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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון
  

רחוב , כשהרחוב שלנו, גרנו במרכז האזור היהודי בורשה. שני מבין חמשת ילדיהם של הורי, 1922נולדתי בורשה בשנת 

היה משרד ש,העסק המשפחתי. הבתים מסחר יהודיים בחצרות היה מלא לכל אורכו בבתי כנסת ובבתי, )Nalewki( קיןונלו

אבל היה ממה , מידיםבמיוחדלא היינו א. ואמא הייתה עקרת בית,נוהל על ידי אבא, 'רשה ללודזודואר מוחבילות משלוחי 

בגילאים  .המורחבת המשפחהעם ולנפוש שם , הסמוכה )Otwock(אוטיבוצק בקיצים נהגנו לשכור בקתת נופש בעיירה . לחיות

הבונקר של מרדכי  ,שנים אחר כך ,היכן שהיה( 18לאחר מכן למדתי בבית ספר יהודי ברחוב מילא , קטנים למדתי בחדר

שהיה בית ספר ידוע מאוד , ש גרשון ליס ברחוב זמנהוף"ואחר כך עברתי לתיכון יהודי ע, )בזמן המרד בגטו ורשה' אנילביץ

אבא היה  .יושב ולומד תורה בדבקות כל היום, אליעזר וינר, כילד אני זוכר את סבי .היינו משפחה דתית מאוד. באותה תקופה
הקומוניסטית ' בונד'שהיה חבר בתנועת ה, פנחסעובדה שבן דודי , משפחתי היא נצר לרבי מפשיסחא, בנוסף. חסיד קוצק

לרוב לא נתקלנו בפולנים , די של ורשהמאחר והתגוררנו בלב האזור היהו. בלעג ציני היה נוהג להעלות באוזני, דתית-והאנטי

מהגויים הוא דבר שנולדתי  הפחד. חיינו בפחד מתמיד, אך למרות זאת. ורובם המוחלט של מכרי וחברי היו יהודים, ביומיום
, כל זמן בו הייתי מחוץ לבית גרם להוריי לדאגה. באופן קבוע להתרחק מהגוייםבאוזניי כשההורים חוזרים , חייתי אותו, לתוכו

אז  ,בימי שישי פולנים היולחוות מפגש עם יצא לי בהן הפעמים הבודדות ש. ה הם תמיד שאלו איפה הייתיוכשחזרתי הבית

וילדים , בדרך לשם עברנו באיזור הפולני. ם באופן קבוע להתרחץ לקראת השבת בנהר הויסלה החוצה את ורשההיינו הולכי

  .לעיתים עם הוריהם. פולנים זרקו עלינו אבנים
  

  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
  

  
לא שיערנו שדבר כמו השואה יוכל . אך לא פחדנו, לפני פלישת גרמניה לפולין היו דיבורים על מלחמה שעומדת לפרוץ

מה גם שהורי זכרו את הכיבוש הגרמני מזמן מלחמת העולם . ובטח שלא על ידי מדינה תרבותית כמו גרמניה, להתרחש
  . שלא היה נורא כל כך ליהודים, הראשונה

וכל הרחוב בא למצוא מקלט במחסן , כשהפצצות החלו ליפול לא היה היכן להסתתר. פצצה אדירה על ורשהיום אחד החלה ה

. הבית שלנו לא נפגע. בני הנוער גויסו למכבי האש על מנת לעזור ככל שניתן הבאיםבימים . עסק השליחויות של המשפחה

מיד לאחר שהגרמנים . הייתי אז בבית. נכנסו לעיר ולאחר מכן הגרמנים, כמה ימי הפצצות באו שלושה ימים של שקטלאחר 

). ובמיוחד ליהודים מזוקנים(בעיר  להיטפל ליהודיםלגייס יהודים לעבודה עבורם למען המאמץ המלחמתיו נכנסו הם החלו

  . אף לירות ביהודים ללא הבחנהולעיתים , לחתוך זקנים באמצע הרחוב בשביל השעשוע, הגרמנים נהגו להרביץ ליהודים
אצלי את התהליך היה שיחה שערכתי עם אבי לאחר הפלישה  המקרה שהתחיל. להתרחק מהדתגם בתקופה זו התחלתי 

הזכרתי לו שגם על . את זקנו וימנע מעצמו את ההשפלה התחננתי בפני אבי שיגלח, לאור המקרים של חיתוכי הזקנים. הנאצית

, כששמעתי את התגובה הזאת. "'ילך על קידוש ה"אלא ,את זקנו  מע לי ואמר שהוא לא יגלחאבי לא ש. פי ההלכה הדבר מותר

  .הבנתי פתאום לאן פנאטיות דתית יכולה להוביל אותך
הם לקחו אותי לעבודה . כשלפתע התנפלו עלי חיילים גרמנים, שבועות מיום הפלישה הלכתי לי ברחוב 3-4לאחר , יום אחד

בודה הייתה לסדר את תרמילי הע, במחסן הנשק. ל יד הרובע היהודישהיה ממוקם במבצר עתיק ע, במחסן נשק פולני נטוש

אחד . יהודי מזוקן שסבל מצליעהעבד ביחד איתי גם  ,במחסן. השאירו מאחוריהםושאר אמצעי הלחימה שהפולנים  הפגזים
. מני פצע ברגלוהיהודי הפשיל מכנס והראה לגר. בא אל היהודי ושאל אותו לפשר צליעתו") יוגנד-היטלר("' נערי היטלר'מ

מהמחסן השתחררתי לאחר . והחל להרביץ ליהודי במקום הפצע ,מעין ענף דק מעץ, שלו הגרמני שלף את השוט, כשראה זאת

הוא אמר שאני מוזמן . ואמר לי שהוא מתכוון לברוח, ולממ מהבית שהיה השכן, בא אלי דובהלה אחרי כמה חודשים. יום לערך

התגנבנו לתחנת , באישון לילה, וכך ,תי להצעה בלי לחשוב הרבההסכמ. איתי או בלעדי, קרהלך בכל מאך שהוא י, לבוא איתו

אני "שמעתי אותם אומרים מאח ו, כנראה שמו לב אלינוהפולנים שנסעו ברכבת . וקפצנו על רכבת משא לכיוון לובלין הרכבת

חלנו אני ודובהלה התמלובלין . צלחנו לרדת בלובליןוה, אך למרות זאת הם לא עשו דבר בנידון, )"כינוי ליהודי(מריח דג מלוח 

, כוסלובקיה שגם הם התכוונו לחצות את הגבול'בדרך פגשנו חבורה של פליטים יהודים מצ. ללכת ברגל לכיוון הגבול הרוסי

גרמנית והיחס כים דברו 'אך מכיוון שהיהודים הצ, לאחר זמן מה עברנו ביער ונתפסנו על ידי חיילים גרמנים. וחברנו יחד למסע

מעבר הגבול במיד . הם עזבו אותנו ונתנו לנו להמשיך בדרכנו, של הגרמנים אליהם היה טוב מיחסם אל היהודים הפולנים
והתחלתי לעבור מסכת של חקירות ממושכות על מנת לוודא שאיני , )היום באוקראינה( בית סוהר ליד העיר לבובלהכניסו אותי 

זאת משום . הקבוצה התפזרה ונפרדתי מדובהלה, לאחר ששוחררנו. שוחררתי לאחר כמה ימים. מרגל או משתף פעולה



 

אל העיירה  נסעתי, לאחר מכן. לעבור את הגבול –שהחבירה יחדיו הייתה מלכתחילה רק על בסיס של אינטרס משותף 

וזה היה המקום היחיד שהיה לי , כתובת של בני משפחתו שגרים בעיירהאת המאחר ושכן שהיה לי בוורשה נתן לי , גורוחוב

עד , הייתי בגורוחוב זמן קצר. העיירה גורוחוב התמלאה תוך זמן קצר פליטים יהודים שחיפשו גם הם מקום מקלט. ללכת אליו

התחלתי במסע חזרה עם קבוצה של יהודים שהיו להם כוונות דומות . י רצוי שםמאחר ולא היית, שרציתי לחזור חזרה לפולין

מאחר והמצב בפולין נהיה קשה , ואמרו לנו שבלתי אפשרי לחזור חזרה, עד שבדרך פגשנו יהודים שהלכו בכיוון ההפוך, לשלי

מאחר . ם יהודים שברחו מפני הנאציםלאחר זמן מה הרוסים התחילו לגייס לעבודה פליטי. בלית ברירה שבנו על עקבותינו. מדי

בתחילה . לעבודות לא הייתה לי ברירה אלא להתגייס גם אני, והמשפחה שאירחה אותי עד אז לא רצתה לתת לי להישאר עוד

אך התברר שהתפקיד שיועד לנו היה עבודה בכריתת עצים ביערות , בבתי חרושת ובתנאים טובים חשבתי שהעבודה תהיה
וסבלנו , מאחר והעבודה הייתה עבודת פרך, ניסינו אני וחבר לברוח משם, לאחר כמה חודשי עבודה. יבירבאורל שעל גבול ס

נתפסנו אך מאחר והיינו ללא תעודות , שברפובליקה הטטארית )Kazan( עלינו על רכבת לכיוון העיר קאזאן. מקור אימים

אך מאחר ולא הייתה לי כוונה , מקום שברחתי ממנונשלחתי חזרה ל, לאחר השחרור. ונשלחנו לחודש מאסר, במהרה ברכבת

  ).Chelyabinsk(ליאבינסק 'ברחתי שוב מהרכבת וירדתי בעיר צ, לעשות זאת
ניסיתי להגיע , בידיעה שזהו המצב .והם היו הסמכות העליונה בעירם, גות היה מעמד גבוה מאודלראשי המפל, ברוסיה של אז

, הלכתי לבית המפלגה הגדול שבעיר .ליאבינסק על מנת לנסות להשיג ממנו עזרה'בצשישב  המקומיים לאחד מראשי המפלגות

אחד , לאחר זמן מה. ישבתי בשער במשך כמה ימים כשאני חוזר על דרישתי להיכנס. אך השומרים בשער לא נתנו לי להכנס

ראש המפלגה . ממקום מושבושלא זז כבר כמה ימים , השומרים הודיע לראש המפלגה שבשער יושב אדם הרוצה לדבר איתו

ואני פצחתי בנאום , ראש המפלגה שאל אותי לרצוני. ונכנסתי אל משרדו של ראש המפלגה, אמר לשומר שישלח אותי אליו
על כך שאף אחד לא מוכן לעזור לי ושכל רצוני הוא רק לעבוד ולהיות לתועלת לעם , שלם על קורותי כפליט מלחמה מפולין

הוא נתן לי פתק שיעזור לי . ואמר שהוא מוכן לעזור לי –נראה שעשיתי עליו רושם  - וא הסתכל עלי לאחר שסיימתי ה. הרוסי

, הוא מיד נתן לי מקום לישון בו, וכשהראיתי למנהל בית החרושת את הפתק, לציוד חקלאי לקבל עבודה בבית חרושת מסויים
לאחר מכן הוא הצמיד ". כן"על כל שאלה ששאל עניתי ב. והתחיל לשאול אותי על המיומנויות שיש לי ועל העבר המקצועי שלי

להעריך אתאיכות התפקיד של אותו אדם היה . כך שבהמשך אוכל לקבל תפקיד משל עצמי, אותי לפועל במקום כמתלמד

היה , לאורך כל תקופת עבודתי במפעל .שהיו מקבלים את משכורתם בהתאם להערכה זו, של העובדים האחרים ייצורהוהספק 
  .ש המפלגה שואל בשלומי ומוודא שכל צרכי מסופקיםרא

ולאחר , סיימתי את הקורס בהצלחה. שלחו אותי לקורס למפעילי עגורנים מטעם המפעל ,ביזמת ראש המפלגה, לאחר זמן מה

 ועל אף העובדה שהייתי, בבית החרושת התיידדתי מיד עם כולם ומצבי היה טוב. התחלתי לעבוד כנהג עגורנים במפעלמכן 

ורוסיה החלה להעביר את כל ציוד המלחמה , מכן גרמניה פלשה לרוסיה זמן מה לאחר. הרגשתי ממש כמו כולם, היהודי היחידי

ראיתי את כל . ויום ולילה עבדתי בפריקה והטענה של ציוד צבאי, המפעל שלנו הוסב לצורך הזה. הכבד שלה לאורל ולסיביר

  . ני מודהם מעוצמתה של מכונת המלחמה הרוסיתועד היום א, הלך הרוח משתנה אל מול עיני
בעירה איסטוק , במחוז סברדלובסקלבית חרושת אחר  על ידי הצבא הרוסי הועברתי תקופת עבודה של פחות משנהלאחר 

א הוסב לייצור ציוד הו שהחלה המלחמהולאחר , בית החרושת ייצר מדחסים במקור ).Yekaterinburg(שעל יד יקטרינבורג 

בבית . והתפקיד שלי היה קשור במלאכה זו, את טילי הקטיושות הראשונים בבתי החרושת החלו לייצר יתרבין ה. צבאי
 ,הזמןעם ,כך. חשמל גם במחלקת ןביניה, בזמני הפנוי להסתובב בין מחלקות המפעל השונות נהגתי ליאבינסק'צהחרושת ב

יצא  ,בפועל. זאת וקיבלתי גם תפקידים בחשמלאות באיסטוק ידעתי לצייןבבית החרושת ו, רכשתי מיומנו בחשמלאות

היה ובית .שזהו הספק העבודה לחודש הקרוב, "פלאן" בית החרושת היה מקבל, בכל חודש: שהתנסיתי במגוון של תפקידים
 בכל סוף חודש כל עובדי המפעל היו לחוצים להספיק את, לכן. מנהליו היו נענשים בחומרה, פלאן שקיבל"החרושת לא עמד ב

שלוש - בבית החרושת באיסטוק עבדתי במשך שלוש. "פלאן"ם היו נעזרים בחבריהם על מנת להספיק את הוכול, חובותיהם

  . 1945עד שנת , וחצי שנים לערך
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר
  ):עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

  
. דבר שהיה בעייתי ולקח כמה חודשים מאחר ולא היו לי תעודות, לפולין, שהמלחמה נגמרה רציתי לחזר הביתהכששמעתי 

ארצות : היו שתי ברירות עיקריות. הכל הרוס, לאחר שהתחלנו את המסע נודע לי מהר מאוד שאין בשביל מה לחזור לפולין

שהייתי פטריוט והבנתי שאין לי מה לחפש , אך אני .ראשונהיצאו מרוסיה בחרו באפשרות הרוב האנשים ש. הברית או ישראל

על פי ארגונים שם חילקו אותנו , בדרך חזרה מרוסיה נסענו כל הציונים לכיוון ברסלב. החלטתי לעלות ארצה, באמריקה

שייכת לפלג שהייתה " אפיקים"כתי לקבוצת אני שוי.  נים על מנת להתארגן בוקבוצה קיבלה בניין נטוש של הגרמכש,וקבוצות

: עברנו דרך מקומות שונים באירופה. עברנו תקופה של הכשרה לקראת העלייה ארצה' נוחם'עם ". גורדוניה"בתנועה ' נוחם'

כחלק , "מורדי הגטאות"על ספינת  לכיוון ארץ ישראל 1947הפלגנו בשנת , מאיטליה. אוסטריה ולבסוף איטליה, גרמניה, כיה'צ

ונשלחנו למחנה מעצר , נתפסנו על ידי הבריטים, בסוף מאי, שירדנו בחופי הארץאחרי ישר . מהעלייה הבלתי לגאלית

  .אנשים ממחנה המעצר 17ברחנו אני ועוד  1948באוקטובר . בקפריסין
  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):רות הבאיםלדו
  
  

נשלחנו תחילה למחנה אימונים . תואז גויסנו להילחם במלחמת העצמאו, ימי חופש 4ניתנו לנו , סוף ארצה- כל-סוףכשהגענו 

, היום נצר סרני(שלחו אותנו לקיבוץ בוכנוולד , לאחר מכןו,למשך כשלושה שבועות )תל השומר כיום באיזור" (ליטבינסקי- תל"

התפקיד שלי היה . הועברנו למטה אזור השפלה שהיה בגדרה, לאחר זמן מה. הולכים לאייש משלטים שוניםולפי תורנות היינו 

המשכתי לעבוד , לאחר המלחמה. בעיקר שמירה מפני הפלישות שהערבים הרבו לבצע בכדי לגנוב אספקה ולפגוע ביהודים

עבדתי כחייל בקבע זמן . דות של חיילים בקבעשהיה החייל הראשון שהעמיד יחי, ל כחשמלאי במסגרת חיל הספר"עבור צה

. 1981ביולי , עד שפרשתי לגמלאות שם עבדתי, שבחיפה כחשמלאי" וולקן"התחלתי לעבוד בבית היציקה  1950ובשנת , קצר

יש . כחודשיים לאחר שיצאנו ביחד, 1954התחתנו בספטמבר . מזל, הכרתי דרך חברים את אשתי לעתיד 1954באמצע שנת 
  .שוהםביתו באז עברנו לגור עם יחיאל ב, 2008גרנו בחיפה עד שנת . ושלושה נכדים, יחיאל, אחדלנו ילד 

  
על אף שלא היה מקובל כל כך ללמוד נגינה בקרב המשפחות היהודיות . אצלי נטייה למוזיקה קיימת עוד מגיל צעיר הייתה

הפסקתי לנגן לאחר . והתחלתי לנגן משמיעה, ביתנוילד קניתי בדמי הכיס שצברתי כינור מאלטע זאכן שהיה ליד כ, האדוקות
וזהו הכלי בו אני מנגן  -משמיעה , גם אז - התחלתי לנגן במנדולינה , ברוסיה, לאחר מכן. אך האהבה למוזיקה נשארה, זמן מה

שהייתה  ,בחיפה" נשר"בשנות החמישים ניגנתי לזמן קצר בתזמורת . לאחר שיצאתי לגמלאות התחלתי ללמוד תווים. עד היום

עד , ניגנתי כעשרים שנה" מצלול"ב. גם היא בחיפה, "מצלול"לאחר שיצאתי לפנסיה התחלתי לנגן בתזמורת . אז מאוד ידועה
 ומדי פעם מופיעים באירועים חברתיים, פעם בשבוע אנחנו נפגשים ומנגנים. כיום אני מנגן בתזמורת בשוהם. שעברנו לשוהם

  . ביישוב שונים
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