
 

 



 לפני המלחמה:

אני האח השלישי אחריי שני . נולדתי בוורשה וחלק מאיתנו עברו משם. היינו שבעה ילדים יחד עם ההורים והסבים

, הוריי סיפרו לנו שהיה לנו אח שמיני. רושקה ואסתר, אחריה בילה, אחריי באה אחותי יונה. תאומים בשם מניה ופסח

בקיץ היינו מתגוררים בפלניץ ובחורף היינו נוסעים להתגורר . הוא נולד ללא רוח חיים ואחריו נולדו התאומיםאך 

ואז התחילה מלחמה, היו רק שלוש כיתות, בבית הספר לא הספקנו ללמוד הרבה, ס וגם בבית"למדנו בבי. בפחגה . 

 

הייתי נוסע עם אבא למכור גלידות ולעזור לו בעבודה בחופש . עבד במפעל גלידות שהיה שייך לו, אהרון, אבא שלי 

אמא הייתה נשארת בבית לטפל בילדים ולדאוג לבית. בבתי הקירור . היו , היה מתגורר בפלניץ, אח של אבא, דוד שלי 

הוא היה משכיר . הוא היה מרכיב אופניים והייתי אצלו הרבה, היה לו מפעל לאופניים. לו שישה בנים ובת אחת

הגויים תמיד היו נטפלים אלינו. אהבתי לנסוע על האופניים ולעשות פיקניקים עם בני הדודים. אופניים . 

 

 

 

 1939 תחילת המלחמה :

 

 

זזרקו עלינו רימוני ג, פיזרו אותנו בתעלות, לא זוכר, המלחמה התחילה ביום שישי אני חושב . 

, אמרו שלא רחוק מאיפה שאני נמצא. פה כולםלא ידעתי איפה אני ואי, השכנים, המשפחה, כולם נעלמו, היה בלאגן

7בערך  כשהלכתי לשם פגשתי את כולם. וכולם הלכו לשם" אוטפוט"קילומטרים נמצא ה   . 

אותי ואחותי , אחד מהם בא אלינו הביתה ולקח את אבא. למחרת חזרנו משם ופגשנו גרמנים שלקחו אותנו לעבודה

. אבל בגלל שהגרמנים הגיעו לגבול רוסיה מאוחר הוא היה סגור, ימיםהיו צריכים לקחת אותנו אחרי כמה . לגרוזיה

אני אחי . בשבתות הוא היה נפגש עם אבי.חיכינו שיבואו לקחת אותנו אך כשראינו שהחורף הגיע הבנו שכבר לא ניסע

שמרנו איתם על קשר במכתבים. אחיותי ואימי היינו בגטו פלניצה בזמן שאחי אחותי ואבי היו גרוזיה . 

 

ודק שאין אף אחד , הייתי מתקרב לגדר. ואני הייתי דואג להשיג לנו את היתר, כל שבוע היינו מקבלים מעט דברי מזון

מחפש מזון , הייתי יוצא ומסתובב בכפרים. לא הייתי דומה ליהודי וזה היה יתרון בשבילי, בחוץ והייתי בורח החוצה

היינו לוקחים את הפחם הביתה כדי לחמם , ו קרונות של פחםובנוסף הייתי הולך לתחנות הרכבת מול הבית שבהן הי

 .את הבית בחורף

 

בדיוק באה מכונית של , אני הייתי עם תיק גב, יום אחד הלכתי עם אחותי הקטנה בילהאל מחוץ לגטו לחפש מזון

הספר ולכן  הם חשבו בגלל תיק הגב שאני תלמיד בבית. הסתכלה עלינו ולא ידעה אם אנחנו יהודים או לא, גרמנים

מהגרמנים . כשהם התרחקו מאיתנו אני ובילה רצנו מהר להתחבא באחת החצרות. חלפו על פנינו מבלי לעצור אותנו

אני זוכר שאחותי ממש פחדה לכן החזקתי את ידה בשביל לקחת ביטחון. פחדתי מהפולנים, אני לא פחדתי . 

 

בדיוק ממולנו הייתה , ים גויים והתחילו להרביץ לנושל בחור הבאו קבוצ, יום אחד בזמן שאני וחבר שלי מסתובבים

מפקד היחידה ראה את הסיטואציה שכמה בחורים מרביצים לשני הילדים אז המפקד וחייליו התערבו . יחידה גרמני

ביידיש אך הגרמנים לא הבינו אותם" ידי'ז"הגויים ניסו להסביר להם שאנחנו יהודים וצעקו , והגנו עלינו . 



 

הגטו . כל היום היינו מנקים את הבית או מתאספים ביחד יושבים ומדברים, היה הרבה מה לעשות בתוך הגטו לא

  .שלנו היה הרבה יותר טוב מגטו ורשה ששם הייתי רק פעם אחת

 

כולם , בתוך הרכבת היו הרבה יהודים שבכו וצעקו, יום אחד דוד שלי סיפר לי שהוא ראה רכבת עוברת מול הבית

למחרת הגרמנים אספו . הרכבת הגיעה מגטו ורשה ואז הבנו שלהם הרבה יותר קשה מלנו. מים ביקשו שיביאו להם

לאחר מכן ילה חזרה ואמרה ". תברחי משם, יש שם חור, רוצי לגדר”: אז אמרתי לאחותי בילה, את כולנו ברחבה בגטו

רמנים ראו אותנו רצים הם שהג. אז לקחתי את אחותי וברחנו לתוך הגטו. שיש שם הרבה גרמנים ואי אפשר לצאת

נכנסתי , מעבר לגדר היו בתים של איטלקים. הגענו לגדר טיפסתי עליה, בינתיים. חשבו שאנחנו רצים אל האיסוף

. התחבאתי שם הרבה מאוד זמן. לאחת האורוות של אחד הבתים והתחבאתי שם מתחת לערימת עצים  

 

. הייתי בטוח שזו אחותי. צועקים שהם ירו בילדהאחותי כנראה לא הספיקה לטפס על הגדר ושמעתי שהגרמנים 

, למחרת . והתחבאה אצל גויה, היא ברחה לכפר. היא הרי תמיד הסתובבה ליד הגטו, אחותי ידעה לאן ללכת

בכפר היינו . ומאז נשארנו ביחד, נורא שמחתי, הסתובבתי בכפר ופגשתי את בילה 3 , נשים  2 מהם רצו להסגיר אותנו  

גם ככה בטח יתפסו . ת אמרה שלא צריך להסגיר אותנו למשטרה כי לא יצא מזה שום דבר טובאך השלישי, למשטרה

אז הייתי אוסף , היו שם בריכות דיג טבעיות. אז נשארנו להתחבא בכפר. אותנו ויהרגו אותנו 20 , קילו של תולעים 

לה ובבוקר הם היו מוצאים המשפחה והילדים היו מפזרים את התולעים בלי. והייתי מוכר אותם לאחת המשפחות שם

זה היה כבר אחרי חיסול הגטו. דגים בבריכה . 

 

1943אחרי שחיסלו את הגטו שלנו ב  .היה אפשר לראות זאת מרחוק. ראיתי את השריפה. ורשה פרץוהמרד ב, 

מני גר. היו לי נעליים קרועות והשתמשתי בנייר עיתון במקום גרביים, התרחצנו שם במי קרח מהבאר, כשגרנו בכפרים

בתוך הכפר . אחד ידע שאני יהודי ובקיץ הוא היה בא ומביא לי ולאחותי בגדים ונעליים ועם זה היינו חיים כל החורף

ידעו עלינו שתי . בקיץ ישנו בשדות בתוך ערימות של קש ובחורף ישנו בתוך רפתות עם הפרות. גרנו שנה אחת

בעל . ן שנהרג ועוד בת שנהרגה בתאונה על ידי גרמניםהיה להם ב. המשפחות בעלות הרפת אך הן לא הסגירו אותנו

, אבל הוא בשלו, הרפת שהיה מפקד בתחנת כיבוי אש נתקל בהמון נשים ששאלו אותו מדוע הוא לא מסגיר אותן

 .החליט לשתוק

 

 הם שאלו מי אנחנו. נכנסו קצינים גרמנים אל תוך הבית וראו אותנו, יום אחד כשהיינו במטבח של אחת המשפחות

אמרנו להם לילה טוב ויצאנו להתחבא ברפת . ובעלת הבית אמרה שאנחנו הילדים של השכנים שבאו לבקש נפט

והביאה לנו אוכל ודאגה לשלומנו וכשהם הלכו מאוחר בלילה בעלת הבית באה אלינו . 

 

הגיע קצין נוסף כמה רגעים לאחר מכן . ועשה בה מעשים מגונים, 18יום אחד בא קצין גרמני לכפר ותפס יהודייה בת

אז הבנתי שעוד מעט הכל הולך . “עוד חודש חודשיים כל העסק הזה נגמר. אתה עושה שטויות, עזוב אותה"ואמר לו 

 .להיגמר

 

, אז תושבי הכפר הרגו אותם, באחד הימים הגיעו לשם שני גרמנים והסתובבו שם. בינתיים הספקנו לברוח לכפר אחר

הטילים פגעו בצד השני וכל הזכוכיות נפלו עלינו, ו התחבאנו בתעלותאז הגרמנים הפציצו את הכפר וכולנ .  

 

1945ב בדרך לשם אספנו עוד , התחילו לאסוף את כל היהודים והעבירו אותנו ללובלין,  כשהיינו בכפר של הרוסים 



בדרך פגשנו שני ילדים בני , אנשים 3 ראינו שם הר של נעליים בגובה של . ולקחנו אותם איתנו  10 נעליים בכל , מטר 

כשהגענו ללובלין ראיתי שהקימו שם בית . ראינו שם את המפקד של הגרמנים תלוי. ילדים ומבוגרים, מיני מידות

בנו שם בית ספר כדי שהילדים ירכשו השכלה". הבית של פרץ"לבית הילדים קראו , ילדים . 

 

גרים כשהיינו בני הייתי שם חצי שנה ואז באה קבוצה מהתנועות החלוציות ואספו אותנו הבו 17-18 ולקחו אותנו  

15לסוסבינוץ ומשם רכבת של  לעבור את הגבול הפולני הייתה בעיה אז שיקרנו . קרונות נסענו כולנו לגרמניה 

בכניסה שאלו אם יש עלינו נשק ומכונות . יוונים ובלגים, אמרנו שאנחנו אמריקאים. והסתרנו את זה שאנחנו לא יהודים

עברנו את הגבול ורובנו ירדנו מהרכבת והכניסו אותנו לארמון ולקחו אותנו למקלחות וכל אחד . כתיבה ואמרנו שלא

 .קיבל שם בדוי וכתובת בדויה למקרה שישאלו אותנו מאיפה אנחנו

 

. לאחר מכן חילקו אותנו לאזורי מגורים. כל מי שנשאר ברכבת הלך ברגל בשלג עד שנפגשנו כולנו בגרמניה בלנסברג

שם . חלק הלכו  לבתי חולים וחלק הלכו לבתי נופש, היכן שהיו מכונות צבאיות של הגרמנים, זור צרפתיחלק הלכו לא

היינו שם פחות משנה וב, היה לנו טוב 1946 קיבלנו רכבת מיוחדת של . נסענו לפריז ומשם למרסיי ושם חיכינו לעלייה 

רנו את הגבול לקחו לנו את התעודות ואת כשעב. בלגי בדרך לבוליביה" מסגר"אני הייתי , כביכול בעלי מקצוע

את התעודות והמסמכים המזויפים ארגנו שליחים מהארץ על . המסמכים בשביל שיוכלו להעביר עוד יהודים אחרים

 .מנת להוציא אותנו מאירופה

 

 

 

  עלייתי לארץ:

 

 

בנובמבר . ח"ייסים לפלמיצחק שדה הגיע לקיבוץ ואמר לחברים של השומר הצעיר שהם מתג, בעת הגיוס בקרית חיים

1946 עלינו על אוניה בשם לטרון ונסענו יחד   1,200 לפני שהגענו לנמל חיפה תפסו . משפחות וילדים לחיפה, איש 

2אותנו  דרך לקפריסין . הם שלחו אותנו לקפריסין באונית מטען בריטית. אוניות אנגליות שלא נתנו להיכנס לארץ 

כולם על . ופת חורף והיינו צריכים להוציא את המים מתוך האונייה עם דלייםהאונייה שלנו נפגעה כי זו הייתה תק

אך אני ישבתי על הזמן למעלה על הסיפון עם הצרפתים ביחד שתינו ודיברנו ושום דבר לא , האונייה נהיו חולים

מן שהותנו בז. כשהגענו לקפריסין פגשתי שם אנשים שהכרתי בגרמניה. ההפלגה לשם נמשכה לילה אחד. הפריע לנו

היינו שם במשך . בקפריסין גרנו במחנה קיץ וכל היום היינו ביחד 7 ב. חודשים  19 למאי   1947 יצאנו מקפריסין וב  20 

ית חיים ושם חילקו אותנו יהלכנו לקר. עברנו בדיקות רפואיות וחיטוי, קיבלנו מיטות וסדינים. למאי הגענו לעתלית

ב, אחותי בילה עזבה את גרמניה לפניי". שריד"אותי שלחו לקיבוץ . לקיבוצים ולכפרים 1946 בעלייה חוקית עם כל  

בכפרים הימים שלנו התחלקו ל. הילדים והיא אומצה על ידי משפחה במרחביה 2 אני . בבוקר למדנו ובערב עבדנו: 

חברים עבדו בחקלאות, וחבר שלי עבדנו בבניין ובנינו בתים . 

 

גנבנו . ה'ל ואז יצאנו למשלט בין משטרת נגבה לפלוג"יסו אותנו לצהעברנו אימונים ועברנו בדיקות כשירות עד שגי

אני הייתי בגדוד . מרגמות ומכונות יריה ובכלל לא ידענו כיצד להשתמש בהם 9 עד השחרור שלי . בחטיבת הנגב 

1949ב בהמשך עשיתי מילואים . וכשהמלחמה נגמרה השתחררנו והביאו לנו  חופשה של שבועיים. חים"הייתי בפלמ 

שירתתי בכל מלחמות ישראל עד מלחמת שלום הגליל ו 1982 שזו הייתי המלחמה האחרונה שהשתתפתי בה.  . 

 



. כשהכל נגמר הביאו אותנו לקיבוץ דליה שם גרנו שתי חבורות נוער והתאחדנו עוד קבוצה ובנינו את קיבוץ נחשונים

כל חיי עבדתי בתור נהג . שלימד אותנו לנהוגעשיתי קורס והיה לנו מדריך , התחלתי לעבוד כנהג משאית בנחשונים

 .משאית

 

 

 

 פאני אשתי:

 

 

שנים ביחד 62 פאני ואני  . 

1952ב כל הקבוצה . היא הייתה מדריכה בתנועת השומר הצעיר והיא עלתה לארץ שנה אחריי, פאני עלתה לארץ 

 .1951שלה ב

 

עברנו ביחד את כל . המדריך של פאני בטיולאחד השליחים אמר לי שאני אהיה . כל מי שהגיע לנחשונים הגיע לטיול

פאני עבדה ברפת. כשהגענו חזרה לנחשונים התחיל בינינו הרומן. הצפון בטרמפים מבלי לבזבז אגורה . 

 

1953ב שם נולדה ב. לאחר מכן קנינו משאית ודירה ואז עברנו לפתח תקווה. נולדה ביתנו דניאלה  1961 ביתנו  

. חיילים 3בן שהשתחרר ועוד , בנות שהשתחררו מהצבא 2. נכדים 8היום יש לנו . השנייה ורדית 1965  . נולדה ענת 

 

  2014מאי  ,תקווה –פתח , אסף דוד: ראיון


