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

  

 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  צרפת

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

  

  :עליה שנת

1947 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  " טטי"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                                                                                                                                         

נפטרה  מא שלייא. סבא וסבתא יחד עם המטפלת שלנו והבן שלה אדק, אבא שלי, לפני המלחמה גרנו בעיירה שאנץ שבפולין אני

אבא שלי היה סוחר ידוע מאוד בפולין  .כאשר היא הלכה לעזור לענייה שחלתה במחלה קשה ואמי נדבקה ומתה, שהייתי תינוק

! מיליונרים, היינו עשירים מאוד, יער גדול ובריכות דגים, היו לנו אלפי דונמים של אדמות ושטחים. והוא סחר באדמות ובעצים

  .קנות אדמותתמיד ל, לסבא שלי הייתה מטרה

  

היה לנו בית  . אנחנו הרי יהודים ממוצא גרמני. שנים בעיקר יידיש ופולנית 4) זה היה בית הספר שלנו"(חדר"למדתי ב 6בגיל 

המטפלת שלנו שקראו לה זופיה הייתה בחורה מהרחוב שסבתא שלי הביאה על מנת לסדר לה עבודה ומאז . קומות 3ענק עם 

היא טיפלה בי כל הזמן מאחר ולא היו לי עוד . אפילו שנולד לה בן היא הייתה מניקה את שנינו, בשבילימא יהיא נהייתה כמו א

  .מאיאחים וקראתי לה א

  

  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

כאשר הגרמנים נכנסו לכפר שלנו ופרצה המלחמה אבי גויס לחיל פרשים פולני ויום אחד שהוא חזר הביתה וידענו שהגרמנים 

סבא שלי חשב שהיות והוא ממוצא גרמני אז . םדקות בערך הגיעו גרמני 20אמורים להגיע אלינו החבאנו מהר את הסוס ולאחר 

זאת הייתה הפגישה הראשונה עם  -אך לצערי לאחר כמה מילים הם ירקו לו לתוך הפרצוף, הם יתייחסו אליו יפה

כלי , תשמישי תפילה, זהב: לוהם היו לוקחים הכ, הגרמנים היו מגיעים כדרך קבע לסחוט אותנו ולקחת כסף ורכוש..הגרמנים

  .עגלים וסוסים, פרות, אבינגינה של 

   

הוא ידע על פי ריח מי מהמשפחה ואם , אהבתי אותו מאוד והיינו קשורים אליו, היה לי באותה תקופה כלב ענק ששמר עליי

יום אחד לא הספקתי לנעול את הכלב בחדר . הגרמנים נמצאים אצלנו ותמיד שהם היו מגיעים הייתי מכניס אותו לחדר ונועל עליו

לכן הם , הגרמנים שהגיעו ביקשו הרבה כסף ולסבא שלי לא היה לתת להם. הכלב רץ ונכנס מתחת לספה בסלון. הגיעווהגרמנים 

כאשר אחד הגרמנים לקח את התער ובא לאיים על סבי הכלב . איימו שיגלחו את זקנו הארוך של סבא שלי אם לא ייתן להם כסף

ולאחר מכן ירו !! העיניים שלי באותו רגע הם ירו בסבא שלי מול. ה על הראשקפץ לו על הגב הפיל אותו והרג אותו כתוצאה מנפיל

באותו זמן אבי  .סבתא שלי נשארה לבד אומללה ומצבה הדרדר עד שנפטרה מצער, לאחר הרצח של סבי.גם בכלב והרגו אותו

  ..ה התקופה היפה בחיים שלנוהיה מחוץ לבית בעסקים והוא הגיע אלינו על מנת לקבור את סבא וסבתא שלי ומאותו רגע נגמר

  

שם אבי עסק בעבודות , "קלציה"הגרמנים הוציאו צווי החרמה של יהודים בכל הדרכים האפשריות ולקחו אותי ואת אבי לגטו 

גוי ואמר לאבי שהוא הולך להוציא אותנו מהגטו , חודשים לערך הגיע חבר טוב של אבא שלי 3לאחר . ניקיון וגרנו בדירה קטנה

באותו זמן המטפלת שלי משכה כסף  ! חציר ייקחו אותנו בתוך החציר וכך היההוא סידר שפולנים עם עגלה מלאה ב. הזה

בכל מקום ולכן לא הייתה לנו ברירה אלא לעבור  הגרמנים שרצו. מהחשבונות שלנו וקנתה בית קטן בסוף הכפר וחיכתה לנו שם

תתרנו והיא הייתה מביא לנו והמטפלת הכירה באותו איזור מערה שהייתה מתחת לאדמה שם אני ואבי הס, למקומות מסתור

  .מזון ומים

  

אני זוכר שהיא צחקה ואמרה , מפוחיות גרמניות 2אבא שלי פחד שאני אשתגע במערה והוא פנה למטפלת וביקש ממנה לקנות 

הגיע החורף והיה קור כלבים  .וכך הוא לימד אותי לנגן במפוחית, מפוחיות 2לאבי שהוא השתגע אך הוא התעקש והיא קנתה לנו 

התחילו להסתובב במקום רועים והייתה סכנה , לאחר תקופה. היינו מדליקים אש כדי לשרוד את הקור הנורא שהיה שם, במערה

להישאר שם ולכן לאחר התייעצות עם המטפלת אבי עבר לחיות בבור עמוק ואותי לקחו לבית קברות לחיות במבנה קטן מעץ 



 

ובמשך כל היום הייתי שם לבד , טוב שהיה מביא לי כל לילה אוכל ומים היה לאבא חבר .שהיה על קבר של מישהו עשיר שמת

  .בבית הקברות במשך חצי שנה שלמה

  

יום אחד נכנס לביתן שגרתי בו עכבר קטן ופשוט עמד מולי הסתכל , די מצחיק ומוזר שקרה לי בבית הקברות, אני נזכר בסיפור

העכבר , שניהם עמדו והסתכלו עליי הם יצאו והביאו את הגורים שלהםלאחר ש. עליי ופתאום יצא החוצה וחזר עם עכברה קטנה

הייתי שמח באותו רגע כי הייתי שם כל , הביא קש ובנה להם מין קן קטן והעכברים פשוט נשארו לגור איתי כאילו הם בני אדם

  .הזמן לבד

  

הגעתי לביתו וראיתי אותו . מה קורה שםיום אחד הבחנתי שחבר של אבא שלי לא מגיע להביא לי אוכל והחלטתי לצאת ולבדוק 

פתחתי אותה , הבחנתי בדלת קטנה ברצפה. התברר שקרוביו הרגו אותו ושדדו אותו! שוכב על הרצפה עם סכין בתוך הלב

הייתי . מאותו רגע חייתי ביער כאשר אני שורד בכל דרך אפשרית .וגיליתי מנהרה ארוכה שהובילה אותי לתוך היער ולשם ברחתי

יום אחד אפילו ראיתי הרבה דגים . מדורה זורק לתוכה סרטנים ואוכל אותם ובנוסף אוכל ביצים של עורבים ופירות יערעושה 

  !זאת הייתה הארוחה הכי טובה ביער, הלכתי לפאתי הכפר הסמוך הבאתי רשת שמצאתי והוצאתי לי דגים, בתוך נהר שהיה שם

היא . רצתי אליה וחיבקתי אותה חזק, ביער בזמן שהיא מחפשת אותיאיזה בוקר פתאום משום מקום הופיעה המטפלת שלי 

יום אחד שיצאתי מהבית הגרמנים תפסו אותי והכניסו אותי לתוך מבנה יחד . לקחה אותי לכפר ודאגה לי לבגדים חדשים ואוכל

המשפחות היו . הגרמניםתמיד היה לי את האינסטינקט לברוח מ! עם כמה משפחות יהודיות ואמרתי לכולם שחייבים לברוח משם

שברתי חלון אחורי שהיה שם והתחלתי לרוץ בכל הכוח , תמימות ואמרו שהגרמנים הבטיחו להם עבודה אז החלטתי לפעול לבד

המזל שיחק שוב לטובתי כאשר קבוצת . לא יכולתי לעמוד ופשוט התרסקתי על הרצפה, הגעתי שוב ליער וחליתי! שהיה בי

  .בי עד שהבראתיצוענים מצאה אותי וטיפלה 

  

לאחר תקופה שחייתי עם הצוענים ולאחר שהם ברחו הלכתי לבדי ביער ופתאום מצא אותי בנאדם חזק וגדול מאוד ואמר לי בוא 

הלכתי איתו והוא לקח אותי למין בונקר תת קרקעי שם ! איתי אל תדאג אני יודע מי אתה ואני מכיר את אבא שלך וחייב לו הרבה

אך לאחר שכנוע הם הסכימו , בערך 11הוא ביקש מהמפקד שלהם שיקבלו אותי אליהם והייתי רק בן !! ניםפרטיז 42חיו למעשה 

באותה תקופה הייתי יוצא איתם לפעולות .  ומאותו רגע התחילו לאמן אותי בכל התחבולות שכללו נשקים ולחימה אל מול הנאצים

קושרים אותם לעצים ביער ויורים בהם , בכפרים והיינו תופסים אותםאני זוכר שגרמנים היו באים לאנוס יהודיות , נגד הגרמנים

  !כמו כלבים

  

בתוכה הרבה תחמושת  של הגרמנים שכללה הייתה לנו פעולה גדולה ומוצלחת כאשר הצלחנו עם מוקשים לפוצץ רכבת אספקה

וידענו !" לא נכנעים בשום מצב: "ה פקודהבפרטיזנים היית!! זה היה פיצוץ שאני לא יכול לתאר במילים! ואפילו טנקים ומשוריינים

היו לנו הרבה פעולות והרגנו עשרות . שאם תופסים אותנו או שיש חשש ליפול בשבי אנחנו ישר מוציאים את האקדח ומתאבדים

עד שיום אחד הקיפו אותנו הגרמנים לאחר שחשפו את מקומנו והחלטנו כולנו להצמיד את !! אם לא מאות של גרמנים

הייתי מלא בדם ! אני לא יודע איך קרה לי הנס הזה אבל האקדח שלי לא ירה וכולם מסביבי מתו !ש ולהתאבדהאקדח לרא

, תוך שנייה יריתי כדור ופגעתי לו בראש, שניסיתי לברוח עמד מולי גרמני גבוה שאני בחיים לא אשכח וכיוון אליי נשק !שלהם

  !ותי ושומר עלייהצלחתי לברוח והחלטתי מאותו יום שיש מלאך שמלווה א

  

הוציאו לה את הציפורניים ועדיין היא לא אמרה , הצלחתי להגיע חזרה לשאנץ ושמעתי שהמטפלת שלי נתפסה ועברה עינויים

החלטתי לעזור לה ושמעתי שיש פולני שתפקידו להלשין לגרמני על כל מי שעוזר ליהודים והוא זה שמסכן את המטפלת ! מילה

נשארה משפחה אחת .וא עמד ליד קיר בסמטה והשתין הוצאתי את האקדח שלי ויריתי לו בראשעקבתי אחריו וכאשר ה. שלי

. המשפחה הכווינה אותי למטפלת שלי והגעתי אליה. יהודייה בשאנץ וכאשר נפגשתי עם המשפחה התברר לי שאבא שלי נרצח

אני והבן שלה התחלנו לקבץ נדבות . םהגג של הבית שלהם נפל ולא היה להם כלו, היא והבן שלה אדק חיו בתנאים גרועים

לאחר שבועיים בערך נזכרתי שסבא שלי החביא לפני המלחמה קופסה מעץ ובתוכה הרבה כסף וזהב בתוך קיר בבית  .בכפר

בכסף הצלנו לשפץ את  .הלכנו בלילה שברנו את הקיר ולקחנו את התיבה. שגרנו בו והחלטנו ללכת להביא את התיבה הזאת

המטפלת שלי ובאותה תקופה הגיעה אליי שמועה שיש בית יתומים בוורשה של יהודים והחלטתי ללכת לשם ה הבית של זופי

היינו חברים , יהודים 2הגעתי לבית היתומים והתחברתי שם עם . ולהיפרד מהמטפלת שלי על מנת לא לסכן אותה וכך עשיתי



 

  .היינו שם שנתיים, טובים וישנו באותו חדר

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

לערך  4בוילה גבי יום אחד ראיתי ילד קטן בן . עיר נמל בה חיכינו לעלות לארץ, לאחר המלחמה הגעתי לצרפת לוילה גבי

והוא הצטרף אליי " עמך"אפילו קראתי לו בשם , י לקחת אותו איתי ולטפל בושהמבוגר שהיה איתו הרביץ לו וזרק אותו והחלטת

פגשנו מגדת עתידות שאמרה לי ללכת למרסל לאזור מסוים , במשך השנה שהיינו בצרפת קרה לנו דבר מוזר מאוד. לכל מקום

לא הבנתי מה קורה !! מלא כסף החלטתי לבדוק את העניין ואכן מצאנו תיק ובתוכו היה. ליד אתר בנייה ולקחת תיק שנמצא שם

שנקראת ' עלינו על אונייה יוונית בעלייה ב 1947ב !!כאן אבל לא היה אכפת לי כי אני ועמך נהנינו מהכסף וקנינו כל מה שרצינו

בסופו של דבר הגענו . ולאחר יומיים של הפלגה הייתה תקלה במנוע ולכן נכנסו לאיטליה וחיכינו עד שיטפלו בתקלה" טטי"

  .אל לחיפה שם חיכו לנו רכבים משוריינים ולקחו אותנו לקריית חיים לבית עולים גדוללישר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים

  .לירות ביום אוכל ובגדים 2הייתי מקבל , משקהתחלתי לעבוד אצל אישה שבעלה היה בצבא והיה להם 

יום אחד לצערי לקחו את .. הייתי לוקח את עמך לגן והולך לעבוד". אמיר"לאחר תקופה עברנו לרעננה והגענו אחר כך לקיבוץ 

 שנה 22בקיבוץ אמיר היינו חלק מחברת נוער מטעם השומר הצעיר שם חייתי .גברים יהודים מהגן ומאז הוא נעלם 3עמך 

  .והתגייסתי גם לצבא לנחל

  

גרנו תקופה בנצרת שם עבדתי בתור מנהל בחברת גננות גדולה  .נכדים ונינה אחת 5, בנים 3התחתנתי עם אשתי אורנה ויש לי 

ל ולמרות הכ. כרתובתקופה האחרונה עברתי סדרת ניתוחים וקטעו את שני רגליי עקב מחלת הס .ואז עברנו לקיבוץ הזורע

בנה על מנת שהגרמנים לא ה המטפלת שקראה לי בשם של על שמו של הבן של זופי" אדק" דולים בשם ספרים ג 2כתבתי 

זה חשוב לי מאוד , אני רוצה מאוד להנחיל את השואה לדורות הבאים .עושה עבודות מעץ, מצייר, בנוסף אני כותב שירים. יחשדו

  !שידעו מה היה ומה עברנו ויעבירו הלאה
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