנהל שלנו שיעשה איתו מה שהוא רוצה אז המהנדס היה צריך לעבוד על הלום

  . כעבור שלושה ימים הוא מת. למקלחת שיתעורר

  .לכן הוא קיבל עונש, כלום בלי הצבאלאזרח הגרמני היה אסור לעשות  ,הגרמנים ל פיע

העלו אותנו על , עד שהגענו למחנה גלאיוביץ. לקחו אותנו ומי שהגיע הגיע –כשאמרו שהרוסים מתקרבים הייתה צעדת מוות 

לפעמים היינו מבסוטים אם אחד היה נפטר . אף אחד לא ידע לאן –שלג בגובה חצי מטר והתחלנו לנסוע , קרונות פתוחים, רכבות

  .כך היה עד שהגענו לבוכנוואלד. אז היינו מתיישבים עליו כדי שיהיה חם כי



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

ילדים שיצאו  500היינו . אחרי השחרור היה רב אמריקאי שעבר בין המחנות ואסף את כל הילדים שנשארו ולקח אותנו לפריז

שמטפלת " אוזה"משם נסענו לחווה של חברת . המלון הכי גדול שם –בפריז גרנו בהתחלה בהוטל חוטציה . מגרמניה לכיוון פריז

העבירו אותנו לקרונות של הצלב האדום ואמרו  –שם הייתה בעיה . הזמן ליווה אותנוהרב הזה כל , הגענו לחווה הזו. בפליטים

אז האחות הייתה עולה כל פעם עם קופסת וופלות והיו חוטפים לה את .  קילו 27אני שקלתי . לאחיות לא לתת לנו יותר מדי אוכל

לחווה קראו אקוויז באזור . ללמד אותנו צרפתית בחווה הזו התחילו .א הייתה צריכה לרדת ולהביא עודאז הי, זה כבר בהתחלה

  ".סאן טומבדום"

אם , אז אני שלחתי מצרפת גלויה לשכנים הגויים שלי וכתבתי שאני נשארתי בחיים, יש לי בני דודים שהשתחררו ונסעו הביתה

". יוסלה חי, הנה: "ואמרה דודים שלי באו הביתה והשכנה הגויה שלי רצה אליהם עם הגלויההבני . מישהו חוזר הביתה שיודיעו

 –כשהיינו בסאן טומבדום הרב שאל אותנו לאן אנחנו רוצים לנסוע  .כ ארצה"עשו הכשרה ברומניה ועלו אח, הם עברו שם שוב

  !".לישראל? לאן יהודי נוסע" –כמובן שאמרתי . לישראל או לאמריקה

לי הייתה מספיק : "התחננו שנבוא אליהם אמרתי להםוכמה שהם , כשהיינו בצרפת היו שם יהודים עשירים שרצו לאמץ אותנו

  !"אני נוסע לארץ ישראל, גלות

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

לא הבנו . כביםמהאוניה לרכבות אבל הרכבות לא ייסעו כל עוד אין כו אמרו לנו שאנו יכולים לרדת, באתי לחיפה ץכשהגענו לאר

מי בא : "נו וצעקיח נכנס בינ"הדלתות נפתחו בעתלית ואז הפלמ, הרכבת נסעה מחיפה לעתלית בלילהלמה ובסוף התברר ש

ה קצין אמריקאי כי הוא הי, את הפספורטים שלנו וחילק לבלתי לגאליםמה שקרה זה שהרב האמריקאי לקח " ?בלתי לגאלי

  .גאלים והיינו שבועיים בעתליתאז אנחנו בעצם נכנסנו כבלתי ל, ווהבריטים לא יכלו לעמוד נגד

ופיע זוג הויום אחד , ים שהיו כל הזמן ביחדאנחנו היינו שישה ילד. אחר כך באו מהקיבוצים ומהמושבים לקלוט ילדים ליישובים

הם התיישבו לידנו והתחילו לספר לנו , ו מאיפה אנחנו ואם אנחנו מדברים יידישהם שאלו אותנ. מבאר טוביה שעבר איפה שישבנו

 –כשהם גמרו לספר את הסיפור היה לבחור תרמיל צד ובתוכו שזיפים ותפוחים והוא הוציא משם תפוח ואמר לנו . מה זה מושב

  .ומאז אנחנו פה!" לבאר טוביה אנחנו הולכים: "אמרנו, זה כמו הסיפור של חווה והנחש! זה התפוח מהעץ שאני נטעתי

כולם נבהלו כשהתחלנו ללמוד בבית הספר כי היו כאלה שאחרי האוכל היו מחביאים אוכל מתחת , פה חילקו אותנו למשפחות

  . למיטה או מתחת לשולחן ועד שבעלי הבית התרגלו אלינו זה לקח זמן

מי . ך ושני נרות"תנ, למרתף בבית העם היה מונח אקדח אני זוכר שכשנכנסתי. היינו כבר חיילים, פה השביעו אותנו להגנה

  .וכך נהיינו חברי הגנה, שהשביע אותנו מצמץ עם העיניים ואני רק חשבתי אם לצחוק או לבכות

שלחו אותי מההגנה לקורס  1947בשנת . מקל שאיתו היו מתגוננים ומתקיפים - האפלמדנו חצי יום וחצי יום התאמנו בק ךכר אח

הוא אמר לי שאני הולך ואני , "ז"מא" - יהודי שהיה מפקד המקום של ההגנההיה . א ידעתי עברית כמו שצריךעוד ל, םכי"מ

, אני חיכיתי בחוץ. הוא אמר לי לשלוח את בעל הבית אליו. אמרתי שאני מוכן אבל המשפחה שגרתי אצלה לא תסכים כי אני פועל

. אני שמעתי את זה ורצתי הביתה" ?המלפפונים שלך או הוא? רביםאם תהיה מלחמה מי ילחם נגד הע, תגידי: "הוא אמר לה

הייתי שם חודשיים . אז הלכתי לקורס ומוטה גור היה המפקד שלי!". כים"אתה הולך לקורס מ, יוסף: "היא באה אליי ואמרה לי



 

היה שם , גייסו בגדרה אותנו, כבר אז התחילו הבעיות .והתחלנו לאמן את הנוער פה עד שהלכתי לבצא תהבאנו הבי ר כךואח

  . הפיקוד העליון של ההגנה ובקטרה בגדרה השביעו אותנו

אנחנו רצינו לכבוש יצאנו למלחמה הראשונה על משטרת עיראק סווידאן שסה ישבו המצרים ו, הייתי בגבעתי בבית דרסר כך אח

א רציתי שיצביעו עליי כי אני בלי הורים נפלו שם ואני לא רציתי לחזור לבאר טוביה כי ל הבאר טוביחברים מה שלוש. ונכשלנו

נתן לי שתי , אז מפקד המחלקה אורי רום תפס אותנו. אז אמרתי שאני לא חוזר –ם יש הורים והם נהרגו להונשארתי בחיים ו

  .זו הייתה נקודת השבירה"! אתה חוזר לבאר טוביה: "זרק אותי על האוטובוס ואמר לי, טירות לחיס

נסענו עם . י ואיפה שגרתי היה קצין מודיעין קרוב משפחה של אלכסנדרוני ואז הוא לקח אותי אליהםשאר בגבעתילא רציתי לה

בגלל שידעתי יידיש הייתי  .הייתי חייל כפול –עמדתי איתם בתור ונתנו לי עוד מספר , באו עולים חדשים מבולגריה, יפ למרכז'ג

כל היום הייתי בא בערב באופניים ובבוקר נוסע לשם לקלוט , סדר צריך ללמד את העולים החדשים שהגיעו תרגילי נשק ותרגילי

לא הבנתי מה לי ולזה וכשבאתי לשם אמרו לי שאני מקבל כסף על שני  – ל אביבא ת"יום אחד קיבלתי מכתב מאכ .חיילים

  .מסתבר שהשלם שעשה לי את המספר לקח את הכסף! מספרים

הסתכלנו אחד על . אחרי שהבן שלי נפל אז הקצין שלו בא לפה –קרה לא רגיל היה לי מ, אחרי כן עברתי כל מני קורסים בצבא

כשהייתי בחיל המיעוטים הגדוד שלנו התפרק ועברנו . בסוף השתחררתי, הייתי בצבא. השני ומתברר שעברנו קורס צלפים ביחד

הביא , וא עשה מסיבה על הגגה .הו מחיפה שאמר שנעשה מסיבת שחרוריום לפני השחרור היה מיש. למחנה עמוס ליד עפולה

  .בנות וכמה חיילים ושם הכרתי את אשתי

כעבור שלושה ימים באנו , התחתנו. 1950למרץ  7- זה לא היה פשוט אבל קבענו את החתונה ב, כעבור כמה זמן קנינו משק

שבי המצרי במלחמת יום הוא נפל ב. הבן הגדול נולד וזה היה כאילו המשיח בא, היו לנו שלושה ילדים. למשק ומאז אנחנו פה

  .לצבא אין לי כל טענות –יש לציין שהקצינים שהיו איתו יחד באים אלינו פעמיים בשנה . הכיפורים ונהרג שם

שניים עוד הולכים . והשלישי עוד מעט מתגייס, אחד שתיכף גומר את הצבא, נכדה שלומדת קרימינולוגיה, יש לנו שבעה נכדים

  .בין הראשונים בנוער בארץ, אחת רכזת נוער ואחר שהוא סייפן –ס ושניים שכבר השתחררו "לביה
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