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  1946 :תאריך השחרור                                                                   רוסיה, ריגה :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריהמחנות פליטים (

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  איטליה

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :שנת עליה

  

1948 

ציין את , במידה ועלית באנייה

  שמה

  יה'אבצ



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                              

. היה דתי עם כיפה ובחגים היינו הולכים לבית הכנסתאבא שלי . השישי מבין שבעה אחים, 1920נולדתי בשנת 

עוד לפני המלחמה הפולנים היו . גם אמא ואני, הייתה לנו חנות בגדים בבעלותו של אבא וכל המשפחה עבדה שם

בילדותי הייתי חלק מתנועת הנוער כשהייתי קטן הייתי הולך לגן שדיברו בו בשפה העברית ו. מאוד אנטישמים

  . ג בעומר תמיד היינו יוצאים ליערות ועושים שמח"בל. שאחי הבכור היה ראש הקןכ "השומר הצעיר"

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, סתורהאנשים שהיו בסביבתך בגטו או במ, או בהתנגדות בריחהב

  

את היהודים  שחייבומייד יצאו הוראות בכל העיר . פרצה המלחמה והגרמנים כבשו את פולין 1.9.1939בתאריך ה

יעו בסופו של דבר הג. למכור דברת אלא רק באמצע הכביש ואסור היה ללכת על המדרכו וראס ,לשים טלאי צהוב

התחילו לקחת אותנו לכל מיני עבודות יומיות ובלי אף סיבה . ה עם משאיותתתכוללחנות של אבי והוציאו את כל 

 מאיתנובנוסף דרשו . בערב היינו חוזרים הביתה מותשים. בזמן העבודה והרביצו לנואותנו ממקום למקום  העבירו

אמי . את כל הפריטים היקרים בבית ולא הבאנו להם אבל אנחנו החבאנו, להביא את כל הכסף והזהב לידי הגרמנים

החביאה את כל התכשיטים בסיר ועליהם שמה שומן אווז שהתקשה על התכשיטים ואת הסיר לקחה איתה לאורך 

  . בגבול רוסיה שילמו לפולני להעביר אותם את הגבול בדרך אחרת ושם שכחנו את הסיר. כל הדרך

ראו שהיא , אחותי רחל הלכה לראות מה זו המוזיקה שהייתה שם. הכיכר באחד הימים שמענו שיש תזמורת באמצע

הובילו . למרכז העיר אמרו לכל היהודים להגיעלמחרת . יהודייה ולקחו אותה עם עוד קבוצה של יהודים לגטו ורשה

  . ילדים שני הורים ושבע - הצלחנו למצוא את כל האחיות וכולנו היינו בחדר אחד ועם הזמן, ם אותנו לגטו ורשהג

אנחנו , כשהייתה שמועה שהגרמנים רוצים להרוג את היהודים 1940בשנת . באחד הימים הצלחנו לברוח לרוסיה

משם עברנו את הגבול . פולין - על גבול רוסיה" מלקים"עלינו על רכבת משא של בהמות ונסענו עד מקום שנקרא 

חצי שנה היינו ישנים בבתי  .בידי הרוסיםהייתה  בזכות פולני שקיבל מאיתנו כסף והגענו לעיר ביאליסטוק שכבר

אחותי ואני היינו מוכרים סיגריות ובכסף שהרווחנו היה אפשר לקנות כל מה . כנסת על קש שפיזרנו על הרצפה

  . בלילה היינו מוכרים קפה. שהיה צריך

הקור היה נורא והגיע למינוס ארבעים מעלות בעיר . ללמחוז אורנסענו אז נרשמנו לעבוד ברוסיה ומביאליסטוק 

עבדנו שם וקיבלנו דירה יפה עד שפרצה המלחמה . מה שהיה טעות רוסלאלבמשם נסענו ו, סקגורמגניט

  .22.6.1941ב

 כשהגענו לרכבת. וללכת ברגל מעיר לעיר עד שהצלחנו להגיע לתחנת הרכבת, יהודים וקומוניסטים, התחלנו לברוח

כשהלכנו הגרמנים תמיד . וניתקו את החלק שלנו מהשאר ושוב לא היה איך לנסוערכבת בערה חצי  ,םהפציצו גם ש

כששמענו יריות רצנו לתעלות ואחר כך חיפשנו . ורוב הזמן הלכנו יחפים כי היה חבל לנו על הנעליים בעקבותינוהלכו 



 

משם המשכנו עם אונייה לנהר , גרדהצלחנו לתפוס רכבת ונסענו איתה עד סטלינבסופו של דבר . אחד את השני

  . 1941גורייב בלעיר  הגענו שםו, דרך הים הכספי, וולגה לקזחסטןהמשכנו עם ה. אסטרחןוולגה לעיר 

פחה שלי נשארה שם עד סוף המלחמה ואני התנדבתי המש. וכל אחד מצא עבודה דירה מהממשלה בגורייב קיבלנו

אמי לא הבינה למה אני רוצה ולכן סיפרתי להם שחייבו אותי  .כדי להתנקדם בגרמנים לצבא הרוסי 1943שנת ב

   . ודרכינו נפרדו להתגייס

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ): עליה/ העפלה, אחרי המלחמה חייך, הביתה תךהשחרור וחזר(

  

שלחו אותי לקורס סמלים שאורך בדרך כלל שישה חודשים . ובכלל ידעו כל דבר על כל חייל, בצבא ידעו שאני יהודי

אני הייתי עם שלושת . ואחריו שלחו אותי לחזית לשחרר את העיר ריגה, ובגלל המלחמה קיצרו אותו לשלושה

. ק וכשהגענו לקרב ירדנו מהטנק ורצנו אחריולא הייתי טנקיסט אבל ישבנו על הטנ: הטנקים הראשונים שנכנסו לעיר

  . הצבא הרוסי היה לוקח נשים מרוסיה כשבויות ואונס אותן כדי להתנקם בלטבים ששיתפו פעולה עם הגרמנים

בכל . 1946כל החיילים שהיו בקרב נשלחו לנוח באוהל באימונים של הצבא עד , אחרי שחרור העיר, 1944בשנת 

אני כבר הייתי . ומניה ואנחנו שמחנו כי ידענו שברומניה יש יין והרבה דברים טוביםפעם שלחו קבוצות לשחרור ר

 .בשורה שחיכתה לנסיעה ואז המפקד אמר שאני לא נוסע אלא נשאר להדריך חיילים חדשים

יישלחו לצבא פולין כדי  1939סטאלין הוציא הוראה לצבא שכל החיילים בצבא הרוסי שהיו תושבי פולין עד  1946ב

השליש של הגדוד אמר לי . יום אחד הגיע שליח ליער שהדרכתי בו ואמר לי להתייצב דחוף במפקדה. זק אותםלח

אספו אותנו ברכבת . אבל הרוסים היו חבריי, שעליי לעבור לצבא הפולני ואני לא רציתי כי שנאתי את הפולנים

בראשון למאי היינו . נו עד לגבול פוליןהיה איתנו אחראי שלקח אות. למוסקבה ושם שהינו במלון עד שכולם הגיעו

אמורים לנסוע לוורשה וביקשנו מהאחראי להישאר יום נוסף כדי לראות את המצעד שהיה באותו יום במוסקבה והוא 

  . ברלין -ורשה -במאי למחרת ברכבת מיוחדת שעברה במוסקבה 2- וכך יצאנו ב, הסכים

את המסמכים של כולם כיוון שאני הייתי בעל הדרגה הגבוהה והקצין האחראי מסר לי  ברסט ליטובסקהגענו לגבול 

הגויים ביקשו את . ורשה ובינינו היו יהודים וגרמנים פרבר של ,לפראגההגענו . ולאחר מכן נפרד מאיתנו, ביותר

  . המסמכים כדי לדעת מי נשאר ומי לא אך לא נתתי להם כדי שלא יברחו

היו שם כל מיני . בימים שהיו בין הירידה מהרכבת ליום ההתייצבות בדויזיה הלכתי לבקר בכמה קיבוצים בפראגה

לא היה לי שום קשר עם . מועדונים של יהודים ובכל מקום היו קירות עם פתקים מאנשים חיפשו את קרוביהם

באותה . עולם לא קיבלתי תשובהכתבתי להם מכתבים ברוסית כדי שהצנזורה תעבור מהר אך מ. המשפחה שלי

ויום , אני לא ידעתי על חזרתם. תקופה שלחו את כל היהודים שגרו פעם בפולין בחזרה לפולין ומשפחתי ביניהם

קראתי לה . אחד כשהסתובבתי בפראגה עם חברים יהודים ראיתי לפתע ברחוב חברה של אימי שברחה גם היא

שאלתי אותה היכן הוריי והיא . ע הרוסי והסברתי ואז היא זיהתה אותיוהיא לא הבינה מי אני עד שהורדתי את הכוב

היהודים ביניהם ביקשו את המסמכים , כשחזרתי לחיילים. באותו מקום 2אמרה שמחר תיקח אותי אליהם בשעה 

אז אמרתי להם , שלהם בחזרה כדי לחפש את משפחותיהם ואז לא ידעתי מה לעשות עם הגויים שלהם לא הבאתי

  . כמובן שאיש מהם לא חזר אבל אני כבר רציתי להיפטר מהמסמכים. פיקדון בעד המסמכים וחילקתי אותם להשאיר



 

ירדתי לפי . היא ירדה בתחנה אחת ואמרה לי לרדת בתחנה הבאה. למחרת נפגשתי עם הגברת ונסענו ברכבת

אותו לא הכרתי כיוון שם התחתנו , היו שם גם אחותי וגיסי. באחד מהם מצאתי את הוריי, ההוראה ושם היו צריפים

רציתי ללכת . נחנו המשחררים של העירלא הבנתי מדוע הם חיים בצריף אם א. וגם אחי הקטן, כשאני הייתי בצבא

הלכנו . הצעתי שאני אדבר ברוסית ואבי יתרגם את דבריי לפולנית וכך היה. למחרת לעירייה ולדרוש בשבילם בית

הם פחדו מהרוסים ולא התווכחו , לעירייה ואמרנו לראש העיר שאני לחמתי לשחרור גרמניה וריגה ולכן מגיע לנו בית

הוא אמר שהוא בורח יחד . מרתי לאבי שיבחר היכן לגור ושאני אמשיך לברוח לכיוון הארץא. והלכנו לבחור בית 

עברנו כמה בתים עד שמצאנו בית מתאים ואמרנו לגרמנייה שתוך חמש דקות היא . איתי ואני לא אעזבם יותר

לות לארץ ישראל באותו אזור התארגן קיבוץ לע. וכך התפנה לנו הבית, לוקחת כל מה שהיא יכולה ויוצאת מהבית

  . ובגלל שהם היו קרובים לביתנו הם רצו את הדירה

דיברתי איתם והם שאלו מי זה שעומד לידנו ועניתי שזה . יום אחד נסענו לשרפץ וראינו ברכבת קבוצה של רוסים

רחנו נסענו כדי לראות מה נשאר לנו וב. המפקד הרוסי קרא לסגן הפולני ואמר לו לפנות לאבי מקום וכך היה. אבי

  . מייד כי ראינו את השנאה שלהם כלפינו

לבשנו בגדים שחורים כדי לא לבלוט ולקחנו איתנו . ביחד עם הקיבוץ עברנו בלילות בקבוצות קטנות לסלובקיה

בסלובקיה חיכו לנו שליחים . כדי שאם משמר הגבול יגיע נגיד שהלכנו לאיבוד ובטעות עברנו את הגבול, חבילה

שיכנו אותנו בבית החולים של רוטשילד וזה לא . וינה -ידרו לנו כרטיסים לרכבת לאוסטריהשאספו את היהודים וס

  . נעשה בהסתר

וינט ודרך הסוכנות היהודית לזלצבורג ושם פתחנו מחנה פליטים בשם בית 'לאחר תקופה עברנו דרך ארגון הג

ורים שלי היו בצריפים משל עצמם הה. בהתחלה היה נורא כי לא היה מזון והצבא האמריקאי שלט במקום. ביאליק

כשהגיעו שליחים . אני הייתי בצריף של קיבוץ דרור שהיו עם נטייה שמאלנית. וכל התנועות היו מחולקות לצריפים

ראש העלייה ארגן קבוצות שעברו מאוסטריה דרך האלפים לאיטליה ואני , מארץ ישראל כדי לראות מי נמצא אצלנו

בצד השני של האלפים הייתה וילה שהסוכנות השתלטה . ת וחוזר בחזרה למחנהמעביר קבוצו, הלכתי לעבוד שם

הוריי לא ידעו . משם היו מגיעות משאיות של הצבא האמריקאי עם חיילים יהודים שלקחו אותם הלאה, עליה

  . שעבדתי בעבודה הזו

לאנו ומשם שלחו את המשאיות נסעו למי. מאורח יותר מצאו דרך יותר קלה להורים המבוגרים ואחי הלך איתי

שם הם קיבלו בית ביחד עם עוד אנשים , את הוריי שלחו לעיר קרמונה באיטליה. היהודים לכל מיני מקומות

הגענו , כשלא נשארו יותר יהודים באוסטריה כדי להעביר לאיטליה. והסוכנות דאגה להם לאוכל ולכל מהשהיה חסר

  . גם אחי ואני לקרמונה

אני . כדי שילכו לקורס הגנה - ח וחיפשו מתנדבים שידעו עברית והיו בעבר בצבא"מהפלמלאותו מקום הגיעו אנשים 

סיימנו את הקורס ושלחו אותי . שהתקיים בבארי באיטליה, דרור קדימה, יצאנו לקורס הראשון של ההגנה. התנדבתי

  . פנים ועודלהילחם פנים אל , בקורס למדנו להשתמש בנשק. להיות מדריך של קורס הכשרה לעלייה לארץ

האונייה הייתה במרחק קילומטר מהחוף . לילה אחד התקשרו להגיד שמחכה אונייה וצריכים להעלות את האנשים

כל . העבודה עם סירות הגומי הייתה קשה מאוד והים לא היה תמיד שקט. והגענו אליה בסירות גומי וחבלים

אם . טליה שלטו הבריטים והם היו נגד העלייה לארץהעבודה להעלות את הפליטים לאונייה הייתה רק בלילות כי באי

. לא היינו מספיקים להעלות את כולם אז האונייה הייתה בורחת ומחכה באמצע הים וככה במשך שנה העלנו פליטים



 

הבית היה מפואר . אחרי שלא היו יותר עולים להדריך העבירו אותי לבית הנוער הפשיסטי כדי להדריך גם אותם

 סלבינולמקום קראו . שניצל מהשואה מאיטליה וגרמניה ולמדו שם ספורט ועברית 12-16וער בגילאי מאוד והם היו נ

אחרי שהייתי שם חזרתי להוריי והגענו . בבית הנוער הפשיסטי שהיתי כחודש וחצי. ליד העיר ברגמן באיטליה

ונייה הגיעה לחוף בקלות כי המעבר הא. שם חיכינו לאונייה כשבועיים ואז עלינו לארץ באונייה בשם אמביציה, לונציה

 .כבר היה רשמי ולא היה צורך להסתתר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  

כבר בחופש הראשון נסעתי לחפש . עולים ברעננהואת הוריי שמו באוטובוס לבית האונייה הגיעה לנמל תל אביב 

הוריי החליטו שהאוהלים בבית העולים ברעננה לא מתאימים להם ולכן ביקשו בית . את הוריי ברעננה ומצאתי אותם

  .והם הסכימו, והציעו להם לעבור ליהוד ולגור בבית שהיה שייך לערבים

ח שהכרתי באיטליה "לה לאונייה בחור אחד מהפלמעם הגיענו לנמל ע. מייד אחרי ההכרזה 1948השנה הייתה 

קיבלתי מחלקה שהייתה מורכבת . שם רשמו אותי בדרגת סמל, והוא מייד גייס אותי ואמר לי להתייצב בתל השומר

  . מאנשים שכל אחד מהם דיבר שפה אחרת

ללא ערבים נו סביב ההיי. נסענו לחזית באזור חברוןבאותו לילה כבר ללכת להביא נשקים לכל המחלקה ו התבקשתי

כל אחד , לפני ההתקפות אימנתי אותם ביריות. מפקד הצבא שלהם היה איתם והתקפנו אותם :לכבוש אותם יכולת

בדיוק פקודה לכבוש את ההר ו יצאהבלילה  12ב. היה צריך לירות חמישים כדורים ויותר על מנת להתאמן להתקפות

נכשלנו , את ההר והפסקנו מבלי לכבושו הרבה פצועים והרוגים היו לנ. התחיל מבול ולא הצלחנו לראות דבר אז

  . לא יברחום הסכימו לערבים לצאת לחברון רק עם נשק קל ואנחנו המשכנו לשמור שה בסופו של דבר. במשימתנו

קודה שכל מי שנולד פעד שיצאה כשנגמרה המלחמה התחלתי להדריך בצבא בתל השומר והייתי כמעט שנה 

רבתי ובחרתי להשתחרר ישאלו אותי אם ברצוני להמשיך לקורס קצינים אבל ס. יכול להשתחרר בתאריך מסוים

הייתי מנהל מחלקת חקירות של ו ן שמחפשים עבודה בשדה תעופה במכסחזרתי לבית הוריי ומצאתי בעיתו. מהצבא

סיה התחלתי למחרת היציאה לפנ. שנים עברתי בשדה התעופה עד שיצאתי לפנסיה 37. אנשים שנתפסו במכס

בתחילת . 2000שנים עבדתי שם עד שנת  17, לעבוד כנציג של חברת התיירות הגרמנית בשדה התעופה

למחרת התחלתי לעבוד עם עוד חברת . האינתיפאדה הגרמנים הפסיקו להגיע לארץ ואני הפסקתי לעבוד שם

  .2004תיירות רוסית ושם נשארתי עד שנת 
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