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  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(
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  :חבר בארגון או בתנועה

 בני, השומר הצעיר, ר"בית(

    )עקיבא

  

    פולין, קראשניק: מקומות מגורים בתקופת המלחמה

                                              )שם העיר או האזור ושם הארץ(
  קראשניק: ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
 Krasnik בלועזית

                                                                                                                              

  :ציין את שמו, בודה או מחנה ריכוזבמידה והיית במחנה ע
   וויפו

  

 בלועזית
  

  :תאריך השחרור                                                                   וויפו :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  )גרמניה ואיטליה

 

  ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור  

  

  קראשניק

  : מקומות בדרך לארץ

  

  קפריסין, איטליה, גרמניה

  :שנת עליה

  

1947 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  

  " אל תפחידוני"



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

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

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                 

, הבכור, משה: היו לי ארבעה אחים ואחיות. אמי הייתה עקרת ביתובכבשן שממנו עשו סיד מחוץ לעיר אבי עבד 

כמו , אשניק וגם לו היה כבשן שממנו הכינו סידהיה נשוי לאישה בשם מלכה והוא גר בכפר פולני לא רחוק מקר

מרים פייגה הייתה נשואה לפינחס שהיה אופה והייתה לו . רחנה ציפורה הייתה נשואה לעובדיה שהיה נג. לאבא

בן הזקונים של , אני הייתי הילד הקטן. הוא היה צבעי ועבד בצבעות, מאפייה בקראשניק ואליהו היה נשוי לרבקה

  .המשפחה

אצל הרב מאיר , למדתי בחדר ולאחר מכן שנה וחצי בישיבת אוסטרובצה שהייתה רחוקה מאוד מקרשניקבילדותי 

. לשמוע את דרשתו בליל שבת רבכשהייתי לומד בישיבה הייתי הולך לביתו של ה. יחיאל האלשטוק מאוסטרובצה

  .ל גיסיצנגרות אאת מקצוע הלמדתי  16כשהייתי בן 

ביניהם גם ו רו רבבות מיהודי פולין לצד הרוסיעב, בין גרמניה ורוסיה הקרבותלפני שהתחילו , 1940/41בשנים 

מאמציי  על אף, קיבלנו מהם מכתב אחד ומאז איני יודע מה עלה בגורלם 1941ת בשנ. אחי אליהו ואשתו רבקה

  .וביניהם פנייה לשגרירות הרוסית על מנת לאתר אותם הרבים לאורך השנים

התנאים היו קשים ולא היינו יכולים לתת לה את , אמי חלתה במחלה קשהו 1941הקרבות החלו בחורף של 

באותם ימים עוד היה אפשר לערוך לוויה  ,חורף היא נפטרה ונקברה קרוב לביתבאותו . הטיפול הרפואי הדרוש

רבי  ,אחיו של אביו ,המצב הכלכלי הלך והחמיר והגענו למצב של רעב. מכובדת על פי ההלכה היהודית וכך עשינו

  .היה עוזר לנו, יהושע זיסברג

בימים אלו היו שעות . רק על היהודיםבצווים והגבלות מיוחדים שחלו הגרמנים חיסלו את רוב מקורות הפרנסה 

כיוון שהכבשן של אבי היה מחוץ לעיר משפחתנו נשארה . מועטות במשך היום בהם היה מותר ליהודים לנוע בעיר

מלווים בהשפלות וגידופים וגם , חת יהודים לעבודות פרטיות שלהםם החלו לקעל כך הגרמני ףבנוס. ללא פרנסה

נודע לנו שלמעשה הם הומתו על ידי , אחרי פרק זמן שבו לא קיבלנו סימני חיים מאותם אנשים שנלקחו. מכות

 . הגרמנים במנות השמדה

  

  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, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, או בהתנגדות בריחהב

  

תמלאו הרחובות במאות באותו בוקר ה. 1942 בפסחוהגירוש מהעיר היה  19כשפרצה המלחמה אני הייתי בן 

. ואף שוטרים יהודים שמונו על ידי יודנרטים פולנים, גרמנים אזרחי פולין, שוטרים של הגסטפו, SSקצינים של ה

  .באותה שנה כבר ידענו מה מטרת הגירושים ומה באמת קורה במחנות אליהם נישלח

לקחנו איתנו רק דברים אישיים  .יהודים 5000מקום האיסוף היה ברחבת השוק העירוני ולשם הגיעו קרוב ל

התחיל מיון של אנשים ואחרי כמה שעות התחילו האנשים המיועדים לגירוש . וחשובים שהיינו מסוגלים לשאת



 

מספר ימים לפני . הוא אמר שזה מסוכן אך לא התנגד, אמרתי לאבי שכדאי לנסות לברוח. לצעוד לתחנת הרכבת

אותם אנשים שהיו להם . בעיר לצורך עבודות פרטיות של הגרמניםהגירוש ניתן אישור למספר יהודים להישאר 

התרכזו בשוק נפרד ואני נצמדתי אליהם והצטרפתי לאנשים שנשארו בעיר באופן זמני עד אישורים לעבודה 

  . שהיה מספר חודשים לאחר מכן ,לגירוש השני

היינו . שהיה קרוב לבית הכנסתבאותם החודשים בין שני הגירושים אספו את כל היהודים שנשארו לתוך גטו 

האנשים נשלחו בכל יום לעבוד אצל הגרמנים ובאביב . אנשים ביחד עם הילדים בחדר אחד 15מצטופפים קרוב ל

כדי שיוכלו להרוג , באותה שנה נודע לנו שהגרמנים התחילו להגדיל שטחים נרחבים בתוך מחנות הריכוז הקיימים

  . ןאת כל היהודים שנשארו מהגירוש הראשו

שמענו שהוקם . רבים מהיהודים רצו לברוח ולהצטרף לפרטיזנים. הגירוש השני היה בחגים של נובמבר ודצמבר

התחלתי לצעוד . לעבוד כנגראני קיוויתי שיקבלו אותי שם , עבדו בעלי מקצוע ובו שניקאמחנה חדש סמוך לקר

. הלכתי בצידי הדרך ובתוך התעלות בדרך ולכןים נסעו והרגו יהודים שתפסו דרך הכביש הגרמנ. לכיוון מחנה וויפו

מצב רוחי היה קשה כי ידעתי שנשארתי . רעב עייף ובעיקר מיואש, ואני צעדתי בלי בגדים, היה אז חורף וירד שלג

התעלות היו  .20למרות שהייתי כבר בן , צעדתי ובכיתי במשך זמן רב. בודד ללא משפחה ולא ידעתי למי לפנות

  .ת שירדו ממני פערו בשלג חורים גדוליםמכוסות שלג והדמעו

אמרתי לו שנשלחתי . ער שומר אמריקני ולפתע יצא אליי אדם מתוך המחנהכשהגעתי למחנה וויפו עמד בש

מחנה וויפו היה . וכך נכנסתי ,שהיה דמות מוכרת ומקובלת במחנה, שניק על ידי בן דודי יהושע הוכרטאממחנה קר

  .העבודה הייתה בתוך המחנה שהיה מוקף גדר. אנשים 180ריפים ובהם אוכלסו היו בו רק שלושה צ, קטן בהיקפו

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

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

  

ו שם עמד. הולדתי יצאתי לכביש הראשי לחפש תחבורה שמגיעה לעיר ,כשהקצין שיחרר אותי, בתום המלחמה

שניק פגשתי אבקר. כשהם עלו אני עליתי איתם וירדתי בעיר ברחבת השוקו חיילים שגם הם רצו להגיע לעיר

  . ויסלהצעדה לכיוון נהר חו להימלט באותו לילה כשיצאנו ללימכרים נוספים שהצ

כיוון עוררתי הלכתי לוכשהת, התקלחתי וישנתי אצלה. אישה מבוגרת אחת דאגה לי למים חמים ובגדים נקיים

הישאר שלא הייתי יכול לידעתי ו ה בו משפחה פולנייה שהכירו אותנוגר, הבית עמד על תילו. בית בו גדלתיה

  . ז יהיו חיי בסכנהא ולדרוש את הבית כי

ביקשתי ממנו . נעליים ודברים נוספים, מיין שם פריטי לבושו מחנה מיידנק לאחר המלחמהעבד בהיה לי חבר ש

את אותם תפילין לקחתי ו ם במצב טוב מאודיא לי מסרתי לבדיקה ונאמר לי שהבאת מה שה. לי תפיליןשיביא 

  . איתי גם בעלייתי ארצה ועד היום הם שמורים אצלי היטב כמזכרת קדושה מאותם ימים

. ניכשהחלטתי לעלות לארץ ישראל אבל לפולנים היו תוכניות אחרות והם גייסו אותי לצבא הפול 22הייתי בן 

הוצאתי , באחת החופשות ערקתי מהצבא. רק בארץ ישראלבנתי שמקומי האנטישמיות בצבא הייתה גלויה וה

חזרתי ללובלין כשההחלטה הייתה לברוח . תעודת זהות חדשה ושיניתי בה את שם משפחתי מזיסברג לזיסמן

  . מפולין לגרמניה ומשם לארץ ישראל



 

הפולנים הרסו את הגשר בזמן המלחמה . גשרבעבר יר ובו היה הלכתי לעיר גרליץ שם היה נהר שחצה את הע

חברי משה ואשתו . ונותרו רק הברזלים שהחזיקו אותו ועל אף זאת החלטתי לחצות את הנהר דרך הגשר ההרוס

התוכנית הייתה להגיע לצרפת ואיטליה באמצעות שליחים ו א"חנו להגיע לגרמניה למחנות אונרהצל. הצטרפו אליי

  .אל ומשם באוניות בלתי לגאליות להגיע לחופי הארץשל ארץ ישר

התבשרנו  1947בדצמבר  ,חודשים עד לתורנו לעלות לארץ 9-כבאיטליה היינו באזור העיר בארי ושם המתנו 

מה שיצר תורים ארוכים של , אנשים 800-900באונייה היו רק חמישה תאי שירותים וכ. ים לדרךאשאנחנו יוצ

חוק את חופי ארץ ישראל הגענו וכבר ראינו מר. ההפלגה ארכה בין שמונה לעשרה ימים. המתנה ביום וגם בלילה

אותנו לנמל חיפה והורידו שם מספר  הובילוהם . נו אונייה בריטית חמושה בתותחים וחייליםכשלפתע הופיעה מול

בירו אותנו הע ומשם ,חיילים ונשים בהריון שהיו קרובות ללידה כדי שלא יאשימו את הצבא הבריטי במותם

אנשים שהיו מוכנים  13מתוכנו  ל ובחר"חנה בקפריסין הגיע שליח של האצלאחר שבעה חודשים במ. לקפריסין

עיר ניקוסה שם למלון ב גדר התיל שהקיפה את המחנה וברחנוחתכנו את . אני הייתי ביניהם, לברוח מהמחנה

שיון אונייה עם קשישים וחולים ותפקידנו היה למחרת כבר הייתה צריכה לצאת ברשות וברי. את אותו שליח פגשנו

התחמקנו מהנמל והגענו לחוף , כשהגענו לנמל חיפה ירדנו בסירות גומי. לבדוק שלא יעלו אנשים בגיל הגיוס

 .ו נכנסנו לארץ ישראלכשדר

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):לדורות הבאים

  

באותו הזמן הייתה ההפוגה הראשונה . ל"הגעתי לארץ באמצע מלחמת השחרור והתגייסתי לפלוגת האצ

כל אחד מהמתגייסים קיבל חופשה של שלושה ימים כדי לראות את המשפחה או . במלחמה עם צבאות ערב

הם  .ביחד עם משפחותיהן, יהושע זיסברג דודיהבנות של , דודות המכרים שלו ואני מצאתי בזמן הזה שתי בנות

בחופשות שלאחר . להם על משפחתנו שנספתה רובה במלחמה בפולין וסיפרתי 1939הגיעו לארץ עוד לפני שנת 

  . מכן הייתי מתארח בבתיהם

הקמת , מיקושהייתי שייך למחלקת השדה שתפקידה היה חבלה וו 10בחטיבה  105ר "הגדוד שלי היה גדוד חי

. ואני ביניהם 1923התחילו לשחרר מגיוס חובה את כל ילידי  1949בשנת . גשרים כמו גשר ביילי וגם פירוקם

לחמתי במלחמת סיני ומספר שנים לאחר . הפכתי לאזרח ומאוחר יותר חזרתי לשרת עוד שנים רבות במילואים

  .י בדרוםבמלחמת ששת הימים לחמת. מכן נפצעתי במילואים ועברתי שיקום

ילה ללא כלים או מכונות אלא עם כלי תח, עבדתי כנגר ביפו. לדאוג לקיומיכשהשתחררתי כחייל סדיר הייתי צריך 

מכונות  ואף קניתי ומאוחר יותר השכרתי מכונה לפי שעות, לחנות וארונות מטבחהייתי מכין שועבודה פשוטים 

  . גרתי בדירת חדר שכורה עם חברי יעקוב גבירץ. בהמשך גם העסקתי פועלים, לנגרייה

 60-80היו בין בחתונה . התחתנו 1952בשנת ו. הכרתי את זוגתי אדה שגם היא ניצולת שואה 1951בשנת 

 .ים והפירות'וויצדכשאנחנו הבאנו את העוגות הסנ, יין וקוניאק בלבד, היה משקאות קליםהאולם תפריט אורחים ו

ביחד איתנו גר איתנו גם אחיה של אדה במשך . סמוך לשכונת התקווה, ביפו קנינו דירה בשכונת מכבי החדשה



 

  . כמה שנים עד שהתחתן גם הוא

הייתי נוסע מדי יום . עברנו לגרום בבת יםאיתם ו, יעקוב אריה ופנינה, בבוא השנים נולדו לנו שלושה ילדים

תלושים לקניית קיבלנו . ענתקופת הצ - מצב הכלכלי במדינה היה קשהה 50בשנות ה. באופניים לנגרייה ביפו

היו שולחים לנו מדי אחותה של אדה ובעלה שגרו בגרמניה שעזרה חלקית מ היינו מקבלים. מוצרי מזון והלבשה

  . בהדרגה המצב השתפר והיה אפשר לקנות מצרכי מזון באופן חופשי. פעם חבילות מזון

קיבלנו . התכנסנו כמה אנשים והחלטנו להקים מניין אשכנזיאז  היה בית כנסת אשכנזי בבית ים לא באזור בו גרנו

ולכן קראנו " חוקת"התפילה הראשונה הייתה בשבת בפרשת . להתכנסותשימשה לנו ש" ציפורי"כיתה בבית ספר 

המועצה הדתית לא סיפקה לנו את הציוד ". ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל"על שם הפסוק בפרשה זו , "נחליאל"לבית הכנסת 

לארון הקודש . ועמוד לתפילה, שולחן לקריאה בתורה, הדרוש וכיוון שהייתה לי נגרייה בניתי ותרמתי ארון קודש

אחרי כמה שנים . י שנספו בשואהעם הקדשה למשפחתי ומשפחתה של אשת -מסך המכסה אותו - פרוכתהוספתי 

מתרומות המתפללים ובסיוע בית הכנסת נבנה . במאמצים מרובים קיבלנו אישור מהעירייה לבנות בית כנסת קבוע

  . אני שמח שהיה לי חלק בהקמתוהעירייה ו

 .ילדיי התחתנו ונולדו לי נכדים וגם נינים
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