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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

  טיילר
   :שם פרטי

  יעקב 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 
  טיילר

                                              בלועזית
Tyler  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  יעקב

   בלועזית
Jacob                                          

:                     מין
 זכר

   :לידהשנת 
29.07.1930 

                                                           :עיר לידה
                                                             הרדרנסט

       בלועזית
 Hardrnst                                          

  :ארץ לידה
 רומניה 

  :של האבושם משפחה  שם פרטי
  שלמה

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 ברטה

                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  הרדרנסט

   בלועזית
Hardrnst 

  :ארץ המגורים

 רומניה 
   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 ישיבה

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  תלמיד

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

  " ל"האצ"

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

                                                                                       
   בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

                                                                                                                              

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

    מחנה עבודה טרנזיסטור
   

  בלועזית
  

                                                                  מחנה עבודה טרנזיסטור   :הנך אדם חופשי המקום בו נודע לך כי
 

  :  תאריך השחרור
1945 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  בלגיה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  

  :עליה שנת
  

1948 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
  "אלטלנה" 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                                                                                                                                         

אחים ואחות בית  3היינו  גרנו בעיירה קטנה הדרנסט  בבית מעץ אבא היה עובד במסחר של בעלי חיים אימא הייתה עקרת בית
בעיירה היו הרבה יהודיים והייתה שם הרבה אנטישמיות   לפני . דתי שומר תורה ומצוות אבא היה מתפלל בבית הכנסת

המלחמה הייתי חולה בטיפוס הייתי בבית החולים ולא רציתי לאכול שם והיה לידי צועני והוא היה מרביץ לי כדי שאני יוכל ואבא 
המצב היה מאוד קשה שמענו רק משמועות על מה . חולים בלילה הוציא אותי משם השארנו הכול מאחור וברחנובא אליי לבית ה

  .י הגרמנים"שקורה ליהודים בפולין ע

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

תפות השת, 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

  
כאשר התחילה המלחמה סבלנו מאוד מהרומנים שהיו אנטישמים והמקום שלנו עבר מיד ליד מאוקרינה לרומניה  ובעקבות כך 

היו עוזרים לגרמנים ובטשרנוביץ אמרו לנו לעלות לרכבת כדי  הרומנים .נאלצנו לעבור לטשירנוביץ ששם היה בטוח יותר ליהודים

ללכת לעבוד וכך כל המשפחה עלינו לרכבת ולא ידענו לאן אנחנו נוסעים נסענו משהו כמו שבועיים עד שהגענו לברשת מקום 
ו היה מקש והקירות באזור אוקרינה שם הורידו אותנו מהרכבת והעבירו אותנו לאולם גדול אשר שימש לאחסון התבואה שהגג של

  .מעץ הכניסו לשם הרבה יהודים היה קר מאוד שם הייתי עם המשפחה כ חצי שנה ושם אף אחד לא דאג לנו לאוכל ובגדים
הייתי ילד קטן ומרוב  .שני אחים שלי הלכו לחפש לנו אוכל והרגו אותם באו אנשים וסיפרו לנו שהם נהרגו קראו להם שטרול ופרץ

הייתה באר מים ומרוב קור שהיה היא הייתה קפואה ולא יכולנו לקחת משם . קור לא יכולתי ליישר את הרגליים ולא יכולתי לקום
אבא ואימא שלי חלו גם הם מטיפוס מצער ומהמחלות שהיו ושם הם מתו במקום קברתי את ההורים שלי בקבר אחים לא  . מים

כאשר אבא שלי נפטר משהו לקח ממנו את המעיל והעביר לי . כוח גם אחותי נפטרה שם ממחלת הטיפוס יודע מאיפה היה לי

נשארתי לבד הגיע הקיץ והתחלתי להתאושש לא  .אותו והייתי מתכסה בו לא הייתה לי סמיכה ואפשר לומר שזה מה שהציל אותי
  .אותי החוצה לשמש ושם נשארתי בתקופת המלחמהיכולתי לישר את רגליי ולא יכולתי לצאת החוצה ומשהו הגיע הרים 

הייתה אישה שבעלה היה בחזית היא לקחה אותי לבייתה היה לה מטע של פירות ואכלתי שם  וזה השאיר אותי בחיים אני הייתי 

תוך משהו הלשין ששהיתי אצל האישה והיא החביאה אותי ב .האזור היה מיוער והיו פרטיזנים ביערות.מוציא את הפרה למרעה
ערמת קש בכדי שלא ימצאו אותי עד שהיא אמרה לי שאני לא יכול להישאר יותר ואני צריך לעזוב לא היה לי נעליים והיא הורידה 

נתנה לי אוכל ויצאתי לדרך היא .את הנעליים שלה ונתנה לי אותם הנעליים היו גדולות והיא הכניסה שעווה לנעל כדי שיהיו בסדר
הלכתי לכיוון המחנה בלילה ישנתי ביער היה מאוד חשוך ושם היה בטוח יותר , מחנה של יהודיםמ יש "ק 50אמרה לי שעוד 

הגעתי לגשר של נהר והבחנתי בגרמנים , בבוקר המשכתי ללכת עד שהגעתי למחנה ריכוז של היהודים. מאשר מקום אחר

יתקל בהם הגרמנים הבחינו מרחוק ואני שנמצאים על הגשר ובודקים את העוברים שם לכן נאלצתי לעשות עיקוף בכדי לא לה
להם הכדורים ועברתי לצידו השני של  שנגמרומהפחד עברתי את הנהר למרות שלא ידעתי לשחות והם החילו לירות עלי עד 

הנהר ונדבקתי לעמוד בטון אשר היה שם עד שנגמרו להם הכדורים והגעתי למחנה הריכוז האוקראינים היו אחראים על מחנה 
ם לא ידעו שנכנסתי במחנה לא היה אוכל ולא בגדים חיפשתי שאריות של אוכל בכדי לשרוד ומשפחה לקחה אותי שם הריכוז וה

ברחנו  . אחרי המלחמה הרוסים לקחו אותי לבית הספר ליתומים אני ועוד חבר לא רמינו להישאר שם והחלטנו לברוח .אליה
על גג ברכבת הייתי בגג ליד ארובת הרכבת כדי להתחמם חיבקתי את משם לתחנת רכבת ולא היה לנו כרטיסי נסיעה לכן עלינו 

אמרתי לו כי אין ברשותנו ? קצין רוסי ראה אותנו יושבים במדרגות הרכבת ושאל אותנו מה אנחנו עושים פה, ארובת הרכבת

ל הרכבת ושאל כרטיס נסיעה והוא אמר לנו לעלות לרכבת ושם אותנו למעלה במקום ששמים את המזוודות הגיע המבקר ש
רציתי לחזור הביתה לטשרנוביץ ובטעות עליתי על רכבת .אותנו איפה הכרטיסים שלנו והקצין אמר לו שיעזוב אותנו וימשיך הלאה

לקייב ומקייב עליתי על רכבת חזרה לטשרנוביץ בדרך פגשתי יהודייה שדיברה אידיש והיא שאלה אותי לאן אני נוסע ואמרתי לה 
ץ והיא אמרה שאני לא יכול להגיע מהדרך הזאת והזמינה אותי לביתה קנתה לי בגדים ובכדי לקנות לי שאני נוסע לטשרנובי

כרטיס נסיעה ברכבת היא נאלצה לקנות כרטיס מהשוק האפור מפני שאסור היה לקנות כרטיסים ולאחר כמה ימים ששהיתי 
ליד מקום המגורים .ת  היא הייתה חברה של אימא הגעתי לבית הייתה שם אישה שניצלה  בחצר הבי .אצלה נסעתי לטשרנוביץ

ואמרתי לו שהרגו את כולם והוא אמר לי  " ??איפה אבא איפה כולם" :שלי בטשרנוביץ היה כנסיה והכומר ראה אותי ושאל אותי

 האישה שהייתה בביתנו איבדה את כל משפחתה בשואה ואמרה לי שאני יישאר איתה.למה לא באתם לכנסייה בזמן המלחמה
  .אבא שלי לפני שעזבנו החביא כסף בבית סיפרתי על כך למשהו הוא חפר בכל אזור הבית אך לא מצא .והיא תשמור עלי

  .מצאתי בבית את הפמוטים של אימא שהייתה מדליקה איתם נרות שבת ומצאתי תכשיטים של אימא הבית היה הרוס



 

הרב אמר לנו שהגרמנים  .אותי וישנתי בבית הכנסת על ספסלעם האישה נשארתי כמה לילות ופגשתי את הרב סקולניק שלקח 

והרב בקש שנמצא את הסבונים האלה כדי שנביא אותם " סבון נקי מיהודים"  ים סבון שהייה עשוי מיהודים שנקראהיו מכינ

לרומניה עברתי  .אמרתי לרב שאני רוצה לעלות לארץ ישראל דרכי נפרדה מהרב שטס לארצות הברית .לקבורה בבית קברות
בהונגריה ישנתי בבית הכנסת לאחר מכן הגעתי  .מרומניה להונגריה ופגשתי הרבה יהודים שחזרו כדי לחפש את הבתים שלהם

ל "ל וכך היה התגייסתי לאצ"לבלגיה ושם אמרו לי שאם אני רוצה לעלות לארץ ישראל אני צריך להתגייס למחתרת של האצ

אותי למחתרת ומבלגיה נסעתי למרסיי שם פגשתי עוד יהודים אסור היה להיות חבר  הכניסו אותי למקום שלא אראה מי שמשביע

אבא שלי לפני שעזבנו החביא כסף בבית סיפרתי על כך למשהו  .מחתרת היו תולים שם את מי שהיו תופסים אותו חבר מחתרת

איתם נרות שבת ומצאתי תכשיטים  מצאתי בבית את הפמוטים של אימא שהייתה מדליקה .הוא חפר בכל אזור הבית אך לא מצא

  .עם האישה נשארתי כמה לילות ופגשתי את הרב סקולניק שלקח אותי וישנתי בבית הכנסת על ספסל .מא הבית היה הרוסישל א

והרב בקש שנמצא את הסבונים " סבון נקי מיהודים" הרב אמר לנו שהגרמנים היו מכינים סבון שהייה עשוי מיהודים שנקרה 

אמרתי לרב שאני רוצה לעלות לארץ ישראל דרכי נפרדה מהרב שטס לארצות  .נביא אותם לקבורה בבית קברותהאלה כדי ש

בהונגריה ישנתי בבית  .עברתי לרומניה מרומניה להונגריה ופגשתי הרבה יהודים שחזרו כדי לחפש את הבתים שלהם .הברית
ל וכך "ות לארץ ישראל אני צריך להתגייס למחתרת של האצהכנסת לאחר מכן הגעתי לבלגיה ושם אמרו לי שאם אני רוצה לעל

ל הכניסו אותי למקום שלא אראה מי שמשביע אותי למחתרת ומבלגיה נסעתי למרסיי שם פגשתי עוד יהודים "היה התגייסתי לאצ

  .אסור היה להיות חבר מחתרת היו תולים שם את מי שהיו תופסים אותו חבר מחתרת
  

    :ועל חייך בארץתום המלחמה י על קורותיך מ/אנא ספר

רציתי להתגייס לצבא ולא רצו  .והפלגנו לארץ ישראל ירדתי מהאנייה ולקחו אותי לכפר ויתקין" אלטלנה"במרסיי עליתי על אניית 

אותי לגייס אותי מפני שהייתי רזה מדי התיישבתי על הרצפה והתחלתי לבכות ראו אותי שאני בוכה ניגשו אלי ואמרו לי שיגייסו 

למחנה דורה לאחר מחנה דורה עברתי לדרום שם נפצעתי מירי אמבוש  שעשו עלינו ולקחו אותי בלילה עם חמור לבית החולים 

פגשתי את אשתי רבקה התחתנו  .הוציאו לי את הכדור לאחר שהחלמתי חברתי לחיל הים. על אלונקה עד שהגיע רכב צבאי
לי מאוד קשה לא היה לי משפחה תודה לאל אני לא מתלונן אלוקים נתן לי אישה כאשר הגעתי לארץ היה .   עבדתי בסולל בונה

  ילדים נכדים  3בית 

  

  

 

   חצור הגלילית, יאיר יהודאי :ראיון

  2013יוני 

  


