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   יעקב- חלק א 

  1פרק 

  סטרכוביצה, משפחה וזיכרונות ילדות

  

אני חולם אותו ורואה אותו . הוא מלווה אותי כל חיי. את רגע הפרידה לא אשכח לעולם

אבל חובה , את מה שעברתי מאז אי אפשר לתאר במילים. לנגד עיניי בכל יום ובכל דקה

את מי שנותרו , ישמרו המילים את מי שאבדו, יכמו התמונות שלעולם לא ירפו ממנ. לנסות

. ואילו אני ואחיי נשלחנו ימינה, בהינף יד אכזרי נשלחו הוריי ואחיותיי שמאלה. ואת הזיכרונות

חיכיתי שהגרמנים יסובבו את גבם , שלא רוצה להיפרד מאביו ומאמו, באינסטינקטים של נער

. רדף אחריי ותפס אותי בחוזקה, שייאחד החיילים הבחין במע. ורצתי לעבר הורי במהירות

ואילץ אותי לשוב לצידו השני של , הרובה קת הכה ברגליי עם, הוא הפיל אותי לקרקע

אז . ולא הספקנו להיפרד, לא הצלחנו להחליף מילה. הורי התבוננו בי בחוסר אונים. המגרש

 1942אוקטובר  ב27 - באותו היום ה . אבל החייל ההוא הציל את חיי, עדיין לא ידעתי זאת

וגורלם של הוריי ואחיותיי הקטנות נחרץ , אני נשארתי בארצות החיים. נקרעה משפחתי

  . למוות

, הונגרים ועוד, אסטונים, אוקראינים. ימים אחדים קודם לכן התייצבו חיילים זרים בגטו

בקרב התושבים פשטה שמועה כי עומדים לגרש אותנו . ששימשו כשכירי חרב עבור הגרמנים

אבא שם . מעט בגדים ולבנים, אימא הכינה חבילות עם קצת אוכל. וההורים דאגו לנו, תינומב

תמונות אחדות ומזכרות מסרנו לידי השכנים הפולנים . לכל ילד כסף בתוך המעיל ובנעליים

. אפילו זמן לבכות לא היה לנו. ועזבנו את הבית פתוח ופרוץ, עד ליום בו נשוב, למשמרת

צעקות ובכיות ליוו ברעש גדול את ההכנות לקראת הלא . מה נוראיתברחובות שררה מהו

. מי שנתפס בידיהם הוכה מכות רצח. החיילים רצו בין הבתים מלווים בכלבים אימתניים. נודע

 200 - כ. ראיתי גופות פזורות בצידי הדרך, כשהלכנו לנקודת ההתייצבות, השכם בבוקר

- וכ, ביום זה חוסל גטו סטרכוביצה. כבות המוותבדרכם אל ר, אנשים נרצחו ברחובות העיירה

ההשמדה  נשלחו ברכבות אל מותם במחנה, ביניהם הוריי ושלוש אחיותיי,  תושבים5,000

, קודם לכן. נשלחו אל מחנות העבודה, ביניהם אני ושני אחיי,  יהודים1,500 -כ. טרבלינקה

שם חלה , רוסיה-ליןלעבודות כפייה בגבול פו,  נשלח אחי הבכור אפרים1941בחורף 

  . בדיזנטריה ונפטר

ֶאחיי אפרים ושייע , הורי חיים ומלכה. שרדנו את התופת) אלכס(רק אני ואחי אייזיק  ִ

. הם נרצחו בידי הנאצים. לא שרדו את התלאות, ציפורה-שרה ופייגה-לאה, ואחיותיי  רבקה

,  שנות האימההמעטים ששרדו את זוועות המלחמה נוצרים בליבם את הרגעים הקשים ואת

והובילה אותנו אל מחוזות , המלחמה הרסה את העולם הישן והמוכר. עד אחרון ימיהם

טרם המלחמה התנהלה שגרת חיינו על מי . את החיים שלפניה שימרו הזיכרונות. חדשים

  .שהיו אופייניים למשפחה יהודית בעיירה הפולנית,  חיים פשוטים ושמחים–מנוחות 



ֶ בעיירה ְסלּוְפיה ששכנה סמוך לקלץ אשר 1895נולד בשנת , וםאשר הייבל-חיים,  אבי

בבית הוריו . אותו ואת שלוש אחיותיו, הוריו ציפורה ושלמה גידלו ארבעה ילדים. בפולין

סבי שלמה לא . אך לא דבקו בכל הסממנים החיצונים, הקפידו על אורח חיים יהודי מסורתי

וסבתי ,  פרנס את המשפחה מעבודתו כקצבסבי. וסבתי ציפורה לא חבשה פאה, גידל פאות

, הוא למד בבקרים בבית ספר פולני נוצרי, כשגדל אבי. עמלה על גידול ארבעת ילדיה

. כית וקריאה בתורה"שם למד עברית תנ. הלך לחדר, ובשעות אחר הצהריים ובימי ראשון

  . בשפת היומיום היידיש והפולנית היו שגורות בפיו

כך חמק . במסע שארך כחודשיים, לקרובי משפחה באמריקה הוא הפליג 21כשהיה בן 

והוא מצא , האנגלית הדלה שידע סייעה לו להתאקלם בארץ החדשה. מגיוס לצבא הפולני

הוא פגש עולם מופלא עם . זיכרונותיו מאותה התקופה נרקמו כחלום. עבודה בבית חרושת

שטרם הגיעו , ברי מותרותרדיו ושאר ד,  חשמל-אנשים מסבירי פנים וטכנולוגיה מפותחת 

שלח לו , כאשר חלף הזמן וחלפה הסכנה כי יגייסו אותו. נפוצו שם כדבר שבשגרה, לפולין

בלב כבד ומתוך רגש . הזכיר לו כי הוא בנו היחיד והפציר בו לשוב הביתה, אביו מכתב נרגש

 ,ושב לעיירה הקטנה, עזב את החיים החדשים והנעימים. הוא נענה לבקשה, של כבוד

  .באטליז, עם שובו החל לסייע לאביו בעבודתו. שאפילו הרכבת פסחה עלייה

,  פינקלשטיין–שהתחתנה ונקראה בשם המשפחה , אחת מדודותיי. שלוש אחיותיו נישאו

שם הייתה לה , דודה נוספת גרה בסלופיה. וגידלה ארבעה ילדים, גרה בעיר אוסטרובייץ

- ִודודה רוזה מרמורק הייתה בעלת שדות בדֹויי, כמו לרבים מן היהודים, חנות למכירת מזון

ֶביְסקּוְפיה , בעל מטעים, שלמה עבד כחקלאי. היא ובעלה שלמה גידלו שני בנים ובת. ִ

הם הקפידו על אורח חיים , למרות המגורים בכפר המרוחק. שהתפרנס בכבוד מן האדמה

  . יהודי מסורתי

עיירה תעשייתית , קונוף- בסטציה19 - אמי מלכה לבית היידלקופ נולדה בשלהי המאה ה

בתמונות . דב- משה ויחיאל, יוסף, רוזה, ואחות לאדלה, בת לחיה ולישראל. ליד אוסטרובייץ

בילדותה הלכה אמי . בעלת שיער שטני ועיניים חומות, שצולמה בצעירותה ראיתי בחורה יפה

 ועזרה לאמה היא ידעה לתפור ולסרוג. וכנהוג דיברה פולנית ויידיש, לבית ספר פולני

. והוריה ניהלו אורח חיים מסורתי, במקום מגוריהם התקיימה קהילה יהודית. בעבודות הבית

. שהחזיקו בבעלותם, והתפרנסו בכבוד מחנות למצרכי מזון, הם השתייכו למעמד הבינוני

  . אך לא מעבר לכך, בפלשתינה הם התעניינו כיהודים. משפחתה לא הייתה ציונית

. בביתה של סבתא חיה ביקרנו פעמים ספורות. את כל משפחתה של אמילא זכיתי להכיר 

בימים ההם ארכה מסיבת . באחד הביקורים הגענו לשם לרגל חתונה של אחת מדודותיי

סבתי חיה שסבלה מבעיות . ואנו הילדים שמחנו והשתוללנו ללא הרף, החתונה שבוע ימים

היא פסחה בטעות על , אורך הנהרבאחד הלילות החשוכים כשהלכה ל. מתה במפתיע, ראיה

  . הפנייה לגשר נפלה לנהר וטבעה



ולצידו פתחו חנות , דודה אדלה ובעלה גצל מורה בנו את ביתם במגרש של סבא וסבתא

. שהיה משחק עימי, בן גילי הרשל- צבי, ארבע בנות ובן,  הם גידלו חמישה ילדים. למוצרי מזון

הוא גר .  דודי יוסף היה נשוי ללא ילדים.יםדודתי רוזה התאלמנה וגידלה לבדה שני ילד

. והחזיק מטעי פירות, בסביבה חקלאית, )משמעות השם בפולנית שתי עיזים(בדוויה קוזי 

, בוושינגטון, הוא חי בארצות הברית, את דוד משה לא הכרתי. ביקרתי אותו פעם אחת בלבד

. ֶואייָדה, לילי, ֶזלָדה לואי, ִריֶמ: נולדו ארבע בנות ובן, דב- לדודי יחיאל. התחתן וגידל ילדים

לאחר מלחמת , ועזב את פולין ביחד עם ילדיו הקטנים, הוא התאלמן מאשתו הראשונה צילה

השכונה היהודית החרדית , היל בסטמפורד, הם עברו להתגורר באנגליה. העולם הראשונה

  .שבצפון לונדון

הם בחרו לגור באמצע . בשידוךונראה כי היכרותם וחתונתם נעשו , הורי גרו רחוק זה מזו

.  קילומטרים מהעיר קלצה14במרחק של , סטרכוביץ- בעיירה וירזבניק, הדרך בין בתיהם

סטרכוביץ -וירזבניק. התאחדו העיירות וכיום נקרא המקום סטרכוביצה, לאחר המלחמה

הנהר הארוך , הנהר היה פלג של הויסלה. שכנה בעמק מוקף גבעות על גדות נהר קמיננה

היא היוותה , בעיירה התנהלו חיי מסחר ערניים. ששימש כנתיב שייט מסחרי, תר בפוליןביו

ושוק ביתי עבור כפריים שהגיעו מהסביבה הקרובה , מרכז שיווק של מוצרים שיוצרו במקום

שהובילה לעיר , "ויה וונחוצקי "–שתי דרכים ראשיות הגיעו אליה . ומכרו תוצרת חקלאית

התושבים הפולנים היו נוצרים . שהובילה אל אוסטרובייץ, "יה קונובו"יסקו ו'התעשייה סרקז

קהילה יהודית צעירה התפתחה . ויחסם ליהודים היה סובלני, בעלי השקפה סוציאליסטית

וזכתה למעמד של קהילה עצמאית בסוף , 18 -והתבססה במקום לקראת סוף המאה ה

מקווה בית ,  בית מדרש-ים אופייניים בתקופה זו נבנו בעיירה מבני ציבור יהודי. 19 -המאה ה

  .בית הכנסת היווה מקום כינוס עיקרי עבור חברי הקהילה". תלמוד תורה"עלמין ובית ספר 

, היערות הגדולים שחלשו על העיירה. לאורך השנים התפרנסו התושבים מעבודת כפיים

ת תעשיית עץ ענפה התפתחה בזכות משפחו. סיפקו מקור פרנסה חשוב עבור אנשיה

רכשה , מגדולי סוחרי העצים בפולין, משפחת הלר. שזיהו את הפוטנציאל העסקי, יהודיות

. שהעסיקה עשרות עובדים, "הלר" פירמה –שטחי יערות נרחבים והקימה מנסרה גדולה 

שהיה ראשון , בנו בית חרושת גדול ללבידים, שאביהם ייסד מנסרה, ואילו האחים ליכטנשטיין

וסוחרים מכל רחבי המדינה , שמו הלך לפניו. ור תעשיית הרהיטיםמסוגו וייצר חלקים עב

  .  שני בתי החרושת העסיקו את אנשי הקהילה היהודית. הגיעו למקום

אשר היוו בסיס להתפתחות תעשיה מקומית , סמוך לעיירה נמצאו מרבצי ברזל איכותיים

 –מתכת היו יהודים הראשונים שזיהו את הפוטנציאל והקימו מפעל למוצרי . של ענף המתכות

- ל1920בין השנים (ברבות השנים ". מפעלי סטרכוביץ"הם ייסדו את . משפחת רוטוונד

לאחר ההלאמה ועד . הולאמו המפעלים לטובת התעשייה הצבאית הפולנית) 1922

היה המפעל מחוץ לתחום עבור , כשהחלו הגרמנים להעביד יהודים בכפייה, המלחמה



מתוך אוכלוסיה של ,  יהודים3,200 -סטרכוביץ כ-וירזבניקערב המלחמה חיו ב. היהודים

  .  נפש40,000

אחי הבכור אפרים נולד בשנת . רכש אבי בית ופתח אטליז לממכר בשרים, לאחר החתונה

היינו שבעה . ציפורה-שרה ופייגה- לאה, רבקה, אני, )אלכס(אייזיק , שייע: אחריו נולדו, 1920

 8אני נולדתי בתאריך .  שנים14הפרידו ,  הזקוניםובין הבכור לבין בת, אחים ואחיות

שמי השני לא נרשם .  יעקב זאב-נקראתי בשני שמות , וכמנהג המקום, 1926בספטמבר 

בתעודות , רבות" רשמיות"וגם תאריך הולדתי זכה ברבות השנים לגרסאות , בתעודה

  . שצברתי במחנות ולאחר עלייתי ארצה

, היה זה בית לא גדול ובו שלושה חדרים. 20ספר ביתנו שכן ברחוב רדושייבסקיגו מ

, ושייע) אלכס(אייזיק , אני ישנתי בחדר ביחד עם אחיי אפרים. מרתף וגינה בה גידלנו ירקות

, באחת מפינות חדר האוכל הגדול היה המטבח ממנו ירדו למרתף. והבנות ישנו בחדר נפרד

שומן אווזים ודברים נוספים , דמהתפוחי א, היינו שמים שם ריבות. שהיה עבורנו כמו מקרר

את הבית חיממו , שהוסק בעצים ובפחם, במטבח ניצב תנור לבישול. שנשמרו היטב בחורף

   .והפיץ חום רב, שהיה בנוי מחרסינה, בתנור נוסף

כל פעולה שנקשרה . והשימוש במוצר זה נעשה במשורה, בביתנו לא היו מים זורמים

הייתי הולך , לבקשתה של אמי. התארגנות מבעוד מועדבמים הייתה כרוכה בעבודה פיזית ו

ועד ששבתי הביתה הכל היה , עם שני דליים להביא מים מבאר שהייתה מרוחקת מהבית

היינו מביאים . מאוחר יותר נחפרה באר אצל השכן". ?איפה המים"אימא תמיד שאלה . נשפך

 החלפת הבגדים גם. משליכים לבור העמוק ושואבים את המים, דליים קשורים בחבל

אחת לחודש היה מתקיים מבצע . והרחצה לא נעשו בתדירות יומיומית המוכרת לנו היום

בבית שטפנו . קשה וממושכת, זו הייתה עבודה פיזית רבה. שנאתי זאת. כיבוס הבגדים

אחר כך באה . הייתה מין פיילה גדולה וקרש עליו שפשפנו את הבגדים, דברים קטנים

שנמצא  עמיסה את כל הכביסה על גבה והלכה לשטוף אותה בנהרה, הכובסת הפולנייה

את הגיהוץ עשינו . את הבגדים הנקיים תלינו וייבשנו בעליית הגג. מעברו השני של הכביש

  .בעזרת מגהץ שחומם על ידי גחלים

אנחנו . ושפכנו אותם לתוך פיילה גדולה, כשרצינו להתרחץ חיממנו מים על התנור

שם גבו , ואילו ההורים ואחיי הגדולים הלכו להתרחץ במקווה, ההקטנים התרחצנו בתוכ

למעשה היה זה בור , גם בית השימוש באותה התקופה נבנה ללא מים. תשלום עבור השרות

  .שרוקן כל אימת שהתמלא, חפור באדמה

מינוס    ואפילו25והטמפרטורות צנחו לדרגות של מינוס , מזג האוויר היה קר מאוד בחורף

. ולא זכור לי שהייתי חולה, למרות הקור העז כולם היו בריאים וחזקים. צלסיוסמעלות  30

בחורפים קשים . שהיה נערם מחוץ לבית בגובה רב, אהבתי את הקור ובמיוחד את השלג

והיה עלינו לפלס , דלת הכניסה לבית הייתה נחסמת. במיוחד היה גובהו למעלה משני מטרים

זה היה מחזה . כמו תמונה קפואה, ו פרחים של כפורעל השמשות נוצר. את דרכנו החוצה



אלו היו . לגלוש ולשחק, הילדים היו יוצאים החוצה להשתעשע בשלג. מרהיב ומיוחד במינו

   .רגעים של אושר

. ולא חשנו מחסור, לא הכרנו משהו אחר. החיים בעיירה בעיניים של ילד היו טובים למדי

היו צעצועים . ורט האבקות עליו הייתי מסתכלוגם בספ, בשכונה היינו משחקים בכדורגל

בשעות הפנאי שיחקנו . למשל רובה מעץ, וחלקם נועדו בשביל ללכת מכות, שבנינו לבד

בקיץ בילינו שעות ארוכות בנהר . בנינו בניינים וניהלנו מלחמות של ילדים, רצנו, במחבואים

,  קופצים לתוך המים,היינו משחקים. המקום היה מרהיב ביופיו. ובחורשה הסמוכה לו

אבל אני הייתי קטן , האחים שלי נסעו למחנות של תנועת נוער ציוני. מתרחצים ומשתובבים

בשבת היה הנהר נקודת מפגש של כל . ובאותם ימים לא היו קייטנות שמעסיקות ילדים, מדי

ינו ביחד ביל, לפני המלחמה באו לביתנו החברים הפולנים. גויים ויהודים גם יחד, הצעירים

  .מטעמי כשרות, אבל לא אכלנו שם, גם אנחנו ביקרנו בבתיהם. ועשינו שיעורים

,   אדלה-לבקר את דודתי מצד אמי , ולפעמים עם אחיי, בילדותי נסעתי ברכבת עם הוריי

שנראתה בעיניי , הנסיעה הייתה חוויה בלתי נשכחת. קונוב) תחנת רכבת(שגרה בסטציה 

היינו . ואף שימשה עבורנו כאתר למשחקים,  לביתנותחנת הרכבת הייתה סמוכה. כפלא

. כזה" פלאטש"נוצר רעש של , וכשעברה הרכבת, על הפסים, גרושים, שמים מטבעות קטנים

  .העיקר שיהיה שמח. הייתה פחית ממלאת את מקומו, ואם לא היה גרוש

ו את לכן אחיי הגדולים סיימ, נהוג היה כי הילדים עובדים ומסייעים למשפחה להתפרנס

למד ) אלכס(אייזיק , אפרים היה עובד ביחד עם אבא. לימודיהם לאחר שמונה שנות לימוד

כישרון בו התברך , ואף ידע לצייר יפה, למד לנגן בכינור, ושייע שהיה כישרוני במיוחד, צבעות

במקום לבלות עם , ובמקביל, אני למדתי בבית הספר הפולני המקומי). אלכס(גם אייזיק 

, הלימודים בחדר נערכו בשעות אחר הצהריים. תי ללא התלהבות יתרה בחדרלמד, חבריי

  . בימי ראשון ובחגי הנוצרים

וכדי , היה מרביץ לנו עם שוט" מלמד"ה, בחדר. שיטות הלימוד היו שונות מן הנהוג היום

, בבית הספר היו שיטות ענישה אחרות. שלא נברח מן הלימודים היה קושר אותנו לשולחן

באמצעות , והכה בכפות ידינו, עד שהפכו לאדומות, אותנו מהאוזניים" סחב"ולני המורה הפ

אמצעי ענישה נוסף היה כליאת התלמידים בכיתה במשך שעות . חלקו החד של הסרגל

שכוסתה באפונים , אולצנו לכרוע ברך על הרצפה, ולעיתים. אחרי תום הלימודים, ארוכות

  .יבשים

, במרתף סידרתי במקומם תפוחי אדמה. ות הביתסייעתי בעבוד במקביל ללימודים

,  אחיותיי הקטנות נמצאו לצידי .מעולם לא חסרה לנו עבודה. וחטבתי עצים בעזרת גרזן קטן

במיוחד אהבנו . סיפורים ואף הלכתי איתן לטייל ביער ולדוג בנהר ומדי פעם סיפרתי להן

נות נשאו את כל מה כאשר השלגים הפשירו ומי השיטפו, לצפות בנהר בראשית האביב

 במטרה 1932מוסד חינוכי שנוסד בשלהי שנת , "בית יעקב"ב אחיותיי למדו .שעמד בדרכם

נועד להקנות " בית יעקב. "לתת מענה לבנות שלמדו עד אז בבית הספר המקומי הממשלתי



הן עשו גם טיולים בחיק הטבע באזור . ולהכיר לבנות את התפילות ואת אמירתן, ערכים

  . נעזרו בתלמידות בוגרות על מנת להדריך את הצעירותו, העיירה

ולא הייתה מעורה במתרחש מחוץ , הקהילה היהודית בעיירה התכנסה בשגרת יומה

ואנו קיבלנו מדי פעם עיתון ביידיש , הייתה עיתונות מקומית ביידיש ובפולנית .לגבולותיה

אינו טוב בשביל היו שמועות שבגרמניה שולט מנהיג ש. מן החודש שעבר, מאמריקה

. דיברנו בבית על פלשתינה, לעיתים. אבל איש לא ידע להעריך את חומרת המצב, היהודים

אבל זה היה , ידענו שלא שקט ושיש מאורעות, מן העיתונים התעדכנו לגבי המתרחש שם

החלוץ ", "הפועל המזרחי"ביניהן , בעיירה התקיימה פעילות של תנועות ציוניות. רחוק מאיתנו

  .  אך משפחתי לא הייתה מעורה בפעילותם, ועוד" רהצעי

אם כי גם , חבשתי קסקט על ראשי. אורח חיינו התנהל בהתאם למסורת היהודית

ביום חמישי בלילה הייתה אווירה . וזה לא היה סממן יהודי בלבד, הפולנים חבשו קסקט

ולפעמים , הלפעמים הבאנו לחם מהמאפי. כשאימא הכינה מאכלים מיוחדים לשבת, חגיגית

. ובפרוזדור הם החזיקו תנור גדול, מול ביתנו הייתה לשכנים טחנת קמח. אמי אפתה חלות

  .בפסח הם אפו בביתם את המצות. ואפו את הפרפלך, במקום זה הכינו את הטשולנט

והארוחה החגיגית הייתה מלווה , בשבת בצהריים הייתי מביא את הטשולנט מהמאפייה

אחר כך היינו מטיילים , בי כי נלמד את פרשת השבוע בעל פהמדי שבת דאג א. בזמירות

, וכיוון שעל פי הנוהג הדתי נאסר עליו לטלטל דברים, אבא היה הולך לבית הכנסת. ומשחקים

הכנסת -הלכתי לבית. נשאתי עבורו את הטלית ואת הסידור, שהייתי הצעיר מבין האחים, אני

הסתייענו בגוי , להימנע מחילול היום הקדושכדי . כי העדפתי לשחק עם חבריי, בחוסר חשק

ואת , הוא הדליק עבורנו את התנור לחימום האוכל. של שבת לביצוע כל הפעולות האסורות

  .את החשמל היינו מדליקים טרם כניסת השבת. ואף סגר את השיבר, התנור לחימום הבית

ווה ובעליה חגגנו בבר מצ, 13 -ביום הולדתם ה, את כניסתם של הבנים לעול מצוות

אך לא נערכה מסיבה בסגנון , ביום זה נערך קידוש בבית הכנסת וקיבלנו ממתקים. לתורה

ואני , ברכנו את ברכת המזון, גם קודם לכן הנחנו תפילין מדי יום, למעשה. שנהוג היום בארץ

  . הלכתי עם ציציות קטנות

ם עד קריאת בפורים נהגנו לצו. החגים היו ימים של שמחה ושל מפגשים חברתיים

, נשמעו ברקע קריאות הבוז והמולת רעשנים, כשהוזכר המן הרשע, בעת הקריאה. המגילה

ואת המעילים , נהגנו להתחפש סובבנו את הכובעים, הילדים, אנחנו. שהרעימו בקול גדול

חלק . ציירנו שפם והצטיידנו בצעצועיי נשק וחגורה תואמת, לבשנו הפוך כשהבטנה כלפי חוץ

, במהלך החג ביקרנו קרובים וחברים עם משלוחי מנות. נינו וחלק הכינה אימאמהתחפושת ק

  .וגם קיבלנו כמה גרושים מתנה, שרנו שירים יפים

החג היה מיוחד . אליו התכוננו היטב מבעוד מועד, פסח היה החג המרשים ביותר

 מאוד עבדנו קשה. שעל הכנתו עמלנו כולנו, זה היה חג משפחתי. ומשמעותי מאוד עבורנו

. כלי האוכל הרגילים הוחלפו בסט כלים חגיגיים וכשרים לפסח. בניקיונות ובהכשרת הבית



אפיית המצות נעשתה על ידי אנשים . יפים במיוחד ומקושטים, כלים אלו היו גדולים יותר

במשך השנה . לצורך זה התארגנו אנשי הקהילה ביחד. בתוך תנור ייעודי גדול, בעלי ניסיון

שנתנו לנו , אבל בחג קיבלנו כולנו בגדים חדשים, בגדים של אחיי הגדוליםהועברו אלי 

והיה גם שוק מיוחד , לפעמים קיבלנו בגדים מקרובים מאמריקה ומאנגליה. הרגשה נהדרת

  .לא חשנו במחסור. שהיה זול באופן יחסי, של הלבשה

, צעיר הבנים, אני. וקראנו בהגדה, בליל הסדר ישבנו כל המשפחה מסביב לשולחן הערוך

מצות , קניידלאך ומרק עוף. מיוחד וכשר לפסח, האוכל היה חגיגי". מה נשתנה"שאלתי 

, אבי הכין לבדו יין ביתי. משומן של אווזים ועוד מעדנים אופייניים' גריבאלעך, 'ובורשט מסלק

ת כד הזכוכי, לתוך כד גדול של זכוכית, הוא קנה צימוקים והכניס אותם עם סוכר בכמות שווה

כולל נשים , בחג כולם. וכעבור מספר שבועות זכינו ללגום יין טוב וכשר, הונח במרתף הצונן

הדודים והדודות . בחול המועד היו קרובי המשפחה מגיעים לביקור. הלכו לבית הכנסת, וטף

, כשפגשנו את בני הדודים. איתם גם אנחנו הלכנו אליהם וחגגנו. הגיעו עם ילדיהם ועשו שמח

גלידות וסוכריות , בימים אלו הייתי קונה ממתקים בקיוסק. קיבלנו  דמי כיס, וכותבפסח ובס

  .היה שמח. על מקל

ובאוויר נשבו רוחות , שיגרת החיים הנינוחה הופרה על ידי חרושת של שמועות מדאיגות

תוך זמן .  פרצה המלחמה1939בראשון בספטמבר  ,שבוע לפני הבר מצווה שלי. מאיימות

  .ירד המסך, המוכר והטוב, ועל העולם הישן, לין על ידי הגרמניםקצר נכבשה פו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2פרק 

  מהכיבוש ועד לגירוש, מלחמת העולם השנייה

, בשנה האחרונה לפני המלחמה החלו היחסים בין היהודים לבין הפולנים להידרדר

, הם של היהודיםהילדים הפולנים השליכו אבנים על חלונות בתי. הכללית נעכרה והאווירה

לא הייתה אווירה כבדה של . ואנחנו היינו משחקים עימם במלחמות והולכים מכות

כבר . לך לפלסטינה) כינוי גנאי ליהודי(, יד'ִז, יד'ִ  ז- אבל רבים השתמשו בביטוי , אנטישמיות

  .לא היינו רצויים במקום מגורינו

בתפילת ערב , בית הכנסתהגיע מפקח המשטרה הפולני ל, זמן קצר לפני פרוץ המלחמה

והקהילה , הוא ביקש את עזרת הציבור היהודי בהכנות למלחמה, עקב הסכנה הצפויה. שבת

בבתים . וחפרו שוחות למטרת התגוננות, ביום שבת עבדו היהודים לצד הפולנים. נענתה לו

על מנת , ולפנות ערב כולם היו מתאספים ברחוב ומאזינים לרמקולים, לא החזקנו רדיו

ערב המלחמה הושמעה . אחר כך האנשים התפזרו לבתיהם. תעדכן לגבי המלחמהלה

הוא הבהיר כי לא ייתן אפילו כפתור . יצקי'איגנצי מושצ, ברחוב הצהרתו של נשיא פולין

בסופו של . עכשיו בדיעבד נאומו נשמע מאוד מצחיק. אך בינתיים הם פלשו לארצנו, לגרמנים

  . חר הפלישה מינה לו יורש בממשלה גולה בפריזוכשבועיים לא, דבר הוא נתן הכול

מטוסים גרמנים הפציצו מטרות .  פרצה המלחמה והחלו ההפצצות1939 בספטמבר 1 -ב

, הם לא רצו להרוס את מפעלי התעשייה הצבאית. אך לא ממש לידינו, בסביבה הקרובה

תכלתי על אני שכבתי בגינה והס. ושימשו אותם בהמשך המלחמה, שהיו בעלי חשיבות רבה

בשעות החשכה ראינו את הצבא עובר בשיירות של חיילים . זה היה מפחיד. האווירונים

כעבור יום או יומיים באו . בלילה נשמעו יריות. רכובים על  גבי סוסים ועימם תותחים

אז . בשיירה אינסופית, הם הגיעו רכובים על גבי אופנועים תלת גלגליים וטנקים. הגרמנים

 .מת מלחמההרגשנו שזו בא

וורשה . זה לקח יומיים, שהיינו קרובים לגבול גרמניה, אצלנו. הכיבוש היה מהיר מאוד

. וכעבור כשלושה שבועות חוסל הצבא הפולני, הבירה כותרה והייתה במצור בתוך כשבועיים

נסעו לכפרים , העמיסו את רכושם, הם שכרו עגלות. היו אנשים בעיירה שנבהלו וברחו

וההורים דיברו על כך שהמצב לא , אנחנו נשארנו בבית. ו לראות מה קורההקרובים והמתינ

הייתי ילד . בהתחלה לא הבנתי את משמעות הדברים. אבל לא תכננו להימלט, טוב ליהודים

  . כי זה נשמע מעניין, למעשה רציתי לראות את המלחמה, ולא ממש פחדתי

. ועימו גם ידם של הגרמנים, המזג האוויר נהיה קש, זמן קצר לאחר הכיבוש החל החורף

בדיעבד הסתבר כי הכוונה . שהיה יפה ומיוחד, במוצאי יום כיפור הם שרפו את בית הכנסת

באותו לילה הוצתו בתי כנסת רבים . אך הם טעו בתאריך, הייתה להציתו ביום כיפור עצמו

, המשחטה, ובהם המקווה, הגרמנים דאגו כבר בהתחלה לפגוע בכל מוסדות היהדות. בפולין

פרטיים , ברחובות העיר הם השתלטו על מבנים רבים. ובתי הספר שנהרסו עד היסוד

  .וציבוריים



לקחו הגרמנים את כל הגברים הצעירים לבצע עבורם , שלושה שבועות לאחר הכיבוש

 13שהייתי בן , אני. עבורם הוא היה מבוגר מידי, את אבא הם לא רצו. עבודות בכפייה

ככל . אחיותיי הקטנות נשארו עם ההורים בבית. חד עם שלושת אחיינלקחתי לעבודות בי

הגרמנים תפסו אנשים ברחובות ובבתים אליהם נכנסו . הקשיים הלכו וגברו, שחלף הזמן

לי לא . נסחבו בשערם, שהיו בעלי פאות, רבים מאיתנו. הם  הכו ובעטו במי שלא עבד. בכוח

ללא , העבודה נעשתה בכפייה. תי עם קת הרובהוהכו או, אז בעטו בי עם המגפיים, היו פאות

  .והייתה קשה מאוד, כול תמורה

להביא להם מים ולבצע כל , לנקות את המכונות. אולצתי לעשות עבודות במפקדה שלהם

וגם עבודות סבלות של , טיפול בביוב ופתיחת סתימות -לא נקיות מיני עבודות תחזוקה 

ההפצצות והטנקים שברו . הייתה בתיקון כבישיםעבודה נוספת . סחיבת פחם ועצים, אספקה

כשהחל לרדת שלג העבודה . אבנים ושפיכת זפת, והתיקון נעשה עם פטישים, את הכבישים

ולא , אבל לא התרגשתי מהם, "יודן"קראו לנו , הם גם צעקו עלינו. הלכה ונעשתה קשה

  .הגבתי להתגרויות

כי לא היו , שב שהם לא עשו דבראני חו. מובהקתהפולנים לא התנגדו לכיבוש בצורה 

בהתחלה עדיין ערכו קניות אצל היהודים . ולא היה להם נשק, להם כלים להתמודד עם המצב

חנויות של יהודים נבזזו ורכושנו . אך בתוך זמן קצר ההתנהלות השתנתה, והמסחר נמשך

בות ואפילו אבל יהודים כבר נתפסו ברחו, החוקים נגדנו עוד לא התחילו במוצהר. נלקח בכוח

על מנת , חנויות של יהודים סומנו במודעות. והצביעו עלינו, הפולנים סייעו לגרמנים. בבתיהם

  .שלא ייקנו בהן

פלקטים המעדכנים על החוקים נתלו חדשות . קשים ומשפילים נכפו עלינו, חוקים חדשים

בעזרת טלאי סומנתי כיהודי . ויהודי שלא הקפיד לקיימם הוכה באכזריות, לבקרים ברחובות

, כיוון שנאסר עלינו ללכת על המדרכה, הלכתי בכביש. צהוב עם מגן דוד שנכרך על הזרוע

. בפני כל חייל שצעד מולי, ולהוריד את הכובע שחבשתי מטעמי מסורת, ונאלצתי להשתחוות

  .היהודים הסתגרו בבתיהם. ונמנעה מאיתנו תנועה חופשית, בערבים הוטל עוצר בעיירה

. והוועד היהודי פעל עם הרשויות, ם לא הייתה התארגנות להגנה עצמיתבקרב היהודי

הוועד היהודי  הכינו עבורם אנשי, כשראו הגרמנים שהאנשים לא רוצים להתחיל לעבוד

ככל הנראה נעשה הדבר בהוראה , רשימות של אנשים שחייבים להתייצב לעבודה מידי יום

ואבא , שפחה שלי נבחרנו ארבעת האחיםהוועד לקח לעבודה רק צעירים ומהמ. אס- של האס

באנשים שסירבו , ולפעמים נתקל בבעיות, הוועד חילק את קבוצות העבודה. שוב נשאר בבית

אך זה לא , בתמורה לכך שלא יעבדו" כופר נפש"מעין , היו עשירים שהציעו את כספם. ללכת

רצו ללכת היו גם מתנדבים ש, למרות התנאים הקשים, במקביל. החזיק מעמד זמן רב

  . לעבודה

שלחו אותנו לנקות את מסילת , 1939 אוקטובר –כשהתחיל לרדת השלג בספטמבר 

ובשעת ההליכה הכריחו אותנו לשיר את , לביצוע העבודה נתנו לנו מעדרים ואתים. הרכבת



בשיאו של הקור לקחו . זו הייתה דרכם של הפולנים ללעוג לנו. ושירים נוספים, ההמנון הפולני

נסענו במשאיות פתוחות ללא . נקות את הכבישים מהשלג ולעשות גדרות לעצירתואותנו ל

לאורך כל . ואנחנו נסענו בעמידה, המעקה היה נמוך בגובה של כחצי מטר, שום כיסוי

  .וחלקם נפלו מן המשאית החוצה,  הנסיעה היו האנשים נופלים

, מעילים, בגדים חמיםלמזלנו נשארו לנו .  שרר קור נוראי1940מאמצע דצמבר ועד מרץ 

בשבילם , הגרמנים הביאו הרבה פחם ברכבות. ואת הבית חיממנו עם פחם, סוודרים ומגפיים

, ולנו בבית היה מחסן עצים ופחם, הפולנים גנבו זאת מהקרונות ומכרו. ובשביל בתי החרושת

 לעומתנו היו אנשים מסכנים, למשפחתי היו אמצעי חימום. שסידרנו בקיץ לקראת החורף

הם נאלצו להוציא את הקש מהמזרון בשביל . שאפילו לא יכלו לקנות חבילת עצים, מאוד

  .להבעיר אש ולהתחמם

, למרות המחסור. הקשו על החיים, העבודה הפיזית והמחסור במזון, המצב הכללי

בעבודה הגרמנים . ועדיין אפשר היה להשיג אוכל, בתקופה הזו לא הייתה לי תחושה של רעב

לפעמים היינו הולכים למקומות מחוץ . 'ואנחנו לקחנו מהבית סנדוויץ,  פרוסת לחםנתנו לאכול

מה , קמח ודברים נוספים, והלך למכרים לקנות אוכל, אבא לא עבד. לעיר בשביל להשיג אוכל

. מעין תלושים בשביל לקנות לחם, אחר כך קיבלנו כרטיסים. שהיה משיג בשוק השחור

הייתי צריך ללכת לתפוס תור ולהמתין בו שעות ארוכות , אחרי ששבתי מהעבודה, בלילה

  .בשביל הלחם

החליטה , משפחה חשוכת ילדים מעשירי הקהילה, משפחת לרמן, כשהמצב החמיר

בגלל , בהתחלה אנשים כמעט ולא באו. בהתנדבות, לפתוח בית תמחוי ולחלק אוכל לרעבים

בהמשך לא הייתה . ם יש בביתלקבל פתק כמה אנשי, היה צריך ללכת לוועד היהודי. הבושה

לפני הגירוש לא לקחו אנשים . ועמדתי בתור לבית התמחוי, וגם אני קיבלתי כרטיס, ברירה

. ואף מתו מרעב, לא עמדו בתנאים הקשים, הרבה אנשים היו אנשים עניים מאוד. למחנות

תה קשה שמירת המסורת היהודית היי. היינו רואים את הלוויות בדרכן לבית הקברות היהודי

הרגשנו היטב את ההבדל . ובראש השנה לא ציינו את החג. התפללנו בבית. בעת ההיא

  .וכל פקודה חדשה יצרה פחד חדש, לעומת  מה שהיה

 פולנים ממוצא גרמני -ֶוגם הפֹוְלקסדֹויְטשה , אס לקחו את הבתים של היהודים- האס

 מהפולנים הייתה שמחה בקרב רבים. שהצהירו על השתייכותם לעם הגרמני הצטרפו אליהם

, רחובות אחדים. הגטו.  בודדו הגרמנים את היהודים באזור מגורים תחום1940במאי . לאיד

כל מי שגר מחוץ לתחום הגטו . הוגדרו כמותרים למגורי היהודים, המרוחקים יותר מהמרכז

. לאבל לא הייתה גדר תי, מסביב לשטח הייתה שמירה. ולהצטופף שם, אולץ לעזוב את ביתו

אך מי שנתפס מחוץ לאזור סיכן את , הייתה אפשרות לצאת ולחזור בלילה, הגטו היה פתוח

דיירים  אלינו הצטרפו, ונשארנו לגור בביתנו, הרחוב בו גרנו נכלל בתחום הגטו, למזלנו. חייו

 אנשים 20 -למעלה מ. וחיינו יחדיו בצפיפות גדולה, שתי משפחות הוכנסו לביתנו. חדשים

קמנו . בלילות פרשנו מזרונים על הרצפה ושכבנו עליהם בדוחק רב.  הקטןנדחסו בבית



והסתכלנו מהחלון על מנת לברר מה קורה , כשבחוץ עדיין שררה חשכה, השכם בבוקר

, גם בגטו. ולפעמים ראינו את הגרמנים נוסעים, בשעה זו על פי רוב היה שקט. ברחובות

  .הים ולענוד את הטלאי הצהובהיה עלינו ללכת כל הזמן מזו, בריכוז היהודי

 ועד לגברים 12מילדים בני , קיבלו כל הגברים,  בעיצומו של החורף הקר1940בסוף שנת 

ולצידה איום כי מי , הודעה מהוועד היהודי להתייצב במגרש הכדורגל, נשואים ובעלי משפחות

ובכל , שמעהייתי נער ממו. גם אני קיבלתי הביתה את ההודעה ופחדתי. שלא יתייצב ייהרג

אמרו לי להיות בשעה שמונה אז הקדמתי . מקום התייצבתי ראשון גם בעבודה וגם במחנה

, במקום התכנסה וועדה שהורכבה מגרמנים ומאזרחים פולנים. והגעתי בשעה שבע וחצי

. לא נחוץ. רזה מדי, זה נראה קטן: כאשר הורדתי את בגדי אמר הרופא. שהורו לי להתפשט

מי שהגיע מאוחר יותר . שלא נמצאתי מתאים להם,  מכתב שחרור– קיבלתי אישור בכתב

לי היה מזל גדול ושבתי לביתי . היה לחץ של זמן וכולם נלקחו לעבודות, אפילו לא נבדק

  . אבל את האחים שלי הם לקחו, שמח

וביקשו שאלך להביא להם , כריכים עבור האחים, בבית סיפרתי להורים והם הכינו אוכל

, כשחזרתי למקום הכינוס ראיתי התקהלות של שוטרים וחיילים רבים. ךאת הצידה לדר

. אך לא יכולתי לגשת אליהם, ראיתי את אחיי. שסידרו את הצעירים הנבחרים בחמישיות

הם , מצבם היה בסדר. הצלחתי למסור להם את האוכל, כשנלקחו לרכבת ללובלין, אחר כך

לעשות . תעלות הגבול בין פולין לבין רוסיהלחפור את , לקחו אותם ברכבת. לא היו מודאגים

 הסכם לחלוקת אדמת פולין בין גרמניה לבין - "מולוטוב-ריבנטרופ"את הגבול שנקבע בהסכם 

  .שנחתם ימים אחדים לפני שפרצה המלחמה, רוסיה

שלא , אחוז פחד גדול, והמשכתי לעבוד עבור הגרמנים, נשארתי בבית עם הוריי ואחיותיי

ובכל העיר היה קשה בגלל היעדרותם של ,  המצב בבית לא היה טוב.יתפסו אותי שוב

הם התגוררו . ממכתבים שקיבלתי מאחיי למדתי על התנאים הנוראיים בהם חיו. הצעירים

. עשו עבודות פיזיות מאד קשות ובין לבין היו סופגים מכות, קיבלו אוכל דל מאוד, באוהלים

כתוצאה מהמחלה הוא נפטר הרחק . יבלאחי הבכור אפרים חלה בדיזנטריה מהאוכל שק

דאגו להביאו למנוחת ) אלכס(שייע ואייזיק . לאחר שנאלץ לעזוב את הבית, כחודש, מאיתנו

ואנחנו ישבנו , בגדיו נשלחו הביתה. ועדכנו אותנו על מותו במכתב, עולם בבית קברות יהודי

  . שבעה

אך נתפס , ל לרוסיההוא ניסה לחצות את הגבו, שייע ברח משם לאחר מספר חודשים

מן המחנה הזה . שהיה מקום ידוע לשמצה,  ליד קרקוב(pustkow)" פּוְסטקּוב"ונלקח למחנה 

התחבא , הוא נכנס לתוך משאית זבל. כאשר הלך לרוקן זבל, הוא הצליח להימלט בעורמה

בדרך לא דרך . משם יצא לשדה. שהשהייה בו הייתה גרועה ממוות, בה ויצא משטח המחנה

, חלה במהלך העבודות, )אלכס(אייזיק , אחי השלישי. וסיפר לנו את קורותיו, ב הביתההוא ש

  . וגם הוא שב הביתה, יהודי  העיר טיפלו בו היטב עד החלמתו. ונלקח לבית חולים  בקרקוב



כיוון שנעליים רבות , הייתה זו מלאכה נחוצה. שייע עבד מאז שפרצה המלחמה בסנדלרות

ביצע כל מיני ) אלכס(אייזיק . והרוויח כסף, יתה הוא חזר לעבודהולאחר שובו הב, נקרעו

אוכל ניתן . וערכתי את הקניות, הייתי בבית. אני לא עבדתי. עבודות צבעות עבור הגרמנים

רכשתי . והייתי הולך לעשות קניות, היה לרכוש בגטו בעזרת כרטיסים וכסף שאבא נתן לי

אחרי . בבית עדיין היו לנו שמנים. צרי יסודגפרורים ועוד מו, חלב ותפוחי אדמה, לחם

הדלקתי , קילפתי תפוחי אדמה. אימא הכינה אוכל ואני עזרתי לה, שהבאתי את המצרכים

גם אבא הלך מדי פעם לעשות סידורים . בעזרת גרזן קטן, והכנתי גפרורים מעץ מיוחד, אש

  .הוא פחד לצאת אבל לא תמיד הייתה לו ברירה, וקניות

והם , היה צריך לדאוג למתנות בשבילם ובשביל משפחתם, גרמנים לחופשכאשר נסעו ה

נכנסו לתוך הבתים ולקחו . בכל דרך אפשרית שדדו את היהודים. גבו את מבוקשם מאיתנו

למשל כשנסעו הביתה לחגים , כל פעם היו להם דרישות נוספות. חיפשו דברי ערך, מה שרצו

, י הוציא מכתבים לאנשים וביקש לתת תרומותהוועד היהוד. אז רצו מתנות בשביל המשפחה

יום אחד . כסף ואפילו זהב, נחושת: היה איסוף מרוכז של דברי ערך. כל אחד מה שהוא יכול

גם ביום הגירוש . והם עברו מבית לבית בחיפושים, נערך מבצע לאיסוף פרוות עבור נשותיהם

פר בשעת צרה כדי שלא שישמש ככו ,כל אחד השתדל ללכת עם משהו בעל ערך בתרמיל צד

  .יהרגו אותו

הענישה הייתה . ירו והרגו חייל גרמני, זכור לי היטב היום בו ניסו הפולנים להתנגד

ותפסו בחצר ממנה נורו היריות חמישה עשר גברים , הגרמנים ריכזו כוחות במקום. מיידית

. מהוכעבור כמה ימים בנו בכיכר השוק ב, הם לקחו אותם לחקירה קשה. ואישה אחת

, היום בו הנוצרים לא עבדו והלכו לכנסייה, ביום ראשון. בהתחלה לא ידענו למה זה מיועד

הם הביאו את . המתינו הגרמנים לרגע בו יצאו הנוצרים מן הכנסייה ויעברו בכיכר המרכזית

והעלו אותם לבמה מלווים בשמונה תליינים ,   האנשים כשעיניהם מכוסות וידיהם כבולות16

ראשי הנידונים למוות הוכנסו . שמנעו את זיהויים,  הראש וחורים לעינייםעם שקים על

כולם . והגופות נותרו תלויות במקום עד הערב, הגרמנים בעטו בבמה. והחלו צעקות, ללולאות

  . ובעקבותיו גבר הפחד, האירוע נועד ללמד אותנו לקח. גם אני. נאלצו לצפות בהם

העסיקו שלושים אלף פולנים , י היהודים והולאמושנבנו על יד, מפעלי התעשייה הצבאית

הגרמנים החלו להעסיק את . אף לא יהודי אחד, ועד המלחמה, תושבי הכפרים בסביבה

. קיבלו תעודה שהם יכולים לעבוד במפעלים) אלכס(שייע ואייזיק . היהודים במפעלים בכפייה

עבד בבית  ושייע, שו את הברזלשם היה חומר הגלם ממנו ע, עבד בְסָטלֹובנְיָה) אלכס(אייזיק 

לא , בגלל שהייתי קטן, אני. שניהם עבדו קשה מאוד. לעשיית לבנים" רוגלין", חרושת סליקט

כמה חודשים לפני הגירוש הלכה אימי לוועד היהודי וסידרה לי רישיון . קיבלתי רישיון לעבוד

התחלתי . את חייוהרישיון שהשיגה למעני הציל , היא עשתה הרבה דברים בשבילי. עבודה

הלכתי מדי יום . שנחשב מקום שמור וחשוב מאד, לעבוד במפעל של התעשייה הצבאית

  .כשלרגליי נעלי עץ, במזג אוויר קשה גשמים ושלגים. ברגל קילומטרים רבים



הכסף . חמישים אגורות בשביל שעת עבודה, לפני הגירוש קיבלנו תשלום עבור העבודה

ליהודים לא נתנו . בעבודה הפועלים הגויים קיבלו חלב. מאדוהועיל לנו , נועד לקנות לחם

הפולנים לעומתנו לא , הבדל נוסף ניכר באופן ההעסקה. מרק חם אנחנו קיבלנו רק, חלב

,  פולנים ממוצא גרמני–והיו גם הפולקסדויטשה , הם קיבלו הרבה כסף, עבדו בכפייה

  . ל הגרמניםוהתנהגותם הייתה גרועה יותר מזו ש, שהסתובבו במפעלים

במפעל עשינו את כל . ואני הועסקתי במחלקה לייצור פגזים, עבדנו בשלוש משמרות

תהליך הייצור היה . מקבלת חומרי הגלם למתכת ועד להשלמת ייצורו של הפגז, העבודה

ובעזרת מנוף הכנסנו לתנורים , את הברזל הגולמי הובלנו בקרונות. מסובך ומסוכן, ארוך

בתוך האש הפך הברזל את צבעו . שאף פעם לא כיבו אותם,  בפוליןהכי גדולים, ענקיים

. עד שהתקררו מעט, שכוסו בחול ובמים, הוא הותך ונמזג לתוך תבניות. לאדום לוהט

אני הוצאתי את . שבלעדיהן היינו מתעלפים מהחום הרב, להגנתנו לבשנו מסכות על הפנים

.  הפסולת שנוצרה בתהליך ההתכה- והורדתי מהם את הקליפה , גושי הברזל בעזרת מגרפה

שבתנועה , "שטנץ"ונלקח בעזרת מנוף למכונת , חומר הגלם חומם שוב בטמפרטורה גבוהה

   .אחת הפכה גוש ברזל לתרמיל של פגז

 - מילימטר ו88,  מילימטר105,  מילימטר125,  מילימטר155 -הכנו פגזים בגדלים שונים 

הפגזים נלקחו על  ידי שני , קראת סיום התהליךל.  קילוגרמים50חלקם שקלו .  מילימטר75

. שם ישבו טכנאים עם פנסים ובדקו האם המוצר תקין. שנשאו אותם לשולחנות, פועלים

, גם תותחים עשו במפעל. הייתה עבודה שחורה וקשה, הפעולה שנעשתה על גבי השולחנות

גזים המוכנים ארזנו את הפ. כל יום הקפדתי להגיע לעבודה בזמן. והכול נשלח לצבא הגרמני

הם מילאו את . בעבודה קשה, גם שם הועסקו היהודים. ושלחנו בארגזים ברכבות להאסק

הייתה שם תחנת רכבת . והפכו צהובים מרוב חשיפה לחומר הזה, הפגזים באבק שריפה

ועבדו עבור תעשיית , עוד מחנה בו רוכזו היהודים, ֶנְסטחֹוָבה'ֶממנה יצאו משלוחים לצ, גדולה

  .שקהנ

סיפורי אימים ושמועות שלוקחים את היהודים לעבודות או אפילו שלוקחים אותם 

אמרו לנו שייקחו אותנו לעבוד . אנחנו סירבנו להאמין. נפוצו בין התושבים, להשמדה

אך כל יום נעשה יותר ויותר , לא חשבנו שיכול להיות יותר גרוע. והאמנו לכך, בחקלאות

ויותר חוקים נגד , היו יותר שעות של עוצר. והחריףבשנה האחרונה המצב הלך . קשה

אך , היו שנרצחו ברחובות, היו מקרים שברחו. עד ליום חיסול הגטו לא גורש איש. יהודים

  .הגירוש לא היה מוכר לנו

שוטרים .  קיבלנו את ההודעה על הגירוש1942באוקטובר  27 - ב, לאחר ראש השנה

 –יודן "ברקע נשמעו צעקות . התייצב בכיכר המרכזיתיהודים בישרו לאנשים בגטו כי עליהם ל

, ולהתייצב כולם ללא יוצא מן הכלל, אמרו לנו לקחת מה שנרצה. יהודים החוצה - !" ראוס

יומיים לפני הגירוש כינס אבי . ההורים הכינו אותנו לקראת העזיבה. נשים וטף, כולל קשישים

, פמוטים, תכשיטים: בידינו כמוהוא לקח את כל דברי הערך שנותרו . את כולנו בחצר



הרכוש . והכניס אותם לתוך דלי גדול, ואת הניירות והמסמכים החשובים, מטבעות כסף

 אבא רצה שכל הילדים ידעו היכן הוחבאו .הוחבא בתוך בור שחפר על יד עמוד בחצר

  . דבר לא נמצא, לימים כל הרכוש והניירות אבדו. אולי קיווה שנחזור, הדברים

לא עלה בדעתי שיותר . דבר לא הכין אותנו לקראת הפרידה, מצב הלך והורעלמרות שה

נשארתי . ואני לא אמרתי דבר לפרידה, הם נסעו אל מותם. לא אראה את הוריי ואת אחיותיי

. שכמה פעמים הצילו אותי ברגע האחרון, היה לי מזל. הרגע הזה נמצא תמיד מול עיניי. לבד

דברים כאלה  אי , את מה שעברתי. אולי גורל, אולי ניסים, אני לא יודע מה, יש פה משהו

  . אפשר לתאר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מחנות העבודה בפולין ובגרמניה,  שבעת מדורי הגיהינום– 3פרק 
  

ֶלניצה 'ֶשצ   )1יודן לאגר (ְִ
  

 ההשמדהלמחנה , הוריי ושלוש אחיותיי נלקחו בקבוצה שנשלחה ברכבות המוות

ְִטרְבלינְָקה שהובלה רגלית לעבר מחנה העבודה , נלקחנו בקבוצה, ושייע) אלכס(אייזיק , אני. ֶ

ל אפשרות מלווים בחיילים שמנעו כ, במהלך הצעדה חלפנו ברחובות העיירה. המקומי

. חלקם אפילו שמחו לאיד. שלא נקפו אצבע עבורנו, ובמבטיהם של שכנינו הפולנים, לברוח

הגרמנים לא . היו נתונים לחויות הפרידה הקשה וקריעת המשפחות, נשים וגברים, הצועדים

ְֶלניצה'ֶהם הובילו אותנו למחנה העבודה שצ. נתנו לנו זמן להתאושש שנקרא גם יודן ,  מטווח-ִ

במקום . סמוך למפעלי התעשייה של העיירה סטרכוביצה, המחנה נבנה בחורשה. 1ר לאג

  . שבנייתם החלה כחודש לפני הגירוש, ניצבו מספר צריפים

לכל אחד מאיתנו היה משהו תפור במעיל או . כשהגענו הורו לנו למסור את כל רכושנו

 לאחר שלא מסרו חמישה אנשים נתפסו. ולא כולם מיהרו להיפרד מן הרכוש, בנעליים

והחיילים הגיבו מייד וללא , בחיפוש על גופם נמצאו שעונים וכסף. לנאצים את כל חפציהם

מיהרנו לזרוק כל דבר , כשראינו את ההוצאה להורג. החמישה נורו למוות לנגד עינינו. היסוס

, נוכולנו פחדנו שיהרגו אות. כל מה שהחזקנו כולל אוכל שמנו בצד .שנמצא ברשותנו לערמות

ואמרו שנקבל , הגרמנים נתנו לנו רגעים ספורים על מנת להתארגן. ולא עלה בדעתנו להתנגד

אחיי שייע . אך לא הייתי לבדי, מסרתי הכל ונשארתי בלי שום דבר. את חפצינו בחזרה

  8,000 - וסך הכול כ,  תושבים מן העיירה1,500 -במחנה היינו כ. נותרו עימי) אלכס(ואייזיק 

, מוורשה, וכל פעם הביאו קבוצות אחרות מפלוסק,  צורך בהרבה פועליםהיה. אנשים

  .מקרקוב וממקומות נוספים

שהיו , והכינו בשבילנו את הבלוקים ואת הצריפים, חילקו אותנו גברים לחוד ונשים לחוד

ללינה קיבלנו דרגשים עם נסורת . במקום היו ברזים בשביל להתרחץ ונוחיות. מרוחקים יותר

כיוון שירד הרבה גשם , מהעבודה שבנו רטובים. ליים של עץ שימשו אותי ככריתונע, בלבד

בלי מזרון ובלי , בלי שמיכה, על הדרגש שכבנו בבגדים ספוגי מים. ואחר כך ירד גם שלג

בשיא החורף צנחו הטמפרטורות בעשרות . מזג האוויר היה קפוא. בלי שום דבר. כרית

כעבור ימים . פשוט כי לא הייתה ברירה, תרגלנואנחנו ה. מתחת לאפס) צלסיוס(מעלות 

הקור , להבדיל מאיתנו. מיליונים של כינים טיפסו עלינו ועקצו אותנו. אחדים התמלאנו בכינים

מתוך מחשבה כי משם , לבסוף זרקנו את הקש וניקינו את הדרגשים. העז לא השפיע עליהם

   .מגיעות הכינים

, בנוסף. וחבשנו כובע, ח צבע אדום כסימן זיהויבמחנה לבשנו בגדים אזרחיים עליהם נמר

, במטרה לזהות אותנו מיד, עשו לנו תספורת מיוחדת עם שביל באמצע הראש בצורת צלב

ולא היה לי שום , מהגירוש ועד לשחרור לא הייתה לי מגבת, ארבע שנים. לברוח אם ננסה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%94


, גופיה, גרביים, בניםול, אבל מגבת לא הייתה, החלפתי בגדים ישנים שקיבלנו. בגד משלי

  .ותחתונים אפילו לא ראיתי

ֶשם נמצא הוויְלקהְפייץ, ְפָרסֹוְבנְיָה-ְַסטָרה: מן המחנה שלחו אותנו לעבודה במפעלי האזור ִ- 

מפעלה של התעשייה , פרסובניה-אני נשלחתי לסטרה. פרסובניה- ונובה, התנור גדול

, שלוש משמרות, פעל יומם ולילעבדנו במ. אותו מפעל בו עבדתי לפני הגירוש, הצבאית

ולא היו ימי , אסור היה להפסיק את העבודה ולכבות את התנורים. שמונה שעות במשמרת

מלבדנו הועסקו במקום פועלים  . יהודים8,000 - פועלים היו כ30,000 -מתוך כ. מנוחה

 חלקם נסעו בשיירות של. אשר חזרו לביתם מייד אחרי המשמרת, פולנים ופולקסדויטשים

בפס ייצור משוכלל מאוד , המשכתי לעבוד בתעשייה הצבאית. אופניים ואחרים הלכו ברגל

  .ששימש לייצור הפגזים

אך במשך , נאסר עלינו להיכנס לשם. מחנה הנשים הוקם בנפרד ונימצא בסמיכות אלינו

וגם מהמחנה שלנו התגנבו , האוקראינים הגיעו לשם מדי פעם, הזמן נכנסנו למרות האיסור

. גם אני ביקרתי שם. ואחים את אחיותיהם, בעיקר גברים שביקרו את נשותיהם, איבחש

ואצלן היה יותר שמח , אצלנו היה עצוב וקודר. האווירה בחברת הנשים הייתה שונה לגמרי

. ופעלו בדרכן לשיפור המצב, לא היה להן יותר אוכל אבל הן הצליחו להסתדר. מכל הבחינות

, עשו כביסה, הן ניסו לנהל אורח חיים מסודר. פילו צחקו ושרווהן א, כשבאנו לשם דיברנו

  . נראה כי פחות החמירו איתן. שהצליחו לגנוב, ובישלו תפוחי אדמה

לא חשבנו . אך לא התעכבנו לחשוב על משמעות הדבר, העבידו אותנו בתעשייה הצבאית

ייתה העבודה לכל אחד ה. ועל כך שהפגז הוא אמצעי לחימה זורע הרג, על נשק לגרמנים

סמכו עלינו . גם ליהודים נתנו עבודה אחראית ביותר. ולא עניין אותנו מה אנחנו מייצרים, שלו

באוויר שררה . במקום היו  הורגים את מי שחרג מההוראות, ואם תפסו משהו לא בסדר

ושמרו עליו , כולם ידעו מה יש שם. את המפעל הזה לא הפציצו אף פעם. תחושה של פחד

  . והגברים בסטרה, ְפָרסֹוְבנְיָה באולם הגדול של בית החרושת-שים עבדו בנובההנ. היטב

. בפס הייצור הכול היה מאורגן. ועד למוצר המוגמר, הכנו פגזים מקבלת חומרי הגלם

מהמפעל הועברו הפגזים . ולגרום נזק גדול, יכלה לעצור את התהליך, לחיצה על כפתור

. הן ישבו וביצעו הברגות עם מכונות. אות הנשיםלמקום בו עבדו מ, פרוסובניה-לנובה

  .במקום גדול עם קרונות, העבודה התבצעה כמו בסרט נע

, ניצלו הגרמנים את הילדים לעבודת ניקויי צינורות הברזל הענקיים, בימי החורף הקרים

בתוך צינורות הברזל הצטברה . אשר הותך והפך נוזלי כמו מים, שהוליכו את הברזל הלוהט

חיכו , כל פעם סגרו חלק מן הצינורות. ותפקידנו היה לנקות אותה, על הדפנותשכבה 

דפקנו חזק על . נשלחנו פנימה מצוידים בפטיש, שהיינו קטנים וצנומים, ואנחנו, שיתקררו

והגרמנים מבחוץ תמיד צעקו לנו לדפוק חזק יותר , הדפנות על מנת לשבור את הציפוי שנוצר

  ".כושים"ות יצאנו מהצינור.  כאילו שלא שמעו–



. התרחשו תאונות עבודה, שהיה סביבת עבודה קשה ועמוסת מכשירים מסוכנים, במפעל

אך למעשה , אחד החדרים שימש כמרפאה, בתוך המחנה. אנשים רבים נפצעו מן המכונות

וכאשר התמלא החדר באו עם , בחולים שהגיעו לשם" טיפלו"שני חובשים . לא היה שם כלום

. זה היה סופו, מי שנכנס לשם. הרגו וקברו אותם, כרו בור, ותם לחורשהלקחו א משאיות

נפצעתי בתאונת , הקשה מכולן, כאשר עבדתי בלילה במשמרת השלישית ,באחד הימים

מעוצמת הפגיעה . קרון שהוביל חומר גלם דרס את רגלי וריסק שלוש מאצבעותיי. עבודה

בלתי למחנה באלונקה ונשארתי בצריף הו. וירד דם רב, יצאה אחת העצמות אל מחוץ לבשר

למרות הכאב לא יכולתי . ואת הרגל חבשתי בסמרטוטים, סבלתי כאב עז .מספר ימים

חששתי כי בעת הסלקציה יהרגו אותי כפי . להרשות לעצמי מנוחה אמיתית ולהראות פצוע

. הורדתי את הסמרטוטים ודחפתי את הרגל לתוך נעל העץ, כשהגיעה שעת המסדר. שנהגו

לחמוק מן המוות ולהמשיך , חרף הכאבים העזים, והצלחתי, למזלי הגרמנים לא הבחינו בכך

  .לעבוד במפעל

מאוחר . שרובו היה מים וחתיכת לחם, נתנו לנו מעט מרק. המחסור באוכל הורגש היטב

עם . שבישלו נשים יהודיות, שם קיבלנו מרק יותר מזין, יותר קיבלנו עוד אוכל כששבנו למחנה

לפעמים הצלחנו להסתדר עם . בתנאים פיזיים שקשה לתאר, ט הזה נאלצנו לשרודהתפרי

, אחר נתן תפוח אדמה, עזרנו להם ובתמורה אחד הביא חתיכת לחם, עבדנו בשבילם, הגויים

במשך כל הזמן . רק יחידים עזרו קצת, רובם לא סייעו ליהודים, אך לא כולם היו שותפים לכך

עובדי המפעל הפולנים זכו לשתות , להבדיל מאיתנו . לרעובעל מנת לא, השתדלנו להסתדר

כי ליהודים אסור , אך הוזהרנו מבעוד מועד, אנחנו צפינו בהם בעיניים כלות. מדי יום כוס חלב

  .מי שעבר על האיסור הסתכן בענישה חמורה. לשתות חלב

ים מן וגם חברים ומכר, )אלכס(שייע ואייזיק  אחיי, הכרתי רבים מן האנשים במחנה

, ישנו בסמיכות) אלכס(אני ואייזיק . חשתי בודד והכול נראה לי קשה, למרות זאת. העיירה

. נלקח לישון במקום אחר, שהיה סנדלר, שייע. אך עבדנו בשני מפעלים שונים, באותו המחנה

שהיו נחוצים , לבין בעלי המקצוע, הפריד הצבא בין עובדי בתי החרושת לניצה'שצ במחנה

מצא  שייע. הועברו להתגורר בצריפים נפרדים, סנדלרים ועוד בעלי מלאכה, טיםחיי. עבורו

, וסיפר כי יש בידיו נשק, ערב אחד הוא הגיע אלינו. ופנה לדרך חדשה, חברים חדשים

הוא . ולהצטרף לפרטיזנים, מן המחנה) שועל(ובכוונתו לברוח ביחד עם חברו אברהם ליס 

לא רציתי לברוח . אמרתי מה שיהיה עם כולם יהיה איתי, אני סירבתי. הציע לנו להצטרף אליו

והחליט , האזין לדברי) אלכס(אייזיק . כיוון שהגויים בחוץ היו אנטישמים ומסוכנים מאד

נתפס , כעבור יומיים שייע ברח. הייתה זו פגישתנו האחרונה עם אחינו. להישאר איתי במחנה

הגרמנים נתנו . וכך נודע לנו על סופו, לזההגויים מן הסביבה סיפרו זאת זה . והוצא להורג

אבל הסביבה הפולנית הייתה , היו עוד שניסו לברוח. קילו סוכר למי שתפס את הבורחים

, למשל, פעמים רבות ספגנו עונשים קשים, מלבד מקרי ההרג. עוינת ולא היה להם סיכוי



מאלצים אותנו ולמחרת , היו מעמידים אותנו לילה שלם בגשם, כאשר ברח אדם מהעבודה

  . להמשיך ולעבוד

לא האמנתי שזה ." לא נעבור את זה: "פעם אחר פעם אמרתי. מצב רוחנו היה קודר

ואמר , גם הוא ראה הכול שחור. לא היה בטוח לגבי העתיד) אלכס(גם אייזיק . אפשרי

מעט מאוד . כמעט ולא ידענו מה קורה מחוץ למחנה, באותה תקופה. שהמצב לא טוב

  .וגם הן לא היו מבוססות, עו אלינושמועות הגי

כאשר פרצה מגפת . יצרו חממה למחלות, הזוהמה והצפיפות, העבודה הפיזית הקשה

לוותה , המועברת מאדם לאדם על ידי כיני הגוף, המחלה. הופסקה העבודה במפעל, הטיפוס

ו ואנחנ, הגרמנים סגרו את המחנה. בפרכוסים ובהזיות, בהקאות, בשלשולים, בחום גבוה

אנשים סביבי מתו כמו . מים ותרופות, לא סיפקו לנו אוכל. בתוך הצריף, שכבנו במקומנו

בצריף בו הסתגרנו לא היו מים . חלקם השתגעו מהחום הגבוה והתנגשו בקירות, זבובים

הייתי צריך . וביקשנו אישור מהשומר שניצב על מגדל השמירה, ובשביל לשתות יצאנו החוצה

וגררנו , בחוץ נמצאה השוקת. ולקבל רשות, ת לשתות או לבית שימושלצעוק שאני רוצה ללכ

ומי שנלכד ,  השירותים היו רחוקים. קטור'בלילה הואר השטח  בפרוז. עצמנו אליה על ארבע

ואנשים , הקשיים הלכו וגברו. אחרת ירו עליו, קטור היה חייב לעמוד ולהשתחוות'באור הפרוז

. לבור ומי שמת נסחב והושלך,  לא היה עם מי לדברעל תרופות כמובן. רבים מתו סביבנו

  .  בעת המגפה הגופות נקברו ולא נשרפו

כתוצאה מהמחלה הוא נפגע ). אלכס( נדבקתי במחלת הטיפוס ואחרי חלה אייזיק גם אני

לא כולם מתו , למרות התנאים האיומים. והכאבים המשיכו ללוות אותו גם כשהחלים, ברגלו

, לעומת זאת. בתוך יום או יומיים,  שהיה יותר שמן ומבוגר מת מיידראיתי כי מי, מהטיפוס

, בתקופת המגפה לא עבדנו כשבוע. ככה זה היה בכל מקום. הצעירים והרזים נשארו בחיים

. הגרמנים לא נכנסו אלינו למחנה. הייתה זו הפעם היחידה בה הופסקה העבודה במפעל

  . והמשטרה היהודית, הודיהוועד הי דרך, הקשר איתם נעשה בארגון מופתי

הם דרשו בכל פעם מכסת . הגרמנים נהגו לבוא בדרישות אל הוועד היהודי של המחנה

הוועד -היודנראט. יום אחד הם ביקשו עשרה אנשים. אך לא אמרו להם בשביל מה, אנשים

ממנו הועברו , מחנה עבודה נוסף, נתן להם שמות של אנשים שהגיעו מפלאשוב, היהודי

הגרמנים הורו להם . אנשי פלאשוב וועד היהודי נתן קודם כל את שמותיהם שלה. אלינו

על מנת לכסות את , אז הובאו אנשים נוספים מהמחנה, והרגו אותם, לחפור בור בעצמם

בעקבות האירוע נפתח חשבון ונוצרה שנאה בין אנשי . אני ראיתי זאת במו עיניי. גופותיהם

  .האווירה בינינו הלכה ונעכרה. לופלאשוב לבין אנשי הוועד והמחנה כו

ולקחו אותו לתוך מחצבה , נעשו גם מסדרים בהם הוציאו הגרמנים כל אדם עשירי החוצה

מועדים מסוכנים במיוחד היו ימי החגים וימי . שם התבצעו ההוצאות להורג, של אבנים

 ושכב הגיעו לצריפים וירו למוות במי שנשאר, אז השתכרו הגרמנים והאוקראינים, ראשון

. למרות ההרג הרב אף פעם לא חסרו ידיים עובדות. בשבילם זה היה סוג של משחק. למטה



, ִמפיֹונְקי, מוורשה, מקרקוב, מְפלֹוְסק, כל פעם הביאו משלוחים של אנשים חדשים

  . במשך הזמן אנחנו כבר נחשבנו וותיקים. ֶנְסטחֹוָבה ועוד'ֶמצ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )2יודן לאגר (ְבָקה ַמאיּו
ְֶלניצה ועברנו למחנה מרוחק יותר מהעיר 'ֶחוסל מחנה שצ, 1943באפריל  , ַ מאיּוְבָקה-ִ

המחנה נבנה במרחק של כארבעה קילומטרים מן המפעלים . 2שנקרא גם יודן לאגר 

במיקום מרוחק מתושבי האזור . הגרמנים בנו מקום גדול יותר על ראש הגבעה. בסטרכוביצה

ההליכה לעבודה התארכה ונעשתה . אבל התנאים הורעו, הצריפים נראו אותו הדבר. הגויים

והסתכנתי בשבירת , גם בקור העז ביותר ובשלג, על רגליי נעלתי נעלי עץ. קשה יותר

ובכל פעם היה צורך , והנעליים נדבקו לשלג שוב ושוב, גרביים לא היו בהישג יד. הרגליים

, אפילו נסורת ללון עליה לא קיבלנו,  לא היה שום דברלמעשה במקום החדש. לנקות אותן

גם . המתינו לנו דרגשי עץ נוקשים וערומים, וכששבנו עייפים מן העבודה ורטובים מן הגשם

חרף כל הקשיים שהלכו והחריפו . והמשיך לעבוד במפעל סמוך, אחי עבר עימי לאותו המחנה

  . הצלחנו להחזיק מעמד

עבדתי , הלכתי למפעל, עבדתי במרץ.  הרגשתי שום דברבשנה בה חייתי במאיובקה לא

כשמשמרת אחת . ועבדנו כשרשרת מסודרת, המשמרות התחלפו שלוש פעמים ביום. וחזרתי

היו עשרות , יהודים רבים הובאו למפעלים. המשמרת השנייה התייצבה, סיימה עבודתה

גם . יו גטאות גדוליםשם ה, ומקרקוב' רבים מהם הגיעו מלודז. מחנות מהם סיפקו כוח אדם

אלא , גם הם לא היו חופשיים. היהודים שהגיעו מבחוץ לא סיפקו מידע רב על המתרחש

  .אך לא באמת ידענו מה קורה בחוץ, היו שמועות רבות. נכלאו קודם לכן במחנות או בגטו

קשה לדעת כי לא נשקלנו ,  קילוגרם אולי קצת יותר35אולי , בתקופה זו הייתי רזה מאוד

נאלצנו להסתפק אחת . ועל עורי נוצרו פצעים רבים,  היה קשה מאוד לשמור על הניקיון.שם

אחרי כל אדם או . מלווים על ידי שומרים גרמנים, שנמצאה בעיר, לחודש בהליכה למקלחת

אבל כשהלכנו הגויים הפולנים בעיר אפילו לא , זה לא יאמן. שניים צעד שומר חמוש עם נשק

אך לא היה סבון ולא , במקלחת עצמה היו מים פושרים.  שהיינו שקופיםכאילו, התייחסו אלינו

זה קצת עזר , )חיטוי(עשו דיסאינפקציה , שהמשיכו לעשות בנו שמות, נגד הכינים. היו מגבות

כדי שלא ילכו עם , חבריי היו מתגלחים בשבת עם סכין, למזלי לא צמח לי זקן. אבל לא תמיד

  . זקן מלא כינים

, לפני המלחמה גרנו לא רחוק משם. והלכתי לבית המרחץ, יתי לחופשיום אחד התפת

הלכתי בצעדים איטיים וברחתי מידי , כשעברנו סמוך לביתי. ואני הכרתי את השטח היטב

אך , שכנה פולניה שזיהתה אותי ניגשה לחיילים וסיפרה שברח להם אדם. האוקראיני המלווה

אני . האוקראיני חיפש ולא ראה אף אחד. יסמוך לבית הולדת, אני כבר הייתי רחוק מהם

השכנה . וביקשתי נעליים, שבידיהם הפקדנו דברי ערך ותמונות, נכנסתי לביתם של השכנים

ובכל " ?מה אתה עושה כאן! תלך מפה! אני לא מכירה אותך! תברח: "הגויה פחדה ואמרה לי

אשי והלכתי עד בית יצאתי לכביש הר. זאת נתנה לי חתיכת לחם והאיצה בי לברוח מהמקום

בדיעבד זו הייתה . נכנסתי אני, כשראיתי אנשים יוצאים ממנו. שם הסתובבתי לאיטי, המרחץ

  . יכלו להרוג אותי במקום, טיפשות גדולה



. הצלחנו להסתדר לא רע.  האוכל–דבר אחד משמעותי היה טוב יותר במאיובקה 

ו שאריות אוכל כמו שמשאירים שלפעמים היו משאירים לנ, עזרנו קצת לפולנים, הסתובבנו

במקום בו , אחי עבד לפעמים במטבח. צנון ולפת, תפוח אדמה: וגנבנו מהמטבח ירקות, לכלב

, במטבח הראשי הניחו בחוץ את הכלים עם האוכל. ולפעמים גם לי הייתה עבודה שם, בישלו

חתי מה לק, פתחתי את הכלי עם מסטינג, כשמצאתי את ההזדמנות רצתי לשם. לפני חלוקתו

מתחת לאדמה נחפרו . גם במחנה יכולתי לגנוב מדי פעם תפוח אדמה. שמצאתי וברחתי

מי . משם הוצאנו את התפוחים למטבח, מעין מחסנים לאחסון תפוחי האדמה, מרתפים

, ששימשה כתנור קטן, בצריף החזקנו פלטה. והביאם לצריף, שעבד שם קיבל כמה תפוחים

הבישול . שבתוכה בישלנו את תפוחי האדמה, ימורים ריקהוכל אחד מאיתנו החזיק קופסת ש

  . ובסוף היה לנו אוכל, ארך שעות ארוכות

ועל אחת כמה וכמה איך , בתוך המחנה לא היה לנו מושג מה נעשה בעיר מעבר לגדר

והענישו אותנו בחומרה , כל הזמן שמרו עלינו עם כלבים. מתנהלת המלחמה ברחבי אירופה

עד ששברו לו , קת הרובה   אדם שיצא מהשורה הוכה באכזריות עם-ל למש, על כל דבר קטן

ולעיתים הם , חבריי המבוגרים ממני היו בקשר עימם. ברקע הסתובבו הפרטיזנים. את הראש

הם באו למחנה כשהלכנו , הקשר איתם היה מאורגן ומסוכן. סיפרו על המתרחש בחוץ

תמיד הם .  נכנס במקומו הפרטיזןוכשאחד מאיתנו יצא, בסיבוב, המתינו בצד, לעבודה

הפרטיזנים נמצאו ביערות . ולכן התחלפו ביניהם, הקפידו שיהיה אותו מספר של אנשים

, הם נלחמו בגרמנים ועשו חבלות בלי סוף. נכנסו לכפרים ולקחו אוכל ובהמות, הסביבה

נים הגרמ. ועשו כמיטב יכולתם בפעילות נגד האויב, השחיתו מסילות, פוצצו את הרכבות

  . והרגו את כל מי שנפל לידיהם, תפסו אותם, ביצעו מארבים ביערות, נלחמו בהם

יפות , צעירות, שתי אחיות, שכנותיי למחנה. זכור לי היטב מקרה שהתרחש במאיובקה

, הדוד הסתתר בחוץ. הצליחו ליצור קשר עם דודן) עיירת הולדתו של אבי(ובולטות מסלופייה 

פולני  ,אחד הגויים. וניסה לדאוג שהפרטיזנים יוציאו אותן החוצהרצה להצילן , אצל הפולנים

הן רקמו  .ועדכן את האחיות לגבי תוכניותיו, קיבל אינפורמציה מהדוד, שעבד עימן במחנה

התכנית הייתה שהן . הבטיחו לתת לו פיצוי עבור הסיוע. קשר והתיידדו עם שומר אוקראיני

שיבריח אותן , ובחוץ יחכה להן רכב מילוט, ובמהלך המשמרת של, תצאנה מהמחנה בחסותו

כשהחלו . כשהגיע מועד הבריחה הן יצאו עם האוקראיני ונכנסו לרכב כמתוכנן. למחוז חפצן

, אחד המעורבים. הן הבינו באיחור כי טמנו להן מלכודת, יושבי הרכב לדבר גרמנית

 קשים מנשוא במשך מספר הן עברו עינויים. הסגיר אותן לידי הגרמנים, האוקראיני או הפולני

אי אפשר היה . למחנה השיבו אותן שחורות מרוב מכות ופצועות. חקירות ומכות רצח, ימים

הן , לאחר שראינו מה קרה. הכל היה חבול ומרוסק, ולא את פניהן, לזהות לא את עיניהן

ת קיבלנו אזהרה חד משמעי. ונורו למוות זו אחר זו, הוצבו מעל בור שנכרה עבורן באדמה

בכל אותה תקופה . הבהרה כי אין שום סיכוי להימלט. מה יעלה בגורלו של מי שרוצה לברוח

  .אך לא הייתה לנו ברירה, לא הייתה לנו תקווה



נפוצו שמועות . האווירה הייתה מתוחה מאוד.  הפסקנו לעבוד1944לקראת אמצע יולי 

 אחר כך אמרו .אולי לעבודה בכפרים של הגרמנים, שעומדים לקחת אותנו מהמחנה

בבוקר שתינו . בינתיים הסתובבנו במחנה. אבל אני לא האמנתי, שלוקחים למחנות השמדה

באוויר היו . המשמעת המשיכה להיות קפדנית וקשה. אוכל קפה ובצהריים קיבלנו מעט

המתארגנים היו אנשים . ונעשתה התארגנות לקראת בריחה, שמועות שקשורות בפרטיזנים

למרות שזה . שפחדו מהגירוש המתקרב,  מן הוועד היהודי ומן המשטרה,חשובים מכול העיר

. בשעות אחר הצהריים פרצו את הגדר בפעם הראשונה. היה בלתי אפשרי הם ניסו לברוח

כל מי שניסה . והחלו יריות וצעקות, ומייד פרצה מהומה, שתי גדרות הקיפו את המחנה

הגדר נחתכה , ילה נעשה ניסיון בריחה נוסףבל. בערב לא נתנו לנו אוכל ושתייה. לברוח נהרג

חזרו כעבור יום או , גם אלו שהצליחו לברוח. אך איש לא הצליח לחמוק באמת, ורבים ברחו

הם נתפסו על ידי הפולנים והוסגרו . כיוון שלא היו מקומיים ולא הצליחו להסתדר בחוץ, יומיים

  . סיון נכשל וכולם נהרגובסופו של דבר הני. כשהם חזרו הרגו אותם. לידי הגרמנים

, אך נשארנו בצריף, שמענו יריות ומהומה. ולא ידענו מה נעשה, אני ואחי לא ניסינו לברוח

ורבים ,  גופות רבות נערמו ברחבי המחנה–כשיצאנו המראות היו קשים . כי אסור היה לצאת

, הנהלהמה, מהמטבח, מעובדי המחסנים,  אנשים מהוועד-מפרנסי העיר נהרגו באותו יום 

. פצועים שנותרו בחיים צעקו מהכאב ומהסבל והתחננו שיהרגו אותם. מהמשטרה ועוד

 אנשים נרצחו 300 -כ. הניחו להם להתייסר ואחר כך הרגו אותם, הגרמנים צחקו בפניהם

אנחנו נאלצנו לסחוב את גופותיהם ולקבור אותם בתוך הבור . בעקבות ניסיונות הבריחה

 1,500 -כ, המחנה חוסל ואלו שנשארו בחיים. ן הגיעו הקרונותלאחר מכ. במחצבה, הגדול

  .נשלחו ברכבות לעבר יעד לא ידוע, אנשים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  אושוויץ

דחסו אותנו ברכבות עם . 1944בחום הגדול של חודש יולי , הגירוש מהמחנה נעשה בקיץ

, תוחים היה קל יותרבקרונות הפ. גבוהים ופתוחים כמו של בהמות וסגורים: שני סוגי קרונות

שני חלונות קטנים מרושתים בגדר תיל  היוו . בקרון הסגור היה קשה לנשום. כיוון שהיה אויר

אני . לפני העלייה לקרונות חילקו אותנו לקבוצות. והאוויר בקושי נכנס דרכם, פתחי אוורור

ם שהיו בעלי ביחד עם כל מיני פושעים ואנשי, בחוסר מזל לקרון הסגור, ואחי נשלחנו במקרה

ולכן הכניסו אותם במיוחד לתוך , הגרמנים רצו להתנקם בהנהלה היהודית. תפקידם חשובים

בצפיפות  נסענו. כמו דגים, בקרון אחד נדחסו  אנשים180 - כ. הקרונות הסגורים והמחניקים

שצפה בנו ומנע , על הקרון ניצב בוטקה עם שומר. איומה במשך שלושה או ארבעה ימים

ואנשים החלו , לא היו שירותים, במהלך הנסיעה לא סיפקו לנו אוכל ושתייה. בריחהניסיונות 

. ברקע נשמעו צעקות ובכי. אפילו אוויר לנשימה לא היה. לעשות את צרכיהם בתוך הבגדים

. ואי אפשר היה לעשות דבר, כבר בשעת הנסיעה מתו כמחצית מן האנשים מן המחנק

הנסיעה . אני הייתי קטן והצלחתי לשרוד גם הפעם, םמעטים יצאו מהקרונות הסגורים בחיי

העבודה    ""Arbeit macht frei"את פנינו קיבל השלט  . 1944 ביולי 30הסתיימה בתאריך 

  . הגענו לאושוויץ". משחררת

, הייתי צריך להיות כלב שלהם או אולי ציפור, מסביב ראינו אזרחים מסתובבים חופשיים

מייד כשהגענו לקחו אותנו לרמפה ופתחו את . יתן לי זמן לחלוםאבל לא נ, כדי להיות חופשי

לא רצינו ." אוויר, אוויר: "צעקו אלו שנותרו בחיים, לצד גופותיהם של המתים בחנק. הקרון

שנגמרה , מבחינתי העיקר היה שהגענו ליעד.  לא אוכל ולא מים- לא קיבלנו .כלום רק אוויר

, הגופות נזרקו ונסחבו החוצה. ורבים מעדו ונפלו, בקושי הצלחנו לצאת מהקרון. הנסיעה

הצעקות , בתוך כל ההמולה. שהביאו בשביל לקחת אותם, ואחר כך הועמסו על גבי עגלות

  . היה לצידי) אלכס( אחי אייזיק, והאימה

החליט על פי מצבם הגופני של , הרופא הנאצי הגרמני שנודע לשמצה, יוזף מנגלה

חיים של עבודת . ומי יזכה לתקופת חיים נוספת, וויץ יושמדהאסירים מי מבאי המחנה לאוש

מנגלה . ימינה או שמאלה, ההחלטה נעשתה על ידי תנועה קלה של ידו. פרך ועינויים קשים

. שהובלו ברכבות, וקיבלו את פני הקורבנות החדשים, )הרציף" (רמפה"ועוזרו חיכו על ה

באינטואיציה הבנתי . לפנות שמאלהוכשהגיע תורי מנגלה הורה לי , עמדתי בטור הארוך

על מנת , וניצלתי שעת כושר בה לא הבחינו בי, עשיתי סיבוב. שאסור לי להקשיב בקולו

הפעם השתדלתי כמיטב יכולתי לנפח את החזה ולצעוד ישר . להיעמד מחדש בסוף השורה

, נגלהכפי שכונה יוזף מ, "מלאך המוות. "בסיבוב השני ניצלו חיי פעם נוספת. ככל האפשר

  .לארצות החיים, שלח אותי הפעם

נשים וילדים אלו , התפשטנו גברים. וציוו עלינו להוריד את בגדינו, משם לקחו אותנו לאולם

, הולנד ובלגיה שהגיעו לבושים יפה, ביחד איתנו הגיעו טרנספורטים מהונגריה. לצד אלו

תלינו את .  עירומים לגמריכולנו הינו. במקום שרר בלגן גדול. והביאו עימם צעצועים לילדים



עדיין לא ידענו שרבים . אבל הכול היה רמאות, שנדע כל אחד היכן חפציו, הבגדים בצד

  . מאיתנו יילקחו להשמדה מיידית

יהודים מכל רחבי אירופה . אושוויץ היה מחנה ההשמדה הגדול ביותר שהקימו הגרמנים

מספר היהודים במחנה הלך , ותלמרות הרציחות ההמוניות והשיטתי. הובלו אליו להשמדה

במהלך המלחמה .  יהודים100,000 - סמוך להגעתנו נמצאו במקום כ. וגדל בהתמדה

  .  צוענים22,000 -ולצידם נרצחו כ,  יהודים1,500,000 -בירקנאו כ-הושמדו באושוויץ

ו כיוון שעבדנ, ֵשם טוב, יוצאי סטרכוביצה, היה לנו.  בתוך הזוועה שוב נחרץ גורלנו לחיים

, אחרים נשלחו מיידית למקלחות הגז. ולקחו אותנו לרחצה אמיתית, בתעשייה הצבאית

, בגדי פסים. וקיבלנו בגדים חדשים, אנחנו התרחצנו במקלחת עם מים זורמים. ונרצחו

  . חלוק ונעלים מעץ, מכנסים, חולצה

ברי הגרמנים לקחו את הבגדים הישנים וחיפשו ד. לא קיבלנו לא גרביים ולא תחתונים

בכל אבר בדקו . באף ובשערות, באוזניים, הם ערכו גם חיפוש גופני בכל מקום אפשרי. ערך

כדי , לאחר הרחצה גילחו לנו את השערות מכל הגוף. יהלומים או כסף, אולי יימצאו דברי ערך

באושוויץ לא ענדנו טלאי לזיהוי שאנחנו  .שליוו אותנו בכל אשר הלכנו, להשמיד את הכינים

לכל מגזר ניתן סימון שונה באמצעות משולש בד צבעוני על ,  מלבד כתונת הפסים.יהודים

לפושעים , לאסירים פוליטיים משולש בצבע אדום, ליהודים משולש בצבע צהוב. הבגד

    .'משולש בצבע ירוק וכו

הושטתי את ידי . בה הזהות שלנו נצרבה על ידי מספרים, משם לקחו אותנו לעמדה הבאה

בתהליך המכאיב קיבלתי את . ספר קועקע בזרועי בעזרת מזרק עם דיווהמ, השמאלית

שיטת סימון האסירים על ידי קעקוע . A19144שמלווה אותי מאז ועד היום  , המספר

 סומנו כל הגברים 1944החל מאמצע מאי  .נעשתה באורח בלעדי באושוויץ, מספרים

) ABC( לסמן בסדרות רציפות הכוונה המקורית הייתה, היהודים לפי סדר האותיות הלטיני

 החלו האסירים במחנה Aעם סיום הסדרה , 20,000כשכל אות מלווה במספרים רצים עד 

אנחנו היינו בין . בסדרות משלהן, גם הנשים קועקעו באושוויץ. Bלקבל מספרים בסדרה 

מחשש שהצבא האדום יכבוש את , שלושה חודשים אחרי שהגעתי. האחרונים שהגיעו למקום

   .ולטשטש את הראיות, הורו להפסיק את ההשמדה,  ויץאושו

לאחר קבלת המספר סידרו אותנו . הקבוצה שלי ושל אחי הורכבה מגברים בלבד

הכרנו את הצוענים .  מחנה הצוענים- "ציגיינער לאגער", ולקחו אותנו למחנה אחר, בחמישיות

. ועשו מופעי קרקס, יםהם באו בקיץ מהונגריה ומרומניה עם עגלות ועם סוס. כבר מפולניה

טענו , בין שלל הסיפורים אודותיהם, שחומדים כל מה שיש, היה להם שם רע מאוד של גנבים

ורבים מהם מתו והושמדו על , בעת המלחמה חיו הצוענים כמיעוט נרדף. כי הם גונבים ילדים

הביאו צוענים ובכל יום , הוחזקו בבלוקים סגורים, נשים וילדים, גברים, הצוענים. ידי הגרמנים

, שכנינו הצוענים לבשו בגדים רגילים. והכניסו אותם בערב לבלוקים, נוספים שנתפסו

ובנותיהם היפות נלקחו על ידי , הם נלקחו למשרפות. אך גורלם לא שפר עליהם, אזרחיים



צחנת המוות האיומה . נמצא הקרמטוריום, בפינה סמוכה לחורשה, ליד המחנה. הגרמנים

  .נישאו כל הזמן באוויר ךוריח הבשר החרו

אך משום מה התוכניות השתנו ושלחו , כוונת הגרמנים הייתה להעסיק אותנו במפעלים

  - היינו כ. 13בלוק , נלקחנו לבלוק הסגר גדול. אותנו להמתנה להשמדה בקרמטוריום

עקב הצפיפות הרבה . והושיבו אותנו צמודים זה לזה בישיבה מזרחית, אנשים 1,600-1,500

בצהרים קיבלנו מרק וזה היה אמור . ם הלכו ודרכו שם האחד על ראשו של השניאנשי

ופעמיים ביום , כל הזמן היינו סגורים בבלוק. ללא מים וללא מזון נוסף, להספיק לכול היום

 צריף השירותים. ולא לפי צורכי הגוף, בזמנים שהם קבעו, לקחו אותנו לשירותים בקבוצות

ובשני צדדיו חורים , במרכזו ניצב משטח בטון מוגבה. להיכנס לתוכוובקושי יכולנו , היה צפוף

  . במקום לא היו מחיצות או פרטיות כלשהי. ברווחים קבועים

כל הזמן . ואני איבדתי תקווה, במשך שבוע או אולי עשרה ימים הוחזקנו בתנאים האלו

ו רק שזה יגמר קיווינ. גם אחי אמר זאת. שמשם אנחנו לא יוצאים חיים. חשבתי שזה הסוף

ראיתי מחזה , בשעה שבחוץ ירד גשם שוטף של קיץ, כשהסתכלתי מהחלון של הבלוק. מהר

אולצו לסחוב , שראשן גולח, הנשים. הגרמנים התעללו בקבוצה של נשים יהודיות. מחריד

  .עד שתש כוחן, אבנים גדולות ולצעוד איתן הלוך ושוב מצד לצד

והובילו אותנו עד , ציאו את כולנו מהבלוק בחמישיותובערב הו,  יום אחד לא קיבלנו אוכל

שמחנו וחיכינו . וידענו מה הולך לקרות, ראינו שההולכים לשם לא שבים. לפאתי הקרמטוריום

. אך אפילו כיסים לא היו בבגדים, פקדו עלינו לזרוק כל מה שיש בכיסים. שהסיוט הזה ייגמר

למרות שלאף , ולם זרקו מה שנמצא בידםכ. זה היה כל רכושי, לי הייתה חתיכת כף שחורה

רגע לפני , בבוקר. לילה שלם חיכינו בשביל להיכנס לכבשני המוות. אחד לא היה דבר ממשי

במקום . ניתנה הפקודה לשוב בחזרה, כשרק ייחלנו שזה כבר יגיע וייגמר מהר, ההשמדה

.  צריכים פועליםכיוון שהגרמנים היו, המוות שארב לנו מעבר לפינה נסוג. התרחש נס גדול

  .קיבלנו אוכל ומייד יצאנו מהמחנה, חזרנו לצריף

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   I.G. FARBENמונוביץ והעבודה במפעל - בּוָנה

שרגעים אחדים קודם ,  אנשים צעירים1,500 -יצאנו מאושוויץ לצעדה רגלית ממושכת כ

. נו לעברםאך לא התעכבנו ולא הסתכל, חלק נפלו בדרך. לכן ידעו בוודאות שקיצם הגיע

. אבל לא ירו בנו, מי שיצא מהשורה נדחף בחזרה עם רובה. בשעת ההליכה לא היו דיבורים

, מונוביץ-לּבונָה, כחמישה קילומטרים וחצי מזרחית לאושוויץ, הגענו למחנה עצום בגודלו

  .IGF (FARBEN  .I.G( למפעל  ,)3(שנקרא גם אושוויץ 

החל מחומריי : המגוון היה נרחב.  שוניםשעסקה במוצרים, במקום פעלה תעשייה ענפה

 תשלובת . ששימש להשמדה במקלחות המוות, Bוכלה בגז ציקלון , צבעים ומרגרינה, בנין

IGFבאייר : ביניהם,  איגדה שמונה יצרניי כימיקלים גדולים מגרמניה)BAYER( , הכסט

)HOECHST ( ובית חרושת לאנילין ולסודה בבדן)BASF (ערב . מםשהיו המובילים בתחו

בנו החברות הפרטיות את המפעל , תוך שיתוף פעולה מלא עם השלטון הנאצי, המלחמה

השפיע על בחירת , האיתור הנוח מבחינת דרכי תעבורה וגישה למחצבים. סמוך לאושוויץ

 –כי יקבלו אסירים לעבודה מהמחנה הסמוך , יותר מכך הכריעה את הכף ההבטחה. המיקום

שנועד לחסוך את זמן , נבנה מחנה חדש סמוך למפעל בבונה, יםכשהתפתחו העסק. אושוויץ

  . ההליכה של עובדי הכפייה

ביציאה לעבודה ובחזרה למחנה מהמפעל של , ובכל מקום שהגענו, קיבלו אותנו בנגינה

I.G. FARBEN .מנהל , לאומית שנשמעה למרחוק- הייתה זו תזמורת רב. הופיעה תזמורת

במחנה כינסו ". רוח מאבדים הכל- מאבדים מצב,  למעלהראש"המחנה היה צועק בגרמנית 

 הבלוק . להסגר60נשלחנו לבלוק ) אלכס(אני ואייזיק . שם חולקנו לקבוצות, אותנו ליד הכיכר

התנאים היו טובים בהרבה לעומת מה . היה גדול ובתוכו הוצבו דרגשים עם שלוש קומות

 בתוך הבלוק בודדו אותנו במשך .היו שמיכות והיה חימום, היו מזרנים, שהכרנו עד כה

בזמן הזה קיבלנו אוכל משופר שלוש . הוחזקנו בהסגר כדי לראות אם אין לנו מחלות. כשבוע

  . וגם מים היו, ארוחת ערב, ארוחת צהרים, ארוחת בוקר. פעמים ביום

,  רוכזו כל הצעירים51בבלוק . שלחו אותי לבלוק של הנוער, כיוון שנראיתי נמוך ורזה

למפעל בבונה הגיעו .  בניה וסבלות-למדתי עבודות פיזיות קשות .  אותנו מקצועולימדו

עבדנו בבניה ובסבלות ללא אמצעים . מלט ועוד, ברזלים, קרונות עם חומרים בשביל בניה

בבונה אפילו לא היו לנו כפפות . שם היה סדר, לא כמו במפעל בסטרכוביצה, מתאימים

העמסתי , אני פרקתי שקי מלט מהקרונות. י המקצועותהמיון שלנו נעשה לפ. כלום. עבודה

אחרי שידיי החלו לשרוף ממגע הסילקט . והלכתי על הפיגומים, את שק המלט על הגב

  . ועבדתי עם מריצה, ביקשתי להחליף עיסוק, )החומר של הלבנים(

 לא נפגשנו בכל יום והוא לא ביקר. הצבעים, שם נמצאו בעלי המקצוע, 43אחי הלך לבלוק 

בבית החרושת הוא צבע . כל פעם מצאתי משהו והבאתי לו. אבל אני נהגתי ללכת אליו, אותי

כל העבודות . את הפנסים ואת העמודים ברחובות, את המבנים הגדולים שהיו בבנייה

  . ולא יצאנו לעיר הסמוכה, התבצעו רק במחנה



 20 - וב, החשש התברר כמוצדק. מחשש כי יותקף, בתוך בית החרושת נבנו מקלטים

בית .  הופצץ המפעל על ידי מטוסי בעלות הברית1944 בספטמבר 13 -באוגוסט וכן ב

בשעת ההפצצה עשו הגרמנים מסך עשן . החרושת נפגע חלקית וגם המחנה שלנו ספג אש

הגרמנים רצו שהמטוסים לא יזהו את המפעל ולא . והכל נעשה חשוך לחלוטין, באמצע היום

הם . ידעו ממשלות בעלות הברית על המתרחש באושוויץ, בדיעבד. וזה עזר, ידייקו בפגיעות

. אך נמנעו מפגיעה במחנה ההשמדה ובתאי הגזים, הוכיחו את יכולתם להפציץ את המפעל

  .הרצח ההמוני נמשך באין מפריע

במחנה זה  .ואוכל אחר לאזרחים, בעבודה חילקו אוכל מיוחד לעובדי הכפייה היהודים

הייתי כזה מן . שרדתי בכל כוחותיי. בהם הוחזקתי, אשר במחנות אחריםמ, קיבלנו יותר מזון

למשל תפוחי , למחנה הגיעו קרונות עם מיני ירקות בשביל המטבח הגדול). ממזר(' ִּוליק'ג'

ולא " שד"הייתי זריז כמו . גונב. הרכבת הגיעה ואני כבר הייתי עלייה למעלה. אדמה וצנון

הכנסתי את תפוח האדמה לתוך החולצה וירדתי , הקרוןקפצתי על , הסתכלתי על שום דבר

פיתחתי . וסימנתי עם מקל ועם אבנים, את האוכל החבאתי בתוך בור שחפרתי. מהר למטה

לקחתי את תפוח האדמה אל בית , אחר כך שבתי למקום. מיומנות ונעשיתי מאוד מנוסה

וכעבור כמה רגעים , הכנסתי אותו לאדים שנוצרו מן המכונות. החרושת והכנתי לי ארוחה

ידי -פעם אחת נתפסתי ונלקחתי על. זה היה יוצא מן הכלל. הוא התבשל והיה מוכן לאכילה

הפשלתי את המכנסיים והוכיתי עם שוט , שם רכנתי מעל שרפרף.  למשרד.S.S -שומר ה

למרות הכאבים , הייתי חייב לחזור לעבודה כרגיל, למחרת.  מכות בגלל הגניבה25מגומי 

  . םהנוראי

. הייתי מארגן אוכל ונותן לו. שקראו לו יּופ שאהב אותי, במפעל היה לי קאפו גרמני נמוך

הוא שלח אותי להדליק את , בשעה תשע בבוקר, בזמן העבודה. גם להם לא היה מספיק מזון

, היה מזרז אותי." לך תוריד, לך: "הוא גם האיץ בי להביא תפוחי אדמה. שיתחמם, התנור

היה מטבח בשביל אסירים לחוד ומטבח , במפעל היו שני מטבחים .שולחורק אותי היה 

הוא שלח אותי למטבח שנועד בשביל האזרחים ובשביל . בשביל אזרחים לחוד

איטלקים , אלבנים, יוונים: ביניהם נמצאו בני עמים רבים. שהיו אסירים גויים, ההפטלינגרים

שפת הדיבור . ביניהם בלטו ההונגריםו, גם היהודים במחנה הגיעו מארצות רבות. וצרפתים

ולמעשה כמעט ולא היה על מה , אך ערב רב של שפות נשמע מסביב, הנהוגה הייתה גרמנית

  .ולמדתי לקלל היטב, רק קללות היו שם. לדבר

בּבּונָה לא . בדקו שאין לנו כינים. כששבנו לבלוק מהעבודה התפשטנו וערכו לנו ביקורת

ונלקח מיידית לחיטוי , ו כינים לא הורשה להיכנס לבלוקמי שהיו עלי, היו לי כינים

שכונה , ַהנְס מנהל המקום. הדרגשים בבלוק היו מסודרים בשלוש קומות. לדיסאינפקציה

ֶבלוק אְלסטר" לקראת המסדר היינו חייבים ליישר . ערך לנו מסדרים) זקן הבלוק: בתרגום" (ֳ

הפועלים הפשוטים ישנו , אנחנו. יםולצורך זה נעזרתי בשני קרש, את השמיכות בקו ישר

בקומה העליונה היו יחדיו יהודים ואסירים . ישנו אנשים חשובים יותר, למעלה. למטה



חלקם עבדו ". מאכערים"וכל מיני ) אסיר שהיה ממונה על אסירים אחרים( קאפו, פוליטיים

  .באדמיניסטרציה ובתרגום

ובתמורה למעט מרק או , דכי פיאסקכשלא עבדנו בבנייה הלכתי עם חברי מר, בימי ראשון

. כיבסנו לאנשים החשובים את הבגדים בעזרת שפשוף הבגד עם מים ואבנים, פרוסת לחם

וודקה ,  הם הסתירו אוכל– ובתוך המזרונים שלהם גילינו מטמונים ,סידרנו להם את המיטות

  .אך איש לא גנב מהם דבר, אצלנו לא הוסתר כלום. ועוד דברים שהביאו מהעבודה

שימש לנו , בנוסף למטרה שלשמה הוקם ,שבכיכר המחנה, מבנה השירותים הגדול

ביום זה קיבלנו תוספת . שוק שחור של החלפת מוצרים התקיים אצלנו בימי רביעי". שוק"כ

והלכנו להחליף אותם תמורת מרק וחתיכת , קוביית גבינה וקצת מרגרינה, של חתיכת נקניק

והמרק היה יותר , העדפתי לקבל משהו גדול ומשביע יותראבל , אהבתי לאכול נקניק. לחם

שלא , אני. בה השגנו סיגריות וסכיני גילוח, הייתה גם קנטינה ששימשה את היהודים. טוב

  . סחרתי במוצרים אלו, עישנתי ולא התגלחתי

, אסיר פוליטי, הוא היה גרמני. שלנו" הבלוק אלסטר", האיש האהוב עלי ביותר היה הנס

שהיה עבורי , יותר טוב מיהודי, בן אדם טוב. 50 או 40בן , ומנו עם משולש אדוםשבגדיו ס

באחד הימים בשעת העבודה . והוא הציל את חיי, היינו ידידים טובים. בעת ההיא יותר מאבא

הניח , שככל הנראה היה יהודי, והרופא, הלכתי למרפאה. נפצעתי מברזל שנכנס לי באצבע

שלוש ותיכף , שתיים, ספרתי אחת.  וביקש ממני לשכב ולספור,על פני בד עם חומר הרדמה

כשקמתי . הוציא את הברזל וניקה את המוגלה, ניתח את האצבע, הרופא הרדים אותי. ישנתי

והרופא נתן לי כמה ימי מנוחה , עם צינורות) תחבושות(ים 'ראיתי את כל האצבע ככה בנדאז

  .  בבלוק

. למשל הלכתי להביא אוכל, כמיטב יכולתי" טרהבלוק אלס"בימים שנחתי עזרתי להנס 

הם ערכו מסדר . בכל פעם באו הגרמנים לבלוק לבצע ביקורת ולבדוק אם יש חולים או נכים

הנס ידע כי אם יתפסו . להשמדה, ומי שנפצע ונתפס הובל החוצה ונשלח מיידית לאושוויץ

הוא שלח אותי להסתתר לכן , אסור היה שהם יבחינו באצבע הפגועה. זה מוות בטוח, אותי

אני נכנסתי לפי עצתו , בשעה שכל האנשים יצאו החוצה בשביל המסדר. בשעת הביקורת

למזלי הגרמנים לא ראו . והסתתרתי בלב הולם עד תום הביקורת, מתחת למיטה במהירות

. והוא הזמין אותי לבוא איתו לכל מקום שהיה הולך בתוך הבלוק, הודיתי לו מקרב לב. אותי

נשארנו במיטות והוא , כשלא עבדנו, בימי ראשון. יבו התבטא גם בהתנהלותו השגרתיתטוב ל

לאחר המלחמה לא שמעתי עליו . פינק אותנו והביא לנו את חתיכת הלחם ואת הקפה למיטה

  . אינני יודע מה עלה בגורלו. ולא ראיתי אותו

תלוי על חגורת שהיה , קיבלנו מסטינג כלי ממתכת, חלוקת האוכל נעשתה באופן מסודר

 קיבל  A19144 -הם רשמו ש. וזיהו אותנו לפי המספר על היד, הבגד שהייתה עשויה מחבל

ארגן את הבאת האוכל ובכל פעם דאג " הבלוק אלסטר"גם כאן . ועברו להבא בתור, אוכל

שרת ( "ְִשטּוְבדינְסט "-בשעת חלוקת האוכל הוא עמד כשלצידו עוזרו ה. להביא לנו יותר



נעמדנו . שביצע את כל העבודות בתוך הבלוק, יהודי אחראי, פרידמן תפקיד מונהל). החדר

כל . את השאריות חילק אחר כך לפי רשימה. בתור והוא חילק את האוכל באופן שווה לכולם

אם היום לא קיבלתי תוספת אז מחר . באופן מאורגן לפי הסדר, אחד היה מקבל עוד חצי כף

  .קטנים היינו שםכמו ילדים . קיבלתי קצת יותר

, הוא נתן את הטון". הבלוק אלסטר", גם חיי הערב בבלוק היו קשורים בדמותו של הנס

בערב . אולי כי היו לו ילדים משלו. את הילדים הוא אהב מאוד. והיה בשביל כולם כמו אבא

  . היינו מדברים ולא היה כל פחד, האנשים היו ידידותיים זה לזה, היה שמח

 האסירים -ואחת לחודש חילקו תלוש וההפטלינגר , בלוק של נשיםמחוץ למחנה היה 

הגרמנים דאגו . למעט היהודים, כל המחנה היה מקבל תלושים באופן מסודר. הלכו לנשים

יום . אבל היהודים נשארו מחוץ להסדר, שהגברים יוכלו ללכת לנשים פעם בחודש עם תלוש

. לא רשות מהמחנה בשביל לפגוש בחורהל, "הבלוק אלסטר"סגנו של הנס , אחד יצא פרידמן

  .אחרת גזר דינו היה מוות, הנס התערב למענו ושחררו אותו, אך למזלו הרב, הוא נתפס

וכל , המשכנו לעבוד קשה כול הזמן. השתוללה בחוץ המלחמה, בזמן שעבדנו במחנה

. חולהלא פחדתי שאהיה . להם כבר לא הייתה תקווה. פעם הגיעו מכוניות ולקחו את החולים

היה , היו ביקורות רבות. וגם אחי חשב כמוני. זה הגורל,  יהיה–כי האמנתי שמה שיהיה 

אך , אנחנו כבר התרגלנו למצב. צריך להתפשט וגם מי שהיה רזה מדי נלקח להשמדה

, נחלץ לעזרתם" הבלוק אלסטר"הנס . שהיו עדינים ומפונקים התקשו להסתגל, ההונגרים

  .   ככל שרק התאפשר לו הוא הציל חיים. הציל אותםהחביא אותם מתחת למיטה ו

היו תולים מי שנתפס בגניבה או . אך לא בתדירות גבוהה, מדי פעם התבצעו תליות

ֵההוצאה להורג התבצעה באּפל ְּפָלץ. בניסיון בריחה ֵבכיכר בה עשו את האּפל , ַ , )המסדר(ַ

הסביר לכולם על מה ובשביל , מפקד המחנה דיבר בגרמנית. וכולם היו צריכים לראות זאת

הפילו אותם והם , ואז דחפו את הכיסאות עליהם ניצבו האומללים, מה תולים את הנידונים

  . ולהתבונן בהם, בזה אחר זה, אחר כך כל אנשי המחנה אולצו לעבור מול הגופות. מתו

והחלו להסתובב במחנה שמועות ,  הפסקנו לעבוד במפתיע1945לקראת אמצע ינואר 

אך לא , זה היה נכון. שמענו שהרוסים מתקרבים למחנה. וידיעות מסעירות לגבי המתרחש

הם החלו לארוז . בשטח התנהגותם של הגרמנים השתנתה. ידענו דבר באופן וודאי ואמיתי

, קיבלנו אותו האוכל, בינתיים היחס אלינו לא השתנה. את חפציהם ולהתארגן לקראת תזוזה

מדי . ולא אמר דבר, שמר על אנשיו, נשאר איתנו" הבלוק אלסטר"הנס . והכל נשאר מאורגן

ראינו את המלחמה . של האמריקאים ושל האנגלים, יום ראינו מטוסים של בעלות הברית

  .ושמענו את ההפצצות, מגיעה אלינו

בצעדות המוות שיצאו .  הוציאו אותנו מהמחנה לצעדת המוות,1945 בינואר 18בתאריך 

כחודשיים .  מתוכם נהרגו בדרך15,000ומעריכים כי לפחות ,  אנשים58,000מאושוויץ צעדו 

, קודם לכן החלו הגרמנים להיערך לקראת אפשרות שאושוויץ תיפול בידי הצבא האדום

חפצי ערך שנגזלו מן הקורבנות , תאי הגזים חדלו מעבודתם ופורקו. והחלו להעלים ראיות



- מסמכים שתיארו את היקף ההרג ההמוני הושמדו ואפילו למעלה מ, הועברו לגרמניה

  .נשלחו להשמדה על אדמת גרמניה, נשים וילדים,  פרטי לבוש של קורבנות500,000

ובראש ,  שוחררה אושוויץ על ידי הצבא האדום1945 בינואר 27 -ב, כעבור תשעה ימים

שנשארו במחנה ,  אסירים חולים7,000 - למעלה מ. המשחררים עמד קצין יהודיהכוחות 

, שנלקחנו לצעדת המוות, אנחנו. רובם היו במצב קשה ולא שרדו. ניצלו, בשעת המנוסה

בשלהי שנת ,  שנים60כעבור . והמשכנו להילחם על חיינו, נמצאנו בשעה זו הרחק משם

  .  זיכרון בינלאומי לשואהם כיום"הוכרז תאריך זה על ידי האו, 2005

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ֶצעדת המוות מבונה והנסיעה לזקסנהאּוזן ֱֵ  

, ולא ידענו  שום דבר, לא היו לנו חפצים לקחת. במהירות, לצעדת המוות, יצאנו לדרך

 ליוו אותנו וגם הנס, החיילים ששמרו על המחנה, הגרמנים. איש לא עדכן אותנו על המתרחש

את החולים . אבל הגרמנים היו במצב גופני הרבה יותר טוב, כולנו הלכנו ברגל. ידנוצעד לצ

מרגע שיצאנו את שערי . והגרמנים אפילו לא טרחו לירות בהם, השארנו בתוך הבלוקים

לרגלינו . ושלג כבד כיסה את פני הקרקע, זה היה החורף הכי סוער. המחנה החלו הקשיים

, כל מי שהתקשה בהליכה נשאר בדרך. ק בהן שוב ושובשהשלג דב, נעלנו את נעלי העץ

שם . 'ִהלכנו עד הערב ואז הגענו לְגָליביץ. ראיתי זאת במו עיניי פעם אחר פעם. הרגו אותו

והבלגאן , חלקנו נאלצו לישון  בחוץ. הוכנסנו לבית חרושת גדול ועזוב ובו התירו לנו לישון

. רבים לא שרדו את הלילה. א קיבלנו אוכלאך ל, מים היו מהשלג. ששרר במקום היה נוראי

אך למזלי התרגלתי ללכת עם נעלי העץ בשלג , אני הייתי חלש מאוד. הם קפאו למוות מהקור

  . והקור כבר לא השפיע עליי

 ועם ביחד עם אחי, צעדתי דרך ארוכה. בבוקר הסתדרנו והמשכנו ללכת ברגל בין ההרים

, ביניהם הולנדים, דם מכל רחבי אירופהועם שרידי א, חברים מהמחנה מסטרכוביצה

ולפנות ערב , הלכנו דרך ארוכה בחוסר סדר ובחוסר ודאות מוחלט. הונגרים ופולנים, צרפתים

אבל זה לא , מעלינו חלפו מטוסים. אמרו לנו שהדרך לא פנויה. החזירו אותנו שוב לגליביץ

. נפלו ונהרגו, ים נדחפורב. כבר לא היה איכפת לנו אם יגמרו אותנו. נראה כמשהו מיוחד

אסירים סמוך  התמקמנו במחנה , כשהגענו לגליביץ. קשה לתאר את הזוועה שעברנו שם

, שהיה עצום בגודלו, האסירים כבר עזבו ובמחנה הריק. למפעל בו העברנו את הלילה הקודם

  .משם הועמסנו על רכבות. בכל מקום בו הלכנו ראינו גופות. נותרו מתגוללות גוויות רבות

. ניצבו מולנו, בגובה מטר או יותר, שיירות שלמות של רכבות עם קרונות משא פתוחים

המראה . מי שלא הזדרז נדרס בידי חבריו. הגרמנים האיצו בנו לעלות לתוכם ללא מדרגות

היינו . הלכנו שם אחד על השני. המתים היו מושלכים שם זה על גבי זה בערמות, היה מחריד

הצלחתי להיכנס לקרון ) אלכס( ביחד עם אייזיק.  הלכתי באוויר וקפצתיאני, צעירים וזריזים

. ובימים עצרנו ועמדנו בהרים, במשך כשבועיים נסענו בלילות. והרכבת יצאה לדרכה, פתוח

שום . ואוכל ומים לא קיבלנו, מות הפסים מאושוויץ'הקור חדר את העצמות לבשנו רק את פיג

.  אנשים בקרון180 או 150צנו להצטופף יחדיו עם נאל. דבר לא אכלנו בשבועיים האלה

ואנשים , היו דחיפות, הנוסעים דרסו אחד את השני. במהלך הנסיעה שרר בקרון בלגן נוראי

ואסור היה , בין הנוסעים נוצרו התארגנויות כמו מאפיות. שאזל כוחם נפלו זה על גבי זה

. חלקם היו יוונים. ציה איש לרעהוועשו פרוטק, לובים'ז, המתארגנים היו חזקים. לנגוע בהם

בדרך . הועף החוצה מהקרון, "מאפיה"מי שבטעות נפל מטלטלות הרכבת על אחד מאנשי ה

  .כמו גפרורים, אנשים נזרקו החוצה כמו סיגריות

רק שלג שירד , התרגלנו לא לאכול, אנשים כמו ברזל היינו. כל מיני כוחות עזרו לנו לשרוד

סף מוות - אסירים הנמצאים על, הפכנו מוזלמנים. לסוף כוחותינוכולנו כבר הגענו , אכלנו



אס בבוטקה ומנע - ניצב שומר אס, בתצפית על גג הקרון, להשלמת כל הקשיים. מחמת הרעב

הפרידו מספר קרונות מהרכבת " בוכנוואלד"כשהגענו למחנה הריכוז . מחשבות על בריחה

אנחנו . כיוון שלא היה מקום, ההנותרים נשלחו הלא. והשאירו במחנה רק חלק מאיתנו

ועם שחר , כדי שהמטוסים לא יזהו אותן, תנועת הרכבות התבצעה בלילות. המשכנו בנסיעה

  .עצרנו בין ההרים

כשהגענו לאחת , בוקר אחד. שם פגשנו הרבה אנשים טובים, כיה'בנסיעתנו עברנו דרך צ

, תפוחי אדמה,  לחם- וכל אנשים שהלכו לעבודה זרקו לקרונות א. הערים עמדנו מתחת לגשר

פעם אחת תפסתי . אך נטל סיכון גדול, ומי שתפס הרוויח. מה שהיה להם זרקו עלינו מרחוק

אז החלטתי שאינני רוצה שום , "קוואץ"רצו לעשות ממני , חתיכת לחם וכולם התנפלו עליי

חתיכת לחם . כיה'עצרה הרכבת עדיין בשטחה של צ, לפנות בוקר, בהמשך הדרך. דבר

ולהכניסה , לתפוס חצי כיכר לחם, ואני הזדרזתי לקפוץ החוצה, זרקה נפלה על יד הקרוןשנ

גם כן , חברו. רצה להרוג אותי והכה אותי באכזריות, אס הבחין במעשיי- שומר האס. פנימה

נכנסתי . הוא הציל את חיי." תעזוב אותו: "תפס את ידו ואמר, הבחין במתרחש, אס-איש האס

אם . לאחר שכולם נרדמו אני ואחי אכלנו חתיכות ממנו בהיחבא. הלחםפנימה והחבאתי את 

כיה המשכנו 'מצ. היו דורסים אותנו בשביל אוכל. היו אנשים ערים זו הייתה סכנת חיים

  . צפונית לברלין מ" קOranienburg)(,  35 בנסיעה עד שהגענו לאורניינבורג

ֶסנהאּוזן שהוקם על יד העירהגענו בלילה למחנה הריכוז ֱזק, 1945בתחילת פברואר  ֵ 

, כשפתחו את הקרונות רבים מן הנוסעים כבר היו מתים. בפרבר צפוני של ברלין, אורניינבורג

הנותרים לא . הגוויות נלקחו בקרונית לקרמטוריום ונשרפו. אחד על השני נערמו גופותיהם

תוך זמן קצר הגיעו . אחרי שבועיים ללא תנועה גם אני לא יכולתי להזיז את רגליי. יכלו ללכת

מי שעדיין הצליח . מתים ופצועים,  חולים-העמיסו את כולם אחד על השני . למקום עגלות

אחי ועוד , צעדנו אני, רב כשאנחנו נתמכים אחד בשני, בקושי. ללכת בכוחות עצמו צעד ברגל

ה במקום נמצא רק אדם אחד שמזג שתיי. והוכנסנו לאולם גדול, מספר חברים מסטרכוביצה

, סביבנו נמצאו אלפי אנשים. הצלחתי להגיע לקפה ונתתי גם לאחי. לכולם, קפה שחור, חמה

ישבנו שם עד . במאבק להגיע לשתייה החמה, שהלכו מכות רצח וממש דרסו אחד את השני

וביקשנו רק , בגלל מצבנו לא יכולנו להתרחץ. ואז לקחו אותנו למקלחות, שעלה אור הבוקר

הגרמנים ניצלו כל , וגם לא מעט מכות,  מרק וחתיכה של לחם-וכל קיבלנו א. לשתות מים

  . הזדמנות כדי להרביץ לנו

  

  

  

  

  

  



   והשהיה במחנה, המסע עד מחנה פלוסנבורג

עוד הפעם נסענו . נלקחנו שוב לרכבות, 1945 בפברואר 6בתאריך , פחות משבוע כעבור

 ירדנו מהקרונות וצעדנו בשעת לילה. עד שהגענו לתחנת רכבת, בקרון הפתוח בקור העז

פלוסנבורג היה מחנה . כיה'צ סמוך לגבול, למחנה פלוסנבורג בבווריה, דרך ארוכה בהרים

הוחזקו . שנבנו סביב לו, עצום בגודלו ושימש כבסיס אם של מאה מחנות קטנים יותר, ראשי

במהלך . אלבנים ועוד, צרפתים, בולגרים, הונגרים, יוונים, יהודים, שם עשרות אלפי אנשים

 30,000נספו לפחות ,  נשים16,000 -מתוכם כ  אסירים100,000 -המלחמה נכלאו במקום כ

  .איש ואישה

. לקחו אותנו למקלחת, חורפית וקפואה, בשעת לילה מאוחרת, כשהגענו לפלוסנבורג

בסיום הרחצה שלחו . ברקע נשמעו צעקות. התפשטנו והשפריצו עלינו מים קרים עם צינור

את בגדינו לקחו . וכולנו יצאנו לשלג ורקדנו מעוצמת הקור, ים ורטובים החוצהאותנו עירומ

לאחר המקלחת קיבלנו . ומאוחר יותר השיבו לנו אותם ואת הנעליים,  חיטוי-לדיסאינפקציה 

סימנו אותנו על , בנוסף. 45781לי הדביקו מספר .  מספרים מודבקים על הבגד-זהות חדשה 

לא ידעתי בשביל מה . 2/3ואני קיבלתי מספר , מו כבשיםהמצח במספרים בצבע אדום כ

 למי שהיה במצב 2הספרה : היום אני חושב שאולי כך חילקו אותנו לקטגוריות. הסימון הזה

   . למי שמצבו הגופני היה רע4,  במצב בינוני3הספרה , גופני טוב

בגלל , הוחזקנו בהסגר. שלחו אותנו לבלוקים, באמצע הלילה, לאחר הליך הקליטה

מפני שלא היינו מסוגלים ,  אנשים בדרגש התחתון6-8בפנים הצטופפנו . החשש ממחלות

כמו , דחוסים אחד על יד השני, ישנו לרוחב, לעלות לדרגשים העליונים שהיו פנויים יותר

ומכמות האנשים , בחוץ הצטבר שלג רב. בבוקר התעוררתי כשלצידי שכבו מתים. סרדינים

, בבוקר קיבלנו  קפה וחתיכת לחם. שהכביד עלינו ודבק בנו, ובענישבוססו בו נוצר בוץ ט

  . ואותו התפריט ניתן גם בצהריים

כתוצאה , מלווה בחום גבוה,  שלשול חמור–בעקבות התנאים הירודים חליתי בדיזנטריה 

קיבלתי את חתיכת . ונאלצתי לטפל בעצמי, איש לא דאג לבריאותנו. מזיהום במערכת העיכול

אבל אני הייתי במצב ממש , מצבי הדרדר וגם אחי חלה.  יכולתי לאכול אותהולא, הלחם

חברי בעלי הניסיון אמרו לי לשרוף את . או לסחוב את הרגליים, קריטי ואפילו לא יכולתי ללכת

ביחד עם שאריות , ומעצים שרופים, אכלתי פחם מלחם. הלחם לפחם בתנור ולאכול אותו

חלוקת האוכל נעשתה . וזה הציל אותי, רופה לדיזנטריהזו הייתה הת. הקפה שנשארו בכוס

הם היו . רוסים שנפלו בשבי חילקו לנו את האוכל. במקום צפוף ואי סדר נוראי, בצהריים

הרוסי שחילק מרק ". ?יש עוד יהודים: "הביטו בנו ושאלו בפליאה. סדיסטים ושנאו יהודים

. במקום לקערה, היה נשפך החוצהבאופן שרבע מן הנוזל , עקום בכוונה החזיק את המצקת

ושבר את , המצקת באכזריות ובתגובה הוא חבט בי עם, "תחזיק ישר: "יום אחד הערתי לו

והחלפתי , את המרק בכל אופן לא יכולתי לשתות. איבדתי המון דם והכאב היה איום. אפי

וקים וחילקו אותנו לבל, כעבור כמה ימים הוציאו אותנו מההסגר. אותו עבור לחם שרוף



מאז ועד השחרור לא . ונותרתי לגמרי לבדי, )אלכס( הפעם הפרידו ביני לבין איזייק. שבמחנה

  .נוצר בינינו קשר ולא נפגשנו

ולפי המספרים שסומנו לנו על , בהסגר מיינו אותנו לפי מראה חיצוני של גיל ומצב גופני

ולתי ללכת ולא יכולתי אך לא יכ, שלחו אותי לבלוק שנמצא על גבעה. לבלוקים המצח חולקנו

בחברת , בלי חברים, בלי אחי.  לגמרי לבדי11הייתי בבלוק . ונשארתי למטה, לעלות אליו

לא חשבתי , לי עם מי לדבר והייתי בטוח שאלו רגעיי האחרונים לא היה. גויים, זרים גמורים

בחינות מכל ה, אך מקום כמו פלוסנבורג עוד לא ראיתי, מחנות רבים שרדתי. שאעבור את זה

בלי , בלי שום סידורים, בלי שום דבר, עם הבלוקים, עם האוכל, זה היה הגרוע ביותר

מי ששרד את . שם ראיתי את הסוף. מקום מוזנח ומחריד עם המון המון כינים, שמיכות

  .גם אני נוסע לשם. המחנה מתייצב מדי שנה בחודש יולי למפגש

עד , שכבתי שבור ותשוש יום או יומייםאני . בבוקר בשעת אפלה כולם קמו ויצאו החוצה

האיום תמיד . אפילו אם לא היה כוח, לסרב ולא ללכת ואז אי אפשר היה, שפתאום קראו לי

כששמעתי שקוראים את המספר שלי .  קרמטוריום פעיל והרג של אנשים–נמצא ברקע 

ם וג, תלבושת חדשה שכולה פסים, במקום קיבלתי בגדים חדשים. רצתי למטה, ברמקול

  .משם שוב לקחו אותי למחנה חדש.  מרק וחתיכת לחם-משהו לאכול 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Saal an Der Donau  

. נסענו ברכבת אזרחית, הפעם לשם שינוי. הלכנו ברגל דרך ארוכה עד לתחנת הרכבת

היה זה הבדל תהומי . בה לכולנו היו מקומות ישיבה מרווחים, רכבת רגילה של נוסעים

ולא ידענו לאן ,  אנשים200היינו בסביבות . ות המשא לבהמות בהם נסענו עד כהלעומת קרונ

 בנו  Saal an Der Donau - כעבור שעות אחדות הגענו ליעד החדש . ומדוע מעבירים אותנו

מלבד ערמות של , במקום לא היה שום דבר. שכמותו לא ראיתי קודם לכן, שם מחנה חדש

  . לבנות את המחנה, לכן הביאו אותי לשם, בונה צריפיםאני הייתי רשום כ. בלוקים לבנייה

-ועל יד השער היו שני צריפים נוספים לאנשי האס, במקום היו ארבעה צריפים לאסירים

מסביב הקיפו אותנו הרים . ללא שירותים וללא מים, היה זה מחנה קטן ללא מטבח. אס

נמצא , קרוב לרגנסבורג. סיםבשביל מטו, מעין מנהרות-הגרמנים בנו במקום טונלים. ויערות

 - והם תכננו להעביר את המפעל ל, "מסרשמיט" בית חרושת גדול למטוסי  קרב גרמניים

Saal .הם התגוררו . חוץ מאיתנו היו במקום שבויים רוסים וגם אזרחים פולנים שעסקו בבנייה

מחנה במהלך היום לקחו כמה אסירים להביא אוכל ל. ונהנו מקיומו של מטבח, ליד המחנה

  . אך בדרך הכל נשפך, שלנו

מסביב ראינו . 1945 באפריל 20 בפברואר ועד 15 - מ Saal an Der Donau -הייתי ב

ידעו על המנהרות  צבאות בנות הברית. אבל אצלנו לא הפגיזו, אווירונים באים ומפגיזים

הוא אך , כשהגעתי חשבתי שהמצב יהיה יותר טוב. אך לא תקפו, באו לשם וצילמו, שנחצבו

לידו .  ניצב בצומת דרכי מסחר פעילה Saal an Der Donauמחנה. הלך ונעשה יותר גרוע

עלינו הוטל לפרוק את . נמצא נהר הדנובה עם מעגן בו עגנו אוניות משא עמוסות חומרי בנייה

שהגיעה עמוסת מלט , עצרה שם הרכבת, בנוסף. הסחורה אל החוף ולי כבר נגמרו הכוחות

בעלי עסקים  נלקחו לעבוד עבור אזרחים, האסירים- ההפטלינגר. עבודהלבניין ולא חסרה 

בהתחלה לקחו אותי לעבוד , במהלך שהותי שם. מסגריות ועוד, בתי מלאכה: פרטיים

לא דיבר , לא נתן לי אוכל, המעסיק במסגרייה פעל לפי ההוראות שקיבל. במסגרייה פרטית

אך כעבור מספר ימים העבירו , ו בסדרהתנאים הי. רק אפשר לי מדי פעם קצת לשבת, עימי

הוא . שאף פעם לא בא על סיפוקו, התגלה כמנוול גדול, אזרח, המעביד החדש. אותי לנגרייה

  .אחר הצהריים שבתי למחנה, למזלי. רץ אחרי עם מקל והיה מרביץ בלי סוף, התעמר בי

ה לא היה במחנ. ולאחר שובנו מהעבודה קיבלנו מרק, בבוקר קיבלנו חתיכה לחם וקפה

. נאלץ לסחוב עבורנו את האוכל בדלי מרחוק,  עוזרו של מנהל הבלוק-ִוהְשטּוְבדינְסט, מטבח

ועד שהוא סיים ניגבתי , אז אני כבר הייתי ראשון, במחנה היו חדרים קטנים ועד שהוא נכנס

חשב שכבר , הוא הסתכל עליי. את כלי האוכל שלי עם השרוול וחזרתי עוד הפעם לתור

  ." תן לי עוד: "ביקשתי, שהייתי כל כך רעב, ואני, לקחתי

, שחלק עימי דרגש משותף, אני וחברי. לרגל חג, באחד הימים קיבלנו תוספת של לחם

איזה יד אתה : "ונתתי לו לבחור, אחזתי את שתי חתיכות הלחם מאחורי גבי. ישבנו יחדיו

וחברי נפגע , נה ירו כדורהשומרים מחוץ למב. פתאום שמעתי קול ירייה מטווח קרוב" ?רוצה



. שיהיה לי למחר, ואת החתיכה השנייה החבאתי, אכלתי את הלחם שלי. בראשו ונפל מת

  . לקחו לו את האוכל, מי שלא סיים לאכול מייד, במקום הזה. ברגע ששכבתי גנבו לי אותה

בתוכם קיבצו , מרתפים מקורים בגג מקש, בשביל החולים חפרו בונקרים בתוך האדמה

אני נשלחתי לבית החולים בגלל שסבלתי . חולים בלי טיפול ואפילו בלי שמיכותאת ה

כשנכנסתי לחדר עיכבו אותי שני . בתור לבדיקה המתין לצידי חבר מצרפת .מדיזנטריה

בפיו . הם התבוננו ואפשרו לי להיכנס, עשיתי כבקשתם. וביקשו כי אפתח את הפה, אנשים

את  .בו ברגע הרגו אותו  בזריקת רעל.  שיני זהב-" ןמטמו"הם גילו , של חברי שנכנס אחרי

, בתוך בית החולים הורו לי להתפשט. שיניו הם עקרו בעזרת גרזן ולקחו לכיסם את השלל

שלא הייתה , קיבלתי קצת קש ושמיכה קרועה עם ערמות עצומות של כינים. ולקחו את בגדיי

וגרמו לי לחשוב היטב , כלו אותיהן פשוט א, אי אפשר היה לחמוק מהכינים. ראויה לשימוש

  .ולהתחרט על כניסתי לשם

. וידינו התמלאו בעבודה, עלי ועל חולה נוסף הוטלה המשימה לסחוב את המתים החוצה

שהיו , והעברנו את הגופות לעובדים נוספים, מרץ- הסתובבנו ערומים בקור של פברואר

הם הניחו קרשים . הסמוכהבחורשה , לוקחים אותן בעגלות לשריפה בקרמטוריום המאולתר

עד , יומיים עבדתי בפינוי הגופות. ושרפו את המתים, על שתי מסילות פסי רכבת מברזל

העיקר , אני מיהרתי להתנדב? ושאל מי רוצה ללכת לעבודה, אס- שלמקום נכנס איש אס

אם הייתי נשאר עוד יום או יומיים ? מה יש לי להפסיד!  פה אני גמור-חשבתי , שאברח משם

אפילו בתוך המרק שהגישו לנו היו . מיליונים של כינים אכלו אותנו שם. א הייתי יוצא חיל

  .וגם השמיכות רחשו וזזו מעצמן מכמות הכינים, כינים

אס -ואיש האס,  הועברתי לפיקוחו של האחראי על אחד מששת הבונקרים שהוכנו במקום

,  קבלת הבגדים יצאתי החוצהלאחר. שאוכל לצאת החוצה, הורה לו לתת לי בגדים ונעליים

, משם הלכתי לבלוק ארבע. הם לא פחדו שנברח, עם שני עובדים נוספים, אל מחוץ למחנה

רוסים ,   אוקראינים- במקום נמצאו אנשים עוינים . שהתאוששו אחרי מחלה, שם נחו חולים

נו לנו והגויים לא נת, בתוך הצריף היה תנור קטן מפח. ופולנים ששנאו יהודים בכל מאודם

יש עוד ! אני אהרוג אותך", צעקו לעברנו הרוסים" אסור יהודים. "לגשת אליו וקצת להתחמם

  .הם הופתעו לגלות שלא כולנו מתים" ?יהודים פה

הלכתי . ולבסוף הרגשתי השתפרה, כשהלכתי לעבודה סחבתי את הרגליים יום אחר יום

עבדתי . כל מיני עבודות אצל הגוייםוביצעתי שם ,  כפר גדול כמעט כמו עיירה קטנה-  Saal - ל

לתושבים אסור היה לתת . כל הזמן המשכתי לעבוד. ברכבת ובעוד עבודות, גם בנהר הדנובה

אנחנו צעדנו בדרכים כמו חיילים בנעליים . צייתו להוראה ולא נתנו דבר, הם פחדו. לנו דברים

. שמעו למרחקים, כהוהתושבים סיפרו כי את רעש הדפיקות של הנעליים בעת ההלי, של עץ

ראיתי מחנות , כזה מחנה עוד לא ראיתי. במקום הנוראי, ככה המשכנו לחיות חודשיים ושבוע

בכל התקופה שהייתי . מחנה מוות. שעה נראתה כחודש, אבל זה היה מיוחד במינו, גרועים



במשך , בכל התקופה הזו. לא היה בו דבר. עד הסוף, כל יום שרפו, שם המשרפות פעלו

  . וכמובן לא היה סבון, לא היו מים. אף לא פעם אחת, לא התרחצתי, ה מחודשייםלמעל

העבודה כולה . עזרתי גם להקים אוהל גדול, לאחר שהתנדבתי בשביל לצאת מהבונקר

עבדנו בחריצות ולא שאלנו מה מטרת . הצבנו עמודים ומתחנו את האוהל. נעשתה בידיים

שהשתמשו באוהל ,  אסירים ממחנות אחרים-ינגרבתוך זמן קצר הובאו למקום הפטל. הקמתו

כל פעם הביאו אסירים ממחנות . הם ישנו בו בלילה והועברו למקום אחר ביום. כנקודת מעבר

. כולנו לבשו חלוק עם פסים. את היהודים זיהינו לפי הסימן על הבגד. יהודים וגויים, אחרים

אך לא , אולי יוכלו לספק מידע, אולי הכירו מישהו מהמשפחה, באנו אליהם לשאול ולחפש

  .במקום היה רעב מחריד. מצאנו אף אחד ואיש לא ידע דבר

וסיפקו את רעבונם בביתור , היו מוטרפים מרעב, האסירים האלו שלא קיבלו שום מזון

 ,המדורה על אשובישלו אותו , הם חתכו את בשרם של המתים. ובאכילת גופות של אנשים

. שדבר לא עצר בעדם, הרעב שאחז בהם היה כה גדול. יערעם עשב ועם חלזונות שמצאו ב

, מקרה מחריד במיוחד. מבחינתם זה לא הפריע. ראו ולא אמרו דבר, הגרמנים עמדו בחוץ

והגיע איתי , היה זה בחור שהכרתי בפלוסנבורג. פקד אחד ממכריי, של אובדן צלם אנוש

מתוך מחשבה כי הוא . נשרפהמת וגופתו , ששרד עימו דרך ארוכה, אחיו. Saal -למחנה ב

. נטל הבחור שתי עצמות מן העפר של אחיו והחביא אותן, עשוי להינצל וכמזכרת למשפחתו

   .דבר לא נותר למזכרת. ונאכלו, בלילה נגנבו ממנו עצמות האח המת

מחנה זה היה . שמעולם לא השביעו את רעבוננו,  אנחנו קיבלנו מעט מרק וחתיכה לחם

נאסר עלינו להתחמם , למרות הקור העז. את הסוף המצב הלך והחמירולקר, הגרוע ביותר

בני . לא ברור לי כיצד שרדתי את התופת, במבט לאחור. וכולנו הלכנו ונחלשנו, ליד תנורים

ולא ידענו , באוויר ראינו מטוסים כל הזמן. ואנשים מתו בערמות, האדם נחשבו כמו זבובים

ולא הייתה אווירה שמבשרת שעוד , בל לא הפציצוא, מטוסים צילמו את המחנה. שזה הסוף

  .עד הרגע האחרון, במחנה המשכנו לבנות צריפים. מעט זה ייגמר

לא . יום אחד פתאום הפסקנו לעבוד. ברגל Saal עזבנו את 1945 באפריל 20בתאריך 

לא הרגו . אנשים שהיו בבונקר ולא יכלו ללכת נלקחו לרכבת במכוניות, אמרו לנו שום דבר

כששמעתי שנוסעים ברכבת , אנחנו הלכנו ברגל. אחר כך נודע לנו שהם הגיעו לדכאו. םאות

יהודים צריכים ללכת , שאלתי אם אני יכול להצטרף לנסיעה ואמרו לי כי יהודים לא נוסעים

הם לא רצו . יצאנו מהמקום והגרמנים שרפו את כל המחנה, לא היה לנו שום דבר. ברגל

ואנחנו יצאנו , למרות שכבר הגיע האביב שרר קור. חש שםלהשאיר עדויות שמשהו התר

  .לדרך

 יצאנו. מאות שלדי אדם לבושים בסמרטוטים ובחלוקים של פסים עזבנו את המחנה

. עם כלבים ועם נשק, אס לבושות מדים-נשות האס, מלווים על ידי חיילים וחיילות גרמניות

ואת , מי שיצא מן השורה נורה. הבשארית כוחותיי הקפדתי להישאר כל הזמן במרכז השייר

נתנו לו לסחוב עגלות עם כל , שהלך בסוף השיירה, מההפטלינגר מי. הגוויות השאירו בדרך



, ולא קיבלנו דבר לאכול, במשך ארבעה ימים הלכנו. עד שהיה נופל וירו בו, הציוד שלהן

 Saal -ה ב באפריל שוחרר המחנ23 -ב, בינתיים. בערב, למעט תפוח אדמה אחד לא מבושל

 אנשים 20 שנים נמצאו גופותיהם של 60כעבור . ללא כל התנגדות, על ידי כוחות אמריקאים

הם נקברו ביחד עם שרידי אפר של . ונהרגו בתחילת הדרך Saal שעזבו איתנו את מחנה 

  .שנמצאו בתוך הקרמטוריום,  גופות360

היינו . ו לשכב בתוך התעלותהגרמנים הורו לנ. בדרך אווירונים טסו מעלינו והטילו פצצות

בלילות הכניסו . קמים וממשיכים הלאה. והמטוסים יעברו, ממתינים שתסתיים ההפצצה

 שם אכלנו את תערובת. בשביל לישון, בתוך רפתות ובדירי חזירים, אותנו לכפרים שבדרך

בדרך . בבקרים התעוררנו בחברת גופות של מי שלא שרד את הלילה. האוכל של החזירים

  .שנלקחו מן המחנות לצעדות המוות, נו קבוצות אנשים נוספותפגש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  דכאו והשחרור

דכאו נמצא צפונית מערבית . בעזרת כוחות עליונים, 1945 באפריל 24 - ב" דכאו"הגענו ל

למרות שיהודים ושבויי . זה היה מחנה הריכוז הראשון שבנו הגרמנים. בדרום גרמניה, למינכן

דכאו לא נחשב למחנה השמדה כמו , מה רבים מתו במחנה בגלל תנאי המחייה האיומיםמלח

. בתאי הגזים שהוקמו במחנה מעולם לא נעשה שימוש. אושוויץ ואחרים, טרבלינקה

כשבאנו שהו . הגיעו לשם ערב השחרור, שפונו ממחנות אחרים, משלוחים רבים של אסירים

כשנכנסנו למחנה מייד לקחו .  יהודים22,100מהם ,  אסירים67,000 -במקום למעלה מ

מבנה מעץ ובתוכו מיטות עם שלוש , זה היה בלוק גדול וארוך. 29אותנו להסגר בבלוק 

, בזמן שאנחנו הוחזקנו בבידוד. שבויי מלחמה, במחנה הוחזקו אסירים בני כל העמים. קומות

 7,000יל יצאו מדכאו  באפר26 -ב. קיבלנו מרק דלוח העשוי מקליפות תפוחי אדמה והמתנו

  .נורו ונהרגו, נפלו בדרך, רבים מהם לא שרדו את התלאות, יהודים לצעדת מוות

שוב .  לצאת החוצה מהבלוקים- "הראוס" לאפריל בבוקר נקראו היהודים והרוסים 27 -ב

שום ? מה עשיתי. איפה אני יכול ללכת: "אמרתי בליבי. רצו לקחת אותנו לצעוד בנתיבי המוות

הם . והפולנים האנטישמים מיהרו לצעוק ולהצביע על היהודים ועל הרוסים." עשיתידבר לא 

לא . כשיצאנו לקחו אותנו למגרש גדול ליד המטבח והורו לנו לשבת. לא נתנו לנו להתחמק

. ולא נותרה לי ברירה אלא ללכת לאן שהורו לי, כבר לא היה איכפת לי משום דבר, פחדתי

בינתיים המתנו . שם יחסלו אותנו, וקחים אותנו להרי האלפיםבין האנשים נפוצה שמועה של

לא ביקשתי . דבר ראשון אכלתי. חצי כיכר לחם ונקניק, באזור המטבח וחילקו לנו אוכל מרק

, השמועות המשיכו להתרוצץ סביבי. לא היו נותנים לי אוכל, הרי אם רצו להרוג אותי, הסבר

באותם הרגעים כבר . כלה להספיק לשבוע ימיםואני המשכתי לאכול בבת אחת כמות מזון שי

  . וכך גם לאחרים, לא היה לי שום דבר

עד שעות הערב כלום לא . חיכינו בחוץ ואף אחד לא בא אלינו, ישבנו להמתין שעות רבות

בערב התחילו . שייקחו אותנו ויישמרו עלינו, גם הגרמנים חיכו לליווי ולתגבורת. התרחש

, נכנסנו לבלוקים צוחקים. שלחו אותנו בחזרה לבלוקים. סוחף ירדלנשוב רוחות חזקות וגשם 

ריבה , נקניק, לחם: שפע של מזון אכלנו באותו היום. ישבנו וסיפרנו זה לזה מה קיבלנו

ובליבי החלטה נחושה כי , נשכבתי שם, לאחר מכן נכנסתי למטה מתחת לדרגש. ומרגרינה

אני מכאן , עכשיו שיבואו להרוג אותי. מיאשאר במקו, אפילו שיצעקו עד מחר, לא אצא משם

יצאנו החוצה לראות מה .  לאפריל הגיעה שמועה כי האמריקאים באו28 -ב, למחרת. לא אלך

נורו יריות באוויר ונוצרה המולה . קורה והגרמנים מייד פרצו בצעקות והורו לנו להיכנס פנימה

  .ובאמת עדיין לא התרחש דבר, המשכנו להמתין בבלוק. גדולה

. הוצבה עלינו שמירה חזקה ואפילו לא הביאו אוכל.  באפריל איש לא יצא מהבלוק29 - ב

בסביבות השעה ארבע התבשרנו על . ישבנו בציפייה דרוכה לבאות עד שעות אחר הצהריים

חיילי בעלות הברית נכנסו רכובים על גבי טנקים . הפעם זה היה נכון. בואם של האמריקאים

ודכאו הפך ,  היו חיילי הארמיה השביעית של צבא ארצות הבריתהמשחררים. לתוך המחנה



מייד כשנכנסו הם תפסו את הגרמנים ממגדל . למחנה הראשון ששוחרר על ידי צבא מערבי

ֵבאּפל ְּפָלץ. השמירה והרגו אותם אס -אספו את כול המתים ואת אנשי האס, מגרש המסדרים- ַ

עשרות נורו למוות על ידי , מקבילב. אך רבים מהם הספיקו לברוח מהמקום, שנותרו

  . האמריקאים

והאמריקאים , מחסנים שלמים נמצאו בתוך המגדלים. הגרמנים החזיקו במקום המון אוכל

. ביסקוויטים, שוקולדים, היה זה שפע שכמותו לא ראינו לחם. זרקו את מצבורי האוכל לעברנו

אפילו  אני לא הצלחתי. בניסיון לתפוס אוכל אלפי אנשים דחפו ורמסו אחד את השני

בערב הכניסו את כולנו בחזרה . זה היה לפנות ערב. וביקשתי שיתנו לי, להתכופף ולהרים

, מה שיכולתי, תפסתי אוכל. חשבתי שזה זמני. לא האמנתי שמה שמתרחש אמיתי. לבלוקים

חזק וקשה כמו ,  מרובע–לחם של מחנות , למחרת האמריקאים חילקו לנו לחם שלם. ואכלתי

  . ולצידו קופסה של בשר חזיר, נהלב

, רציתי הרבה. שעלה עליה בגודלו, להמירה בלחם והעדפתי, אני ראיתי שהקופסה קטנה

אם הייתי אוכל את . אז לפחות להיות שבע, אם כבר למות. וחשבתי בליבי לאכול לחם ולמות

 למזון הגוף שלנו כבר לא היה רגיל. הרבה אנשים מתו מאכילת הבשר. הבשר הייתי אבוד

אם , שמרוב רעב הייתי מסוגל לאכול גם חמישה, למרות. למזלי אכלתי שני לחמים. עם שומן

לא אכלתי , לא אכלתי ביצים. במשך ארבע שנים לא אכלתי מזון נורמאלי .רק היו נופלים בידיי

פרוסת לחם יבש עם שכבה דקיקה של מרגרינה או . לא אכלתי פרות וירקות, מוצרי חלב

בחגי הנוצרים , לעיתים נדירות במיוחד. היוו את עיקר המזון שקיבלנו, תים מרק דלולעי, ריבה

השפע שקיבלנו בסוף המלחמה נראה . סיפקו לנו מעט בשר סוס, ")כריסמס"ב, למשל(

  .אך עלה לרבים בחייהם, כחלום

כיוון שלא הכינו אותם לסיטואציה אליה , החיילים האמריקאים לא ידעו מה לעשות בנו

הם ביקשו שכולנו . שהבינו את המצב במהרה, למרבה המזל הגיעו איתם רופאים. נקלעו

לאור מה . שוקולד ואורז, והתחילו לתת לנו דיאטה מסודרת של חלב, נהיה בתוך הבלוקים

  .הם אסרו לתת לנו בשר, שקרה

פתאום הכל הפך . במחנה החלה ביזה גדולה של המחסנים הנטושים על ידי הניצולים

ביקשתי , לבוש סחבות ובגדי אסיר, לאחר שנים ללא בגדים ראויים. ן לנו בחינםפרוץ ונית

. ונכנסתי למחסן הבגדים, זרקתי את בגדי ההפטלינגר שהיו עלי. למצוא לי בגדים אמיתיים

הכל היה . אפילו מגפיים נעלתי לרגלי, ולקחתי הכל, אס-במקום מצאתי מדים של אנשי אס

כשיצאתי נראיתי כמו חייל . על מנת שלא ישמטו ממני הבגדים, ונעזרתי בחגורה, גדול עליי

כשהגעתי לשער עצרו אותי החיילים . וכך הסתובבתי לתומי במחנה באין מפריע, אמיתי

הם . אם כי רזה מדי, אס-שהם ראו בי חייל אס, הופעתי הייתה כל כך משכנעת. האמריקאים

. רתי להם על המתרחש בתוך המחנהבעזרת מתורגמן פולני סיפ. וחקרו אותי, שאלו למעשיי

קיבלתי מידיהם . ולבסוף שכנעתי אותם כי ניצול אני, הראיתי לפולני את המספר על היד

  .בגדים חדשים ושוחררתי לדרכי



כולל לבוש תחתון ונעליים , לראשונה מזה שנים לבשתי בגדים אזרחיים נורמאלים

קיבלתי אפשרות להתרחץ , שינייםסבון ומשחת , לאחר שנים בהן לא ראיתי מגבת. אמיתיות

מאותו .  נולדתי מחדש1945 באפריל 29 -ב. שוב התייחסו אלי כאל בן אדם שווה. כבן אנוש

למועד בו משפחתי . הפך תאריך השחרור למועד בו אני חוגג את יום הולדתי, יום ואילך

כל , ולדתימתקשרים אלי ומברכים אותי על ה, וחברי מהארץ ומגרמניה, הקרובה חוגגת עימי

  .שנה מחדש

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  4פרק 

 גרמניה וישראל, חיים חדשים

, לא ידעתי מה אעשה לאחר שאתחזק. לאחר השחרור עדיין לא חשבתי על שום דבר

, בתוך זמן קצר הגיעו לדכאו משלחות מארצות שונות. ובינתיים אפילו לא יכולתי ללכת

מספר שבועות לאחר השחרור . ותי לא בא לקחת אישא. שביקשו לקחת את אנשיהם הביתה

. עברתי לאזור מינכן ביחד עם ניצולים שלא רצו לחזור לארצות מוצאם. עזבתי את המחנה

ֶהמטה ממנו פעלו אנשי האס אס בימי (ֶאס ָקאזְרנָה -באס, שיכנו אותנו בבית עצום בגודלו

וכיהודי הסתובבתי , ים טוביםבאותה תקופה ניצולי המחנות קיבלו בגרמניה תנא). המלחמה

ואם , הוכנסנו ללא תור, במקומות שעמדו בתורים, קיבלנו מה שרצינו. ברחובות ללא כל פחד

למרות .  כך היה נהוג בכל מקום. רציתי בשר הלכתי לקצב וקיבלתי את מבוקשי ללא תשלום

  ".שיהיה"ותמיד אגרתי אוכל , אני לא השתחררתי מן הדאגות ומן המחשבות, זאת

המשלחת של הפולנים רצתה לקחת אותי . גם לשם התחילו לבוא נציגים ממדינות שונות

  "?עכשיו אני פולני, הייתי יהודי שם! אני יהודי, אני לא פולני: "ואני סירבתי, לפולניה

, חיילים אלו שרתו בחטיבה בצבא הבריטי.  חיילי הבריגאדה- עם הזמן הגיעו גם יהודים 

לניצולי השואה , עזרו אנשי הבריגאדה,  בתום הלחימה באיטליה.שהורכבה כולה מיהודים

כל יום . למצוא את אחי, באותם ימים עניין אותי רק דבר אחד.  שביקשו לעלות לארץ ישראל

חשבתי שאחי נמצא . הביאו רשימות של ניצולים ממחנות אחרים ותלו על לוח המודעות

יום אחד נתלתה רשימה . וא את שמובתקווה למצ, ועברתי על הרשימות שוב ושוב, בחיים

ולצד השם נרשם היכן הוא נמצא , הופיע בה) אלכס( אייזיק –ושמו של אחי , חדשה

ֶ שבמחוז נידְרָבּיירן (Eggenfelden)באגנפלדן ֵ ומייד התעניינתי מה עלי , התרגשות אחזה בי. ִ

  . לעשות על מנת להגיע אליו

ואני  מיהרתי לתחנה המרכזית , י לדרכישלחו אות." לך לתחנת הרכבת ושמה יגידו לך"

כיוון שגשר הרכבת מעל נהר , בתחנה נאמר לי כי אין תחבורה למחוז חפצי. במינכן, בנהוף

ִהיין  ִ)Inn( ,אבל , תנועת רכבות הנוסעים לאזור פסקה. הופצץ ונשבר, ִהנמצא על יד מיְלדֹוְרף

הנסיעה בקרון המשא . ףשהגיעה עד מילדור,  יצאה לשם רכבת משא23:00בלילה בשעה 

. כיוון שזו הייתה התחבורה היחידה לאזור, ואנשים נוספים נסעו בו, נעשתה ללא תשלום

בבוקר ביקשתי . וראיתי את הנהר הרחב חוסם את דרכי, הגעתי ליעדי בשעת לילה מאוחרת

משם . והם העבירו אותי לגדה השנייה, בעלי סירות קטנות ששטו בנהר, עזרה מגרמנים

באזור שהיה , צעדתי ברגל דרך שדות ודרך כפרים.  אורח הורו לי את הדרך לאגנפלדןעוברי

וקיבלתי אוכל והסברים על המשך , נכנסתי לבתי הכפריים שנקרו בדרכי. זר לי לחלוטין

  . קילומטרים הגעתי לעיר40לאחר הליכה מהירה של , בשעת אחר הצהריים. המסלול

ביקשתי לברר היכן אוכל . אסירים-  הפטלינגר30 -ובו נמצאו כ, באגנפלדן נפתח משרד

כשנכנסתי . ששימשה כמשרד ליהודים, ואנשי המשרד שלחו אותי לדירה, למצוא את היהודים

הוא סיפר כי . במקום הייתה שמחה גדולה. והתחבקנו ארוכות) אלכס(מייד פגשתי את אייזיק 



נו איש את רעהו לגבי כל אחר כך עדכ. ולכן לא חיפש אותי, שאני חי, לא האמין ששרדתי

 בפברואר 20 -חמישה ימים לאחר הפרידה בינינו ב. מיום בו נפרדו דרכינו, הקורות אותנו

שם נאלץ לבצע עבודה . שבסביבות רגנסבורג, ִונלקח לְפָלְטלינְק, הוא יצא מפלוסנבורג, 1945

קו את ולאחר מכן הועסק במפעל בו פיר,  תיקון מסילות הרכבת שהופצצו-פיזית קשה 

פונו בחיפזון מחנות , כאשר התקדמו צבאות בעלות הברית לכיוון גרמניה. המטוסים שהופלו

לעבר מחנה , מפלטלינק לקחו אותו ואת חבריו לצעדת מוות. הריכוז באזורים שהפכו לחזית

  . שבמהלכה הוא הצליח לברוח ולהגיע לאגנפלדן,  הריכוז דכאו

באותו לילה שוב .  צעירים ניצולי מחנות30ל קבוצה ש, בערב ביליתי איתו ועם שכניו

, וודקה ביתית,  (Samagon)ישבתי עם אחי ועם חבריו ושתינו סמגון. פגשנו את המוות

ומרכיבה העיקרי הוא הרבה . עשב ושאר שאריות, שעושים לבד מקליפות של תפוחי אדמה

ים שהפריזו שניים מהצעיר. וכמותו גם האיכות, אך הטעם היה נורא, טעמתי. אלכוהול

  . מתו במקום, בשתייה

אך קודם לכן , קיבלתי את הזמנתו. ביקש שאבוא לאגנפלדן ואשאר שם) אלכס(אייזיק 

שם . ארזתי את רכושי הדל בתרמיל קטן ושבתי לאגנפלדן, אס-חזרתי למינכן למטה האס

, Former Prisoner קיבלתי תעודה עלייה נכתב 12.07.1945ובתאריך , נרשמתי בעירייה

  ). 139' תעודה מס(אסיר לשעבר של מחנות ההשמדה , כלומר

אוכל טוב קיבלנו בשפע מהמטבח של . במקום מגוריי החדש נהניתי מתנאים טובים

. והתפתחה בינינו ידידות, חלק מהחיילים היו יהודים. ולא נאלצנו לעשות דבר, האמריקאים

, למטה נמצאה מסעדה. קטןקיבלנו חדר במלון , ביחד עם שני אנשים נוספים, אני ואחי

. שנמצא במקום בו נמצאו כל המשרדים של העיר, משם עברנו לבית פרטי. ועשינו שמח

, לא חיפשתי נקמה. אצל בעלי בתים גרמניים, ובהמשך גרנו בנפרד, בהתחלה גרתי עם אחי

אולי . וסידרו עבורנו את המיטות, צחצחו לנו את הנעליים, בעלי הבית התנהגו אלינו יפה

  .אבל אני לא, חרים התנקמוא

אף אחד לא חשב שום , למעשה. לא תכננו את העתיד ולא חשבנו מה נעשה אחר כך

הספיק לי , פולניה ארץ מולדתי אבל אני לא רציתי לשמוע על, מעטים רצו לשוב לפולניה. דבר

ידענו שאף אחד , משמועות. במלחמה הפולנים היו יותר גרועים מהגרמנים. מה שעברתי שם

נהרגה על ידי , ומישהי מהעיירה שלנו ששרדה וחזרה לפולניה, א נשאר מהמשפחה שלנול

ביניהם משפחות ,  יהודים600בינתיים באו לעיר . חשבנו שנשאר במקום ונסתדר. הפולנים

ועתה עם סיומה עברו , חברי הקבוצה ברחו מפולניה לרוסיה בזמן המלחמה. עם נשים וילדים

בעקבות . אך נוכחותם גרמה לכולנו שמחה גדולה, ף אחד מהםאני לא הכרתי א. לגרמניה

 –א "ונפתחו משרדים של אונרר, הכינו עבורם מטבח גדול. הגעתם ניכרה תכונה רבה בשטח

נבדקו על ידי , הם קיבלו מזון ובגדים". סוכנות הסעד והשיקום של האומות המאוחדות"

שפונו על ידי , יר וסמוך לעירייהשני בית מלון במרכז הע. רופאים ונרשמו באופן מסודר

הפך בית החרושת , משהתברר כי אין מספיק מקום לכולם. האמריקאים נתפסו מייד עבורם



ֶהגדול ברחוב אטינְגר . במקביל התפתחה תרבות הפנאי שלנו. למחנה עקורים, על יד הגשר, ִֶ

רון הצגות תיאט, משחקי קלפים, אולמות ריקודים: שפע של אטרקציות סבבו אותנו

המשכנו , שהיינו ותיקים במקום, אנחנו. כל מה שרק ביקשנו נמצא בהישג יד, וקונצרטים

  . להתגורר בבתים הפרטיים

 Sall an Der, האסירים יצאו מהמחנה ב-ולאחר שכל ההפטלינגר, לאחר השחרור

Donau1946בשנת .  מהם הוחזקו במעצר3,000 -כ. אס שנתפסו-  ריכזו שם את אנשי האס 

. אותרתי לפי הרישומים, אס- להעיד במשפטם של אנשי האס, הזמנה לבוא לדכאוקיבלתי 

קיבלנו . המשפט נוהל על ידי האמריקאים במשך חודש מאמצע נובמבר ועד אמצע דצמבר

ושמונה שעות בכל יום , בדירות שנשכרו מידי הגויים, מקום מגורים מסודר מחוץ למחנה

, הדיונים התקיימו בתוך אולם גדול.  העדויותבמשך עשרה ימים נגבו. שהינו בשטח המחנה

, גביית העדויות התקיימה בכל השפות שדיברנו. יוצאי מדינות שונות, שם הופיעו העדים

  .  באמצעות מתורגמנים

מי : נשאלנו לגבי כל אחד, הניצולים, ואנחנו, אנשי האס אס הובאו לאולם בזה אחר זה

,   Sall an Der Donau-ני מסרתי עדות מא? מה עשה שם? מה היה תפקידו? מכיר אותו

ואת כל העדות רשמתי , שהרביץ והרג, סיפרתי על מפקד המחנה איש האס אס קונרד מאייר

, האמריקאים שילמו לעדים כסף עבור כל יום של נתינת עדות ושהות במחנה. ומסרתי

 אוכל טוב וסיפקו תנאים, לאורך כל המשפט הם התנהגו אלינו יפה. בהתאם לחוק האמריקאי

 לעונש 36מתוכם נידונו ,  אנשי אס אס מסגל המחנה40האמריקאים שפטו . ומקום ללינה

לאחר ששכן מן המחנה איתר אותי ומסר את , בויְרְצבּוְרג, זומנתי להעיד במשפט נוסף. מוות

, Sall an Der Donauֶהמשפט התנהל נגד ְסָטשק  פקיד הקבלה הפולני של מחנה . פרטיי

, הוא התנהג באכזריות רבה והעדות נגדו. ומנוול גדול בפני עצמו,  העת אסירשהיה באותה

  . כיוון שידעתי שאני מתנקם בו, נתנה לי הרגשה טובה

שלא היו , קיבלנו מהאמריקאים סיגריות ושוקולד, פרנסה מצאנו עד מהרה בעסקי המסחר

ב ששרר אז במצ. התחיל להתפתח עסק. והתחלנו למכור אותם, בנמצא בקרב הגרמנים

והיינו נוסעים , עם הזמן הרווחנו כסף. ויחסם אלינו היה טוב מאוד, הגרמנים העלימו עין

לא היה משמעותי ,  קילומטרים120, המרחק. למינכן רק בשביל לאכול ארוחת צהריים ולחזור

העסקים הלכו . ואחר כך היינו חוזרים, הרכבת גמעה אותו בשעת נסיעה אחת. בעינינו

באזור , אצלנו. וחסרו להם מוצרי מזון רבים, גרמנים קיבלו אוכל עבור כרטיסיםה, והתפתחו

ועוד דברי ,  בשר חזיר מעושן-ְֶשּפק , נמצאו הרבה כפרים מהם קנינו חמאה, אגנפלדן

 שטרנקרנץ, אני ושותפיי לעסק. סיגריות ושוקולד המשכנו לקבל מהאמריקאים.  מותרות

 שלחנו ,רוהאחים יובביתנו כשהוקם הגטו בסטרכוביצה שגר עם בני משפחתו , מהעיירה שלי

פרנסתנו נפגעה . אנחנו נסענו ברכבת לשווקים במינכן.  לפרנקפורט את הסחורה בדואר

אחרי שהסחורה נתפסה . וגנבו את תוכנן של החבילות, כאשר עובדי הדואר גילו את השיטה

, ם קנו מאיתנו את המצרכיםשבפרברי פרנקפורט ש, נסענו ברכבת למחנה העקורים זלצהיים



, העסקים הלכו ושגשגו. הנסיעה לפרנקפורט ברכבת ארכה לילה שלם. ומכרו אותם הלאה

  . ואנחנו חיינו את הרגע

שסיפרו שפה , באו שליחים שמנים כאלו, מדי פעם שמענו על רעיון הקמת מדינת היהודים

במשך הזמן .  חשבתי על העתידעדיין לא. אבל זה לא עניין אותי, והראו לנו תמונות, יש הכל

 וינט את הדודים שלנו'וגם אני ואחי התחלנו לחפש דרך הג, נוצרו קשרים עם ארצות שונות

. אחיה של אמי, דב- הצלחנו לאתר ולחדש את הקשר עם הדוד יחיאל. באמריקה ובאנגליה

ד רוצה א רשמו לאן כל אח"וינט ומאונרר'נציגים מהג. וחבילת ממתקים, אשר שלח לי תפילין

  . לקחתי לי זמן למחשבה ולא מיהרתי. אבל אני רציתי להישאר במקומי, לנסוע

שם , פרנקפורט או מינכן, טעיתי שלא עברתי לעיר גדולה. ארבע שנים ישבנו באגנפלדן

מחזור העסקים הלך והתרחב לאט . וכל הזמן הזה המשכתי לנסוע הלוך ושוב, היו לי חברים

) אלכס(אייזיק . והרווחנו הרבה כסף,  עם אחי ועם חבריםהעבודה נעשתה בשותפות, לאט

בחלק המערבי של , הסמוכה לשטוטגרט  (pforzheim) נסע תכופות עם שותפו מקס לפורצהיים

אייזיק . היה שם הרבה זהב. באותה עת שטח זה נשלט על ידי הכיבוש הצרפתי. גרמניה

נו נעלנו מגפיים גדולים ומיוחדים של וכול, התחיל לקנות חליפות שנתפרו בידי חייטים) אלכס(

ותעדנו את התקופה בהרבה ,  מארק20,000 - רכשנו גם מצלמה איכותית ב. קצינים פולנים

וכך התנהלו להם חיינו באין , עם הזמן למדתי לנהוג והוצאתי רישיון נהיגה על רכב. תמונות

  .במשך ארבע שנים, מפריע

כששבתי מנסיעת עסקים , יום אחד. וריםהכסף הרב שצברתי הוחזק במזומן בדירת המג

ושבו , הגנבים ראו כי טוב. וכל דבריי הערך והכסף שלי נגנבו, גיליתי שחדרי נפרץ, ארוכה

את מרבית כספי איבדתי במפתיע בגלל תפנית במדיניות . לביתי פעם נוספת בנסיבות דומות

מבלי שניתנה , רכובשנה זו המטבע הגרמני איבד את ע. 1948בשנת , הכלכלית של גרמניה

במועד זה הוחלף ,  ביוני20 - רפורמת המטבע נכנסה לתוקפה ב. לנו אפשרות להיערך

בשעת אחר צהריים . במארק הגרמני, ששימש כמטבע חוקי בשנות המלחמה, הרייכסמארק

מרגע . והכסף הישן תקף רק עבור תשלום מיסים, הודיעו ברדיו כי הונהג בשוק מטבע חדש

אי אפשר היה לעשות בו שימוש או . זקתי היה שווה כקליפת השוםכל הכסף שהח, זה

  ).פתקאות(ֶבשני תשלומים עבור צָטָלך ,  מארק חדשים60כל אחד קיבל סכום של . להחליפו

ואחרי זמן מה קיבלנו ,  מארק40ונתנו , ֶפקידים מהְמבְרג שליד רגנסבורג ביצעו את ההחלפה

  .  מארק20עוד 

, לרוע מזלו היהלום היה גנוב. באגנפלדן יהלום מסוחר גרמני) לכסא(יום אחד קנה אייזיק 

אבל הדאגה כי יישפטו אותו , אחי חשש מן הבאות ונסע למינכן. והמשטרה התערבה בתמונה

, למרות ששמעתי על הנסיעה הקרבה ובאה. והוא החליט לנסוע לארץ ישראל, הלכה וגברה

אך לא הגיע לחוף , הפליג לדרכו לבדו) סאלכ(אייזיק . העדפתי בשלב זה להישאר בגרמניה

במכתבים . ספינת המעפילים בה שט נתפסה והוא נשלח למחנה מעצר בקפריסין. מבטחים

  . ששלח אלי כתב שלא אבוא לארץ ישראל



ולחבור , שתכנן לעלות ארצה, ֶפיַאסק שמו, לאחר הקמת המדינה פגשתי חבר מן המחנות

. בכפר פינס,  מאחר וגם קרובים שלי חיו בארץ,החלטתי להצטרף אליו. למשפחתו בחיפה

שנינו עברנו בדיקות . ונסעתי לרגנסבורג לקחת את הוויזה, התארגנתי לקראת העלייה

היינו כשבוע .  ברכבת ממינכן שבגרמניה למרסיי שבצרפת25.01.1949 -רפואיות ויצאנו ב

לשנות את השם , תנושם אמרו לנו לזרוק את כל הניירות שברשו. במחנה מעבר על יד מרסיי

שהפליגה לראשונה , "טרנסילבניה"הפלגתי לישראל באונייה . וקיבלנו תעודות מזויפות

לקחתי עימי מעט תמונות ומסמכים מן השחרור שהחבאתי . רשום בשם אחר, לישראל

  . בנעליים

דברי ערך שקניתי בעזרת מעט כסף זר . שעלתה לי ביוקר, לפני ההפלגה עשיתי טעות

, רדיו, חליפות, היו שם סרוויסים יפים. ארזתי בארגז גדול ששלחתי לנמל חיפה, שהחזקתי

ונסעתי ביחד עם אייזיק , כאשר הארגז הגיע ארצה קיבלתי הודעה. אופניים ועוד מוצרי חשמל

והעברתי אותו , לכן השגתי הובלה, לא היה לי מקום לאחסן את רכושי. לקחת אותו) אלכס(

, יום אחד באתי להוציא ממנו משהו.  המתין לי בחוץ כשנתייםהארגז. לקרובים בכפר פינס

בנוסף היו לי שתי . כל רכושי איבד את ערכו, והתברר כי כל הציוד שהיה בתוכו נרטב מהגשם

 –והסיפור חזר על עצמו , ֶשנשלחו לבית העולים ְבָרנדס בחדרה, מזוודות גדולות עם בגדים

  .  תכולתן התקלקלהוכל, המזוודות נשמרו במבנה חרב כשנתיים

עוד בטרם למדתי , מנמל חיפה גייסו אותי ישירות לצבא.  עליתי ארצה7.2.1949בתאריך 

 ואמרו לי 23הייתי בן . את כל הניירות זרקתי בגרמניה והגעתי בלעדיהם. מילה בעברית

 8.9.1924מסרתי שאני יליד . שארשם בגיל מבוגר יותר בשביל להשתחרר מוקדם מהצבא

, לאחר הרישום לקחו אותנו באוטובוס לבית ליד. 8.9.1926 יליד –ריך האמיתי במקום התא

האנשים מסביב נראו , ביום שהגעתי מזג האוויר היה סגרירי וירד גשם. ומייד גויסתי לצבא

ציפיתי למשהו , מה שראיתי בארץ לא מצא חן בעיניי? ושאלתי את עצמי מה עשיתי, עצובים

  . אחר לגמרי

 - ב, כעבור יום אחד בלבד. ועדיין לא הכרתי אף אחד, כינו באהליםבמחנה הצבאי חי

גם . וזאת לאחר שיצא שנה לפניי מגרמניה, ארצה מקפריסין) אלכס( הגיע אייזיק 8.2.1949

בתקופת המעצר בקפריסין הוא למד . נפגשנו בבית ליד. הוא גויס מיד כשירד מן האוניה

. דבר נראה לי מאיים ותחושותיי היו קשות מאודכל . אבל אני עדיין לא הבנתי מילה, עברית

, כאשר קיבלנו חופשה ראשונה מהצבא למשך ארבעה ימים. חלמתי לשוב בחזרה לגרמניה

לבסוף החלטתי לנסוע לבת . לא ידעתי מה לעשות ולאן ללכת, וסכום כספי של ארבע לירות

אחי נסע להסתובב עם . פינסִֹולֹוְסקי שגרו בכפר  ולבעלה אהרון מרי, דב-בתו של יחיאל, דודי

 .חברים שהכיר בקפריסין

ונסעתי .) נולדו לה עוד זוג תאומות, אחר כך. (קניתי מתנות לארבעת ילדיה של מרי

, כשהגעתי לכרכור מצאתי קיוסק קטן. בדרכים ובנופים חדשים לי, בטרמפים לכפר פינס

 הכיר את אהרון בעלה האיש מהקיוסק". אני רוצה משפחה: "ופניתי לאנשים ביידיש בבקשה



הוא עבד . אהרון היה אדם דתי מאוד. לשבת ולהמתין, והזמין אותי להישאר במקום, של מרי

כשהגיע . בה הסיע עולים מהאוניות, והחזיק בבעלותו משק ומשאית גדולה, כשוחט וכמוהל

. ביתהתיידדנו ויצאנו לכיוון ה, מייד זיהיתי אותו, ולמרות שמעולם לא נפגשנו, עם המשאית

, עצר את הרכב בצד הדרך, ובמהלך הנסיעה עת נכנסה השבת, הגעתי אליהם ביום שישי

  . והמשכנו בהליכה רגלית

הייתה זו פגישתנו הראשונה והיא . שבהתחלה קיבלה אותי מאוד יפה, בבית המתינה מרי

דוע לא ידעתי מה י, לצידה נמצאו ארבעת ילדיה הקטנים. מייד התעניינה כיצד נשארתי בחיים

. המצב שנוצר לא מצא חן בעיניי. להם וזה לא נראה לי נכון לשבת ולספר לכולם מה עבר עליי

לא . שרוצה לחזור לאירופה, ואני בכלל הייתי חייל, בהמשך הערב היא הציעה שאלך לקיבוץ

תעזבי : "השיחה התפתחה לכיוונים שלא אהבתי וביקשתי ממנה, הבנתי מה היא רוצה ממני

, נשארתי ללון שם לילה אחד. לא ידעתי מה נעשה איתי." וזהו, ן לי ראש בשבילךאני אי, אותי

  .והחלטתי לברוח משם, אך לא יכולתי לשאת את המקום

, אנשים זרים היינו. לבית עולים ברנדס, נזכרתי שהעולים שבאו מאגנפלדן נסעו לחדרה

וריהם מצאתי אותם כשהגעתי למקום מג. וחיו שם שנתיים, הם באו מאוחר יותר לאגנפלדן

תור . ומיהרתי למטבח, התקבלתי באוהל בשמחה גדולה. וזכיתי לחיבוקים רבים, באוהלים

. וקיבלו אוכל בלי תור, אך חיילים זכו למעמד מיוחד, גדול של ממתינים לאוכל ניצב לפני

וגם השיחות עם , שמה) מרוצה" (מבסוט"הייתי . להתרחץ ולנוח, הוזמנתי להישאר עימם

  . ם היו שונות לגמריהחברי

שלחו אותי ישר . שם הוחלט כי אשרת בחיל התותחנים, לבית ליד, למחרת חזרתי לצבא

, ביחד איתי נשלחו עולים חדשים נוספים שלא ידעו עברית. לעשות אימונים) צריפין(לסרפנד 

של  בלגאן -" שמח"היה . ועוד, הונגרית, פולנית, רוסית: וברקע התקיימו שיחות בשפות רבות

כעבור חודש נשלחתי לחצור . האימונים היו קשים מאוד. שפות כשאף אחד לא מבין את השני

ַלאּום רְשרש היא אילת, ומשם לנגב, לאימונים נוספים במרץ  10 –ב, זמן קצר קודם לכן. ַ

, ליד משטרת אום רשרש הונף דגל הדיו. נכבשה אילת על ידי לוחמי חטיבת הנגב, 1949

ִשרתתי במְשָלטים השונים בנגב. מת העצמאותשהפך סמל לסיום מלח ה אל 'הוצבתי בעוג. ִ

ושם התכנסה , ם"היה זה אזור מפורז בפיקוחו של כוח האו. סמוך לניצנה של ימינו, חפיר

, ה אל חפיר הוקם מחנה משותף לנו ולמצרים'בעוג. מצרית- וועדת שביתת הנשק הישראלית

כיוון שלא ידענו לדבר , נבחרנו לשרת שם, יםהעולים החדש, אנו. ופגשנו אותם בחדר האוכל

   .ולא יכולנו ליצור קשר עם האויב, בערבית

מייד כאשר הגעתי למקום נקבעה . אשר בערבה,  חצבה–באחד הימים נשלחנו לעין חוסוב 

וכשהגיע תורי , הייתי חייל ממושמע. בבוטקה המרוחק ממגורי החיילים, לי שמירת לילה

התקרבתי . תי בחושך כשסביבי נהמות של חיות מפחידותהלכ. לשמור צעדתי לעמדה

פחדתי שמסתננים חדרו למקום . אבל איש לא ענה לי, לעמדת השמירה וקראתי לשומר



ולא , הסתבר כי השומר המדובר לא התעורר, לאחר ברור עם הקצין האחראי. ורצחו אותו

  .הוא המשיך לישון במיטתו, בזמן שחששתי לחייו. ביצע את תפקידו

בחוץ לא חיכה לנו . נשארנו במחנה, אני וחיילים נוספים חסרי משפחה, שקיבלנו חופשכ

. את השמירות של סוף השבוע בכסף" מכר לנו", מי שרצה לצאת ולפגוש את משפחתו. דבר

  .הבסיס שימש לי כבית. כך נהגתי לעשות ברבות מהחופשות שקיבלתי

, שות הסתובבתי במקומות שוניםבחופ. ורכשתי חברים חדשים, עם הזמן למדתי עברית

, ביפו נמצאו מאות בחורים שהגיעו מהמחנות ומיד גויסו לצבא. הגעתי ללוד ובעיקר ליפו

, הסרט נגמר מאוחר, לפעמים כשהלכתי לקולנוע ביפו. אנשים עימם הייתה לי שפה משותפת

, שליםלא אחת נשארתי ללון בחוץ על הספסל בשדרות ירו. והפסדתי את האוטובוס האחרון

  . כי לא היה לי איפה לישון

. שהסתדרתי היטב בצבא, ומתורגל מכל מה שעבר עליי" משופשף"אני הייתי כל כך 

קמתי . אני כבר התעוררתי, בזמן שהאחרים ישנו, כשהסמל תורן בא לבצע השכמה בבוקר

, בינתיים הסמל העיר את חברי משנתם. התלבשתי וניקיתי את הנשק, התרחצתי, ראשון

אף . אני כבר הייתי מסודר ומצוחצח, כשהם קמו. והפך את המיטות, צעק, ז עליהםהתרג

  .פעם לא הייתה שום תלונה נגדי

שנקרא היום בסיס קליטה , בתום שתי שנות שרות השתחררתי מהצבא בתל ליטוינסקי

, אצלי נוצר מצב הפוך. כשהחזרנו ציוד לכולם חוץ ממני חסרו דברים. השומר-ומיון תל

אמרו . כל הטפסים היו ריקים, ולי מעולם לא היה משפט, אחרים נשפטו. עודפי ציודהחזקתי 

קיבלתי גם , כמו כן. לשחרור קיבלתי תעודה טובה, שחייל כמוני לא ראו, לי שאני חייל לדוגמא

כשיצאתי משערי המחנה לא ידעתי לאן . ושמיכה שחורה, מיטה מתקפלת של האמריקאים

שאלתי את . ועצרתי אותו,  צבאיGMC והמתנתי עד שהופיע התיישבתי סמוך לכביש. אלך

  . ולקח אותי טרמפ, בסוף הוא נסע ליפו" ?איפה אתה רוצה: "ענה" ?איפה אתה נוסע: "הנהג

הגעתי לקצין .  והתחלתי להסתובב ברחובות, באתי ליפו עם מיטה מתקפלת ועם שמיכה

 מלון -  בבית מלון קטן של חיילים וסידרו לי מגורים זמניים של עשרה ימים, העיר תל אביב

, את המיטה השארתי למשמורת אצל פקידת הקבלה". נוגה"שהיה מאחורי קולנוע , "פריז"

ֶמול המלון נמצא השק. והתארגנתי לשהייה במקום הצגתי . וכחייל משוחרר הלכתי לשם, ם"ֶ

תי אצל את המיטה השאר. אך לא ידעתי לאן, כשחלף הזמן נאלצתי לעזוב. תעודה ואכלתי

כמוני הסתובבו עוד . וכל היום הסתובבתי ברחובות, לאחר שכבר נעשינו ידידים, הפקידה

  .שחיפשו את דרכם, עולים חסרי משפחה, מאות משוחררים טריים

, ביקשתי פירוט ונתנו לי חשבון.  לירות14באחד הימים נמסרה לי הוראה לשלם למדינה 

 לירות עבור 2.8עוד ,  אגורות85, באוטובוס נסיעות מהנמל לצבא - השמור אצלי עד היום 

.  לירות14סך הכל . וכן כסף עבור המיטה והשמיכה, שרותי קופת חולים בזמן השרות

, כל חודש חצי לירה. בי ופרסו לי את הסכום לתשלומים" התחשבו", כשהסברתי שאין לי כסף

ביחד ,  מהמדינההמסר שקיבלתי. נכנסתי לחובות והסתבכתי. וגם את זה לא יכולתי לשלם



רק , מדינת ישראל לא עזרה לי בשום דבר. היה שאני יכול לסמוך רק על עצמי, עם החשבון

  .אני עזרתי לעצמי

בעלת הבית התירה . ליד כיכר השעון, החדר הראשון ששכרתי היה מטבחון בדירה ביפו

, וקר בב06:00 בלילה לבין השעה 22:00לי לבוא ולפתוח את המיטה המתקפלת בין השעה 

השעות המוגבלות נבעו מכך שהמטבח הקטן נועד לשמש אותה ואת . בכל יום כולל שבתות

אך מצוקת , ללא שירותים וללא מקלחת, המקום נועד ללינת לילה בלבד. ילדיה בשעות היום

המשכתי לחפש מקום .  לירות15היה " תענוג"מחירו של ה. הדיור גרמה לי להסכים לתנאים

  .מצאתי פתרון חדש, וכעבור זמן קצר, אחר

ברחוב אוארבך ליד בית המשפט הישן , התגורר בצריף עץ, מכר מאגנפלדן, שמואל לוי

להתגורר באופן זמני במרפסת , שבינתיים השתחרר מהצבא, הוא הציע לי ולאחי. ביפו

המיטה המתקפלת והשמיכה שקיבלתי בשחרור שימשו את שנינו . הפתוחה של הצריף

ומדי לילה חיפשנו מה הפינה , וף לרוחות חזקות מהים ולגשםהמקום היה חש. במשותף

הבאתי את שתי המזוודות שאחסנתי שנתיים לפני כן בבית . המוגנת ביותר בה נוכל לישון

כי בגלל , וכשפתחתי אותן התברר, ציוד וכביסה, העולים ברנדס בחדרה בהם היה כל רכושי

  .כמעט הכל התקלקל ואבד ,תנאי האחסון

שתי לירות וחצי , התשלום היה נמוך מאוד.  יפו- באזור תל אביב , י בנגרותעבודה מצאת

כחייל משוחרר הייתה לי זכאות לקבל במשך החודשיים הראשונים לשחרור דמי . ליום עבודה

מדי יום הלכתי . ם"שכיסו רק את מחיר ארוחת הצהרים בשק,  גרושים ליום65 -קיום 

מצא ) אלכס(אייזיק . וקיבלתי את הכסף, דתישנמצאה סמוך למקום עבו, להירשם בלשכה

בפגישה עם מכירים שמעתי על בית מלון של חיילים משוחררים ברחוב . עבודה בצבעות

אל ? איזה הסתדרות. "כשהגעתי לשם שאל אותי הפקיד האם אני חבר הסתדרות. אילת

,  תהיה חברואם לא: "והוא הסביר לי כי המלון נועד אך ורק לחברי ההסתדרות!" ?תבלבל לי

וקיבלתי , "פנקס אדום"סידרתי לעצמי , הלכתי ונרשמתי כחבר הסתדרות". לא תוכל להיכנס

ומלבדן , המיטות היו סמוכות זו לזו. גם אחי בא איתי. חדר קטן בו הצטופפו עשרה בחורים

ואפילו מאוורר לצינון לא היה , בשעות הצהריים החדר להט ככבשן. לא נמצא בחדר דבר

, ביחד עם מאות צעירים נוספים, חנו מהחום והלכנו לשבת בשדרות ירושלים ביפובר. בנמצא

  .בערך באחת לפנות בוקר שבנו לחדר לישון. והמתנו יחדיו עד שמזג האוויר הצטנן

 אותו ,ה'יום אחד שמענו מחברי יוסק. בינתיים אחי ואני עבדנו קשה והצלחנו לחסוך כסף

קומה רביעית ,  ביפו45ר שעומד להתפנות ברחוב על חד,  Saal an Der Donau-הכרתי ב

והמתין להשלמת , )א"שיכון דן בת(בעל הבית קנה דירת שיכון ביד המעביר . בבית ערבי

הלכנו למשרדי , שברנו את החסכונות. ה קישר בינינו והחלטנו לקנות את הדירה'יוסק. הבנייה

מנו את כתובתנו בדירה ורש, שטיפלו בנושא הרכוש הערבי הנטוש, האפוטרופוס הכללי

כשעברנו למקום השתפרו התנאים בהם . הבית התפנה עבורנו כעבור חצי שנה. החדשה

, כולנו חלקנו מטבח. בבית עם ארבע משפחות שכנות, היה לנו חדר משלנו, חיינו לאין ערוך



, ואני ממילא לא בישלנו ונהגנו לאכול בחוץ) אלכס(אייזיק . מקלחת ושירותים משותפים

בניגוד , אז. ובין לבין נקראתי לשרות מילואים, המשכתי לעבוד בנגרות. דות זולותבמסע

בשלהי , ל ביום עלייתי ארצה" התגייסתי לצה.לא שילמו לנו עבור ימי המילואים, להיום

במלחמת ששת הימים ביוני , 1956השתתפתי במבצע קדש באוקטובר . מלחמת העצמאות

  .1973ובר ובמלחמת יום הכיפורים באוקט, 1967

ולא רציתי להישאר , למרות שדברים הסתדרו לא מצא חן בעיניי אורח החיים בישראל

כל . אך באותם הימים לישראל לא היו יחסים עם מדינה זו, רציתי מאוד לחזור לגרמניה. כאן

כל הארצות פרט  "-איתו יכולתי לנסוע ל, ואפילו הוצאתי פספורט, הזמן חשבתי על זה

, הכרתי את הינדה, בעודי מבולבל ולא בטוח בעתיד, ואז. שם בו מפורשות כך נר,"לגרמניה

  .לימים אשתי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  5פרק 

  לפתוח דף חדש

,  מאות חיילים משוחררים הסתובבו בשדרות ירושלים ביפו50 -בראשית שנות ה: יעקב

ה להם כסף ורבים לא הי, לא הייתה להם עבודה, לא היה להם מה לעשות. וחיפשו את דרכם

החזרה . ועדיין לא ידעתי מה צופן לי עתידי, גם אני הסתובבתי בחברתם. ישנו ברחובות

, בשיאו של הבלבול. והדרכון המתין בכיסי לקבלת ההחלטה, לגרמניה נשארה על הפרק

  .הכרתי את הינדה, בדיוק כשרציתי לעזוב

בחורה . ה לי ידידה אידה צלקהנותר, ששימש לי כבית, בית החייל של יפו, "פריז"במלון 

דיברנו והחלפנו , מדי פעם ביקרתי אותה. שעבדה במקום, חברמנית ומלאת שמחת חיים

והיא הזמינה אותי לביקור , יום אחד גמלה בליבה ההחלטה להכיר לי את חנה אחותה. חוויות

, לבמקבי. ולא רציתי להפריע לה, כשנפגשנו נודע לי כי לחנה יש חבר מקרקוב. בביתה

  . והקשר בינינו החל להירקם, פגשתי את שכנתה הינדה

הוא . הכרתי בחור שרצה בי, גם לפני שפגשתי את יעקב. לא רציתי להישאר לבדי: הינדה

, חששתי ממה שיאמרו עלי. אבל אני סירבתי, וביקש להיות עימי, לא הסתדר היטב עם אשתו

יום . והבהרתי לו שלא יקרה בינינו דברדחיתי את חיזוריו . שיספרו כי אולי בגללי הוא התגרש

אידה עלתה ארצה . שכנה וחברה משותפת בביתה של אידה, אחד פגשתי את יעקב במקרה

והיא , הייתה לה אחות חנה בת גילי רווקה. ואיתי, ונמצאה בקשרי ידידות עם יעקב, מפולין

צא דבר מן לאחותה לא י. אך רצון לחוד ומציאות לחוד, ביקשה לשדך בינה לבין יעקב

כשנכנסתי לחדר . ובעצמה לא ידעה להחליט מה רצונה, כיוון שהייתה בררנית, המפגש

ובהתחלה לא , רווק, ראיתי בחור צעיר. אבל לא חשבתי שהוא ירצה בי, פגשתי את יעקב

. והתחלנו לדבר, יום אחד הוא ביקר אותי. עלה בדעתי שהוא ייקח אותי עם שתי הילדות

הכרנו . ללא הצלחה. והוא אפילו ניסה להכיר לי חבר שלו, נו ידידיםנשאר, המשכנו להיפגש

אני . אחרי שסיים לעבוד ושהילדות הלכו לישון, יעקב ביקר אותי בערבים. בערך שנתיים

  .בגלל הילדות, אבל הוא התקשה לקבל את ההחלטה, רציתי אותו כבר אז

ועדיין לא  בטחתי . עם שתי בנות קטנות, יפה ומסודרת,  פגשתי אישה צעירה:יעקב

. בהתחלה אחי וחבריי לא תמכו בי. היה עליי לקבל החלטה לא פשוטה. ברצוני להישאר כאן

הם הזכירו לי שהינדה היא אלמנה ". ?מה אתה עושה: "הם הקשו בשאלות שוב ושוב, להפך

חרף כל . פחדו בשמי מן הקשיים. לבדי קשה לי להתפרנס, ואני, עם שתי ילדות קטנות

  .  התחתנו1953 בדצמבר 23 -ובתאריך ה ,האהבה ניצחה, החששות

אך , ידעתי כי תמיד יכולות להיות בעיות. גם בראשי עלו לא מעט חששות ותהיות: הינדה

את . ולפתוח דף חדש בחיי, לקחת את הסיכון ואת ההזדמנות. החלטתי ללכת בעקבות הלב

בעקבות . אות סרט בקולנועפגשתי לראשונה כשהלכנו לר) אלכס( אייזיק, אחיו של יעקב

, גם הוריי קיבלו את יעקב יפה מאוד, במקביל. וחששותיו נמוגו, הפגישה נוצר בינינו קשר טוב

כבר לפני החתונה נסענו הרבה לביתם והקשר . מיום שהכירו אותו, ואהבו אותו כבן משפחה



זמנו רק את ה. החתונה נערכה במתכונת צנועה ומצומצמת בתוך ביתנו. המצוין הלך והתחזק

אבא שלי הכין את . ומעט חברים קרובים, אחיו של יעקב) אלכס(את אייזיק , בני משפחתי

קידש , הרב עשה את הטקס הדתי. ים'והפגין את כישוריו באפיית עוגות וסנדוויצ, האוכל

, היו אנשים צנועים, זיכרונם לברכה, הורי. אז לא נותרו תמונות למזכרת, וצלם לא היה. וברך

וכאשר התחתנו היא הביעה את אושרה , אמי אהבה אותנו באופן מיוחד. ים וטובי לבהגונ

תמיכתה . ומעתה יהיו לי חיים טובים ומאושרים, על כך שסוף סוף קיבלתי את המגיע לי, הרב

  .הציפה אותי באהבה גדולה ואושר

 אלו גידלנו ובשפות, דיברנו בינינו רק עברית ויידיש. יעקב ואני כמעט ולא דיברנו פולנית

אך כשהילדות התחילו ללכת לגן . בהתחלה לא ידעתי את השפה מספיק טוב. את הבנות

לאחר החתונה התחילו החיים . למדתי לדבר עברית כראוי. לא נותרה לי ברירה, ולבית הספר

אני . ולא שאלו שאלות, הן לא זכרו כלום מן העבר. הבנות קראו ליעקב אבא. להסתדר לאיטם

המשכורת לא הייתה . ויעקב עבד באופן פרטי בנגריה, נשארתי בבית עם הבנות. לא עבדתי

  . והחיים זרמו, אבל תמיד הצלחנו להסתדר, גבוהה

אחר . אבל בכל פעם פיטרו אותי, ניסיתי להתפרנס בעזרת עבודות נגרות פרטיות: יעקב

. ים ממניוהמעסיקים היו מרוצ, שם עבדתי כשלוש שנים. כך השגתי עבודה באזור בת ים

בהתאם , ואחר כך שוב פעם לקחו אותי, באמצע פוטרתי, למרות זאת לא עבדתי ברצף

עבור העולים החדשים , לעיתים נמצאה עבודה מרובה בבניית השיכונים. לצרכים של החברה

  .והמשכתי לשאוף ליותר, חוסר היציבות פגע בפרנסה, ולעיתים לא

. על הסכם השילומים, ה המערביתחתמו מדינת ישראל וגרמני, 1952בשלהי שנת 

וגם , על הנזק ועל הסבל שנגרם בשואה, בעקבות הסכם זה קיבלה המדינה פיצויי כספי

בדיוק , קיבלתי את כספי השילומים זמן מה לאחר מכן. הניצולים קיבלו פיצוי כספי אישי

ע בו ולהשקי, החלטתי לנסות את כוחי כבעל עסק עצמאי. בתקופה בה לא נמצאה לנו פרנסה

מדי יום . גן- ברמת, קניתי חנות ירקות בשכונת רמת יצחק, למרות שגרנו ביפו. את ממוני

בארבע לפנות בוקר נסעתי לשוק הסיטונאי . נסעתי בשני אוטובוסים על מנת להגיע לחנות

, מן השוק יצא מדי בוקר רכב עמוס פירות וירקות. ומשם המשכתי לחנות, לקנות סחורה

הסחורה המובחרת נמצאה בארגזים . במסלול חלוקה מסודר, חנויותשהוביל את הסחורה ל

לרוע . כשהיא חבויה מן העין, סודרה למטה, הסחורה הירודה באיכותה, לעומתה. העליונים

נשארה בו , עד שהרכב הגיע אלי. החנות שלי נמצאה לקראת סופו של מסלול החלוקה, המזל

את הארגזים הכבדים סחבתי וסידרתי . ואותה נגזר עלי לשווק, הסחורה הפחות איכותית

המשך מסלול . ולא יכולתי להתכופף, ובתוך זמן קצר התחלתי לסבול מכאבי גב, בחנות לבדי

הם מיששו אותה . נמשך כאשר באו הלקוחות לבחור סחורה, שלי ושל הירקות, החתחתים

, רכות כמו מיםאלו היו . והגרוע מכל היה כאשר בדקו את העגבניות, בחוזקה עם הציפורניים

כי עד שמכרתי את הירקות הסחורה , קרה לא אחת, בפועל. רק נגעו בהן וכבר נוצר חור

  .  התקלקלה



, שאפיין את תושביי השכונה וסביבתה, בעיה חמורה נוספת היווה המצב הכלכלי הקשה

וביקשו לשלם במועד מאוחר , "תרשום"ותמיד אמרו לי , הם לא החזיקו כסף מזומן. וגם אותי

: הם המשיכו להאיץ בי. עניין אך את הלקוחות זה לא, אני קניתי את הסחורה במזומן. יותר

. הפסיקו לפקוד את החנות. והלכו" ברוגז"עשו , כאשר סירבתי הם נעלבו." תרשום, תרשום"

הצבא זימן אותי למילואים לעיתים , וכאילו לא הספיקו כל הבעיות השוטפות באחזקת העסק

לאור . ונאלצתי לסגור את החנות פעם אחר פעם, ן קיבלתי את הדיןאני כמוב. תכופות

, החנות. לא יכולתי להמשיך כך. לא החזקתי מעמד כעצמאי, שהלכו והכבידו, התנאים

בליבי גמלה ההחלטה להפטר ממנה בעד כל . במקום להועיל גרמה לי רק צרות ועוגמת נפש

אך ,  הפסדתי בעסקה הרבה כסף.שעסק בתיווך, כעבור כשנה מכרתי אותה לשכן. מחיר

  !". זהו, לא רוצה חנויות יותר! שתלך לעזאזל החנות "–בעת ביצועה נותרתי נחוש בדעתי 

שיפצנו מעט את . במשך תשע שנים התגוררנו בביתה של הינדה ביפו, לאחר החתונה

, למרות הניסיון לשפר את התנאים. וצבענו את הקירות, סידרנו מקלחת באחת הפינות, הבית

הרטיבות הפריעה לנו כל . בעקבות החורף הגשום חדרו מים מן הקירות. המבנה נותר בעייתי

. שנעשו חולים בעקבות המצב, הינדה דאגה לילדים. ולא הצלחנו להתגבר עליה, הזמן

שהינדה קיבלה , י" ל3,000פעמי בסך -ובתשלום החד, הצטיידתי בכספים ממכירת החנות

  . הלכתי לחפש לנו דירה חדשהו, ממשרד הביטחון כשהתחתנו

, הוא הציג בפני בניין חדש ומרשים. וסיירתי בשטח עם קבלן, הסתובבתי באזור רמת גן

כשהסתיימה . והמקום מצא חן בעיניי, נכנסנו למבנה מכניסה ארעית. שנמצא בתהליכי בנייה

לא נמצאה הדירה , בגלל שהבניין נבנה על גבעה. התברר לנו כי למבנה שתי כניסות ,הבנייה

במשך .  מדרגות51אליה העפילו , בקומה הרביעית אלא, כפי שחשבתי, בקומה השלישית

נהנינו  מהנוף , שם גידלנו את ילדינו. בקומה האחרונה מתחת לגג,  שנים גרנו שם47

   .מאוד" מבסוט"הייתי , למרות התרגיל של הקבלן, בסופו של דבר. המרהיב ומהאוויר הטוב

מובטלים רבים פנו ללשכת . ות שבתי למעגל מחפשי העבודהלאחר תום פרשת החנ

כל פעם כשבאתי . ואנשים ממש הלכו מכות על מנת להשיג פרנסה, התעסוקה בתל אביב

, יום אחד ביקשתי מהפקיד.  הנגרות–לא נמצאה לי עבודה בתחום הידע שלי , להירשם

 ביצעתי כל מיני עבודות .ונשלחתי לעיריית תל אביב, שישלח אותי לכל מקום שיש בו עבודה

זו . ושיניתי את כתובת מגוריי לרמת גן, ובינתיים עברתי לגור בדירה החדשה, עבור העירייה

. לגור בעיר אחרת, אביב- כיוון שאז אסור היה לעובד עיריית תל, יכלה להיות בעיה גדולה

כן הי, הפקיד לא הביט בתעודה, כאשר הוחלט להעניק לי מעמד של קבע, למזלי הטוב

היו מפטרים אותי מן , לו הסתכל. והכל עבר בשלום, שנרשמה כתובת מגוריי העדכנית

  .והפכתי לעובד עירייה מן המניין, עברתי את הבדיקות, כיוון שפסח על כתובתי, העבודה

, לכן. לא הספיקה לנו, שלא הייתה כל כך גבוהה, והמשכורת, עבדתי במחסני העירייה

הועסקתי , למשל. שסייעו לי בהשלמת ההכנסה, יני דבריםמצאתי עבודות נוספות בכל מ

-בעירייה עבדתי ברצף במשך כ. שם עבדתי במשך כשנתיים, כסדרן בקורסים של ספרדית



אף . וקבלתי המלצות חמות ממעסיקיי, לאורך כל הזמן הזה הייתי עובד חרוץ מאוד.  שנים35

ל הממונה עלי קיבלתי תעודה והוא מן המנה. ולא בצבא, לא בעירייה, פעם לא התלוננו כנגדי

  . יצאתי לפנסיה1989בשנת ." חרוץ במיוחד, מסור מכל הבחינות, אין שני כמוהו: "כתב

אמנם ההיריון לא . שמחנו מאוד.  ילדתי את בננו חיים1955 ביוני בשנת 23 - ב: הינדה

הרגשתי לאחר שכל הלילה ישנתי ולא , בבוקר יום ראשון. אבל עבר בשלום, היה כל כך קל

ללא כל התרעה , ופתאום, רבע שעה קודם לכן יעקב יצא לעבודה. החלו הצירים, דבר חריג

הבנתי . וכל עשר דקות זה חזר על עצמו, שכבתי במיטה. פקדו אותי הכאבים, מוקדמת

לא הייתה לי כל אפשרות לאתר את יעקב ולהודיע לו על . שהלידה קרבה ונאלצתי לקום

גיהצתי , קניתי מעט פירות, הלכתי לחנות הירקות הסמוכה. עצמיוהסתדרתי בכוחות , מצבי

. כשהגענו לביתה ניצבנו בפני דלת סגורה. ולקחתי אותן לחברתי חנה, לבנותיי שתי שמלות

הבטתי . והלידה החלה להתקרב, בינתיים הצירים הלכו והתעצמו. היא לא נמצאה במקום

ומיהרתי , לשבת שם ולהמתין לחנהביקשתי מהבנות . ומבטי נח על ספסל בודד, מסביב

אני ילדתי את . הילדות חיכו לחנה בסבלנות עד שובה בשעת צהרים. לבית החולים ברגל

ארבע שנים . כבר המתין לו בננו, וכשיעקב חזר מן העבודה, ביפו" אני'דג"חיים בבית החולים 

 – בננו הקטן נולד, סבא-בכפר" מאיר" בבית חולים 1959  באוגוסט בשנת20 -ב, לאחר מכן

  .יוסי

הייתי עסוק כל הזמן במרדף אחר , בשנים בהן גדלה משפחתנו ונולדו הבנים: יעקב

שבתי , יצאתי מהבית השכם בבוקר. מהבוקר ועד הלילה, עבדתי שעות רבות. הפרנסה

כל .  בלילה22:00וכעבור כשעה רצתי בחזרה לעבודה עד שעה ,  לעשות קניות15:00בשעה 

בשבתות  . הפך ליום שכולו קודש למשפחה, יום המנוחה, השבת. עההזמן נמצאתי בתנו

באותם ימים לא . במושב בית אלעזרי, רבות נסענו לבקר את בני משפחתה של הינדה

. לאבו כביר, דרך שבילים צדדיים ופרדסים, בשבת בבוקר הלכנו עם הילדים. החזקנו רכב

לאחר צאת השבת נהגנו לעלות על . שבונסענו למו" טקסי"ואנחנו תפסנו , שם המתינו מוניות

בשבתות שלא . לקראת שבוע עבודה חדש, ושבנו הביתה, יפו- האוטובוס הראשון לתל אביב

בזמן שנעדרתי שעות . בלונה פארק ובגנים של תל אביב, טיילנו הרבה ברחובות יפו, נסענו

חתית ותמיד שררה הרגשה משפ, הינדה ניהלה את הבית היטב, ארוכות לטובת העבודה

  . חמה

את כל עיתותי הקדשתי .  במהלך השנים כמעט ולא יצאתי לעבוד מחוץ לבית:הינדה

ודאגתי , הענקתי להם אהבה אינסופית. גידלתי לבדי את הילדים. לטיפוחה של המשפחה

ואני הקפדתי ללכת , הם היו תלמידים טובים. חינוכם עמד בראש מעייניי. לכול מחסורם

, דאגתי שהילדים תמיד יתלבשו נקי ומסודר, עקרת בית למופתתפקדתי כ. לאספות הורים

כשציפי ורחל היו , בימי החופש הגדול. והקפדתי לבצע את הכביסות ואת גיהוץ הבגדים כראוי

בית "להתארח במושב , ולקחת אותן לשבועיים, אחד מאחי נהג לבוא עם רכב, 10-11בנות 

  .והן היו חוזרות מלאות חוויות, יםשם הרעיפו עליהן שפע של אהבה ופינוק". אלעזרי



. וכיום כולם עובדים ומרוויחים וחיים מזה, ולהתפרנס,  ילדינו גדלו והתחנכו שצריך לעבוד

  .שאינם מבקשים דבר מאיש, כאנשים הגונים, הם גדלו באהבה רבה

 –וילדה שלושה בנים , עם אבי אזולאי) 20(התחתנה כמוני בגיל צעיר , בתי הבכורה, ציפי

, לפני שלוש שנים ציפי התגרשה. שנהרג בנסיבות טרגיות, ל"וסהר ז, )מושקי(משה , רון

. ונראה כי עכשיו הגיעה העת, אף פעם לא סיפרתי לה את סיפור חיי. ומאז היא חיה לבדה

במהלכו , ועשתה קורס, החליטה ציפי ללמוד מקצוע, לאחר סיום לימודיה בבית הספר היסודי

עברה ציפי לעבודה , כשנולדו ילדיה. ואף עבדה במקצוע, סטיתהוכשרה כספרית ומניקורי

". קוקה קולה"בבית חרושת  היא עובדת, כיום. על מנת שתוכל לטפל בהם, פחות תובענית

 אלמוג - ומהם יש לי שני נינים , הוא נשוי לטלי. עובד כעצמאי בעל מסגריה, נכדי הבכור, רון

 .ל נולדה לי הנינה זוהר"הר זמס. עובד ביחד עם רון) מושקי(משה . ודודו

גם היא התחתנה כשהייתה ,  כמו אחותה הבכורה.גדלה כילדה שקטה, רחל, בתי השנייה

כטלפנית בהוצאת הספרים , רחל התחילה לעבוד בגיל צעיר. עם מוטה גלזר, 20בת 

עברה רחל , סגרה שעריה" מסדה"כש. והתקדמה במשך השנים בתפקידים שונים, "מסדה"

רחל . ל סחר" עוזרת סמנכ-וכיום היא בתפקיד בכיר , שם המשיכה להתקדם, "סטימצקי"ל

ערן עובד כרכז פרויקטים חינוכיים במועצת תנועות הנוער .  ערן ועדי–ילדה שני בנים 

עדי עובד כשף בבית מלון  .הוא  נשוי ללבבית ומהם יש לי שני נינים יונתן ואיתמר. בישראל

  . בתל אביב

זכה וזוכה להערכה רבה הן , חרוץ ומאוד אהוב על כולם, ד טובגדל כיל, חיים, הבן

ולאחר שחרורו , כמדריך חשמל בבסיס ההדרכה, הוא שרת בחיל הים. בלימודים והן בעבודה

ולהם , חיים נשוי לדורית. ל בבנק"עוזר מנכ כיום הגיע לדרגת". דיסקונט"החל לעבוד בבנק 

שי סיימה ". מכבי"בקופת חולים ' קחות ועושה סטגליהי סיימה לימודי רו. ליהי ושי: שתי בנות

בעת לימודיהן . והתקבלה ללימודי אדריכלות, לימודיי תואר ראשון בתולדות האומנות

שי נסעה במשלחת . והתוודעו להיסטוריה שלנו, הן כתבו עבודת שורשים, בחטיבת הביניים

  .נוער לביקור במחנות בפולין וחיים הצטרף למשלחת כהורה מלווה

 -הוא נשוי לאורלי ואב לשתי בנות צעירות . עובד כאיש שיפוצים עצמאי, הבן הצעיר, יוסי

במסגרת . השומר-דניאל סיימה זה עתה את שירותה הצבאי בלשכת הגיוס בתל. דניאל וטל

היא סיימה את . לביקור במחנות בפולין, במשלחת בני נוער, הלימודים בתיכון נסעה טל

  .סה לצבאוהתגיי, לימודיה בתיכון

 המרכז הישראלי לתמיכה - " עמך"לא הרגשנו צורך ללכת ל. בבית לא דיברנו על השואה

וגם אין לי , מאותם הימים אין לי חברות. בניצולי שואה והדור השני, נפשית וחברתית

, לנו. ידעו הנכדים והנינים, כדי שהילדים, חשוב לי לספר מה עבר עלינו שם, עכשיו. חלומות

, עברתי הרבה דברים קשים בחיי. זה כבר לא כל כך חשוב, תלאות על בשרנושעברנו את ה

שרדתי בעזרתה של חכמת . ולא לקחת את החיים באופן קשה, אבל תמיד ידעתי להתגבר



. במשך שנותינו המשותפות, את סיפורו של יעקב שמעתי. והעבודה עם השכל הישר, החיים

. אבל ידעתי שעבר זמנים קשים מנשוא בשואה, הוא לא סיפר לי באופן מיוחד מה עבר עליו

, כאשר הערתי אותו. היה צועק בשנתו, בלילות, ולא פעם, הזיכרונות האיומים רדפו אותו

כשביקרנו . ועל החלומות בהם גרמנים מלווים בכלבים רדפו אחריו, סיפר לי על הסיוטים

, ם שהיינו ביחדמהיו. כל השיחות הובילו למה שהתרחש שם, חברים שהיו איתו במחנות

גם אני לא סיפרתי לו את . חום ואהבה, משפחה, רציתי להעניק לו בית. דאגתי לו כמו לילד

ידע מה עבר עליי . הוא ידע פחות או יותר מה שעברתי. בצורה מסודרת, הסיפור שלי

  . אך לא בפרטי פרטים, כשהייתי ברוסיה

, אבל הם ידעו עליו, פן מסודר במשך השנים לא סיפרתי לילדים את סיפור חיי באו:יעקב

. והתחלנו לנסוע ולטייל בחוץ לארץ, זמני התפנה, לאחר שיצאתי לפנסיה. שמעו חלקי דברים

אך מרבית נסיעותיי היו , והכרנו עולם חדש, הגענו לאמריקה ולהוואי בטיולים מאורגנים

רציתי לראות . בהתחלה בטיול מאורגן, לפולין ביחד עם הינדה, חזרתי. בעקבות הזיכרונות

למחנה בו נספו , נסעתי לטרבלינקה. כולל אלה שלא הייתי בהם בעצמי. את כל המחנות

נוצרה בי הרגשה , לאחר שראיתי מה היה סופם. רציתי לחוש את המקום, הוריי ואחיותיי

גם . הנכדות נסעו מטעם בית הספר. הביקור במקומות האלו הקל עלי באופן מסוים. אחרת

עד היום . ולפעמים גם הינדה מצטרפת, פעמים רבות  וטסנו חיים ואנילגרמניה הוזמנתי

  .מזמינים אותי לבקר שם

ועבר את , הוא ידע מה קרה שם? על מה היה לנו לדבר. גם עם אחי לא דיברתי על העבר

. לא הייתה הפתיחות שיש היום. לא נהוג היה לדבר על נושא זה, מעבר לכך. אותו הדבר

  . בעבודה ובפרנסה, במשפחה, שגרת החייםתמיד היינו עסוקים ב

, משם עבר לשיכון בחולון, בהתחלה גר בביתנו ביפו, התחתן עם כרמלה )אלכס( אייזיק

,  הוא פתח חנות של צבעים ומוצרי בניין50 -בשנות ה. ואחר כך עבר לבית דירות בעיר

 - שם אמנו שנקראה על , )מלכה(מלי : נולדו להם שלושה ילדים. בעזרת כספי השילומים

) אפרים(אפי . ניר ולירון הם גרים בגבעת שמואל, שי: ולהם שלושה בנים, נשואה לאלי שמש

הם גרים  .ושני בנים נועם וליאור,  נשוי לאיילת ולהם בת הילה–שנקרא על שם אחינו הבכור 

: נשוי לסיגל  ואב לארבע בנים, עובד כשוטר במשטרת ישראל, הבן הצעיר, אמיר.  בירושלים

  .הם גרים בבת ים, שחר ודור, עומר, רמלכ

ניסיתי לשכנע . אף פעם לא היה לו זמן, הפך לבעל עסק עצמאי) אלכס( מרגע שאייזיק

כרמלה  .אך כל היום הוא היה עסוק ומעולם לא מצא רגע של פנאי, אותו לנסוע איתי למחנות

טופל בשלושה הוא נשאר לבדו מ. בעקבות ניתוח שהסתבך, 45בגיל , אשתו נפטרה צעירה

במקום , "לרשום"וגם הקונים שלו ביקשו , החנות לא הייתה רווחית. ומצבו לא היה קל, ילדים

והקונים החלו להדיר , המצב הלך והחמיר, כאשר נפתחו חנויות הרשתות הגדולות. לשלם

בשנת . אלא החנות החזיקה אותו, הוא לא החזיק את החנות, למעשה. רגליהם מן העסק

וכאשר אחי נכנס למחסן הם , הם התחזו לקונים. הגיעו שודדים לחנות, בוקרבשעת , 2003



החנות , בעקבות פציעתו הוא אושפז. הוא התנגד וספג מכות בראשו. ביקשו כסף ותקפו אותו

ונפטר כעבור זמן , לא הצליח להתאושש מהתקיפה) אלכס(אייזיק . נסגרה ומצבו הדרדר

הוכרע , את עבודות הכפייה ואת צעדות המוות, כוזהאיש ששרד בגבורה את מחנות הרי. קצר

לאחרונה ביקר . ילדיו ואני שומרים על קשר הדוק. שאפילו לא נתפסו,  על ידי שודדים מנוולים

  . שמאוד התרגשו מן הביקור, )אלכס( נכדיו של אייזיק, ביחד עם ילדיו" יד ושם"בנו אמיר ב

כשהיה קטן למד . הסריט וצילם. בגרמניה ונסע עימי לכל המקומות, בני חיים ביקר בפולין

. מאז התעניינותו הלכה וגברה. ושאל אותי מדוע יש מספר על ידי, על הנושא בבית הספר

שמעתי עליהם . לפני מספר שנים השתתפתי בפרויקט תיעוד ניצולי השואה של שפילברג

חיים הוא . טותראיונות שנערכו עימי הוקלטו ונשמרו על גבי קל. ויצרתי את הקשר, מחברים

בהתחלה לא שיתפתי . כל הזמן האיץ בי לתעד את זיכרונותיי. זה שיזם את כתיבת הספר

  . אבל הוא לא ויתר." תעזוב אותי זה מספיק לי "–אמרתי , איתו פעולה

ולכן דווקא , מקום כזה עוד לא ראיתי.   היה הכי גרועSaal an Der Donauמכל המחנות 

 -התברר לי כי אין הנצחה למחנה ה,  במהלך ביקור במקום2001בשנת . לשם רציתי לשוב

an Der Donau Saal . פניתי , איתרתי את הגורמים האחראים בגרמניה" יד ושם"בעזרת

, בעקבות פנייתי והתעקשותי. לא ידעו שניצב שם מחנה והתברר כי הם, אליהם במכתב

על הזוועות שהתרחשו שמספרים על המחנה ו, הוצבו במקום חמישה שלטי הנצחה גדולים

ובה נשרפו גופות , בין היתר מוזכר כי החורשה שימשה כתפאורה לאימת המוות. שם

, בעת הביקור ערכנו בקרחת היער. בקרמטוריום המאולתר, האנשים על מסילת פסי הרכבת

ביחד עם , טקס מרגש ובו הנחתי זר פרחים לזכר הנספים, במקום בו היה בעבר הקרמטוריום

דיברתי איתו והסברתי לו מה , הוא לקח אותי למחנה, ראש העיר אירח אותי יפה. ראש העיר

  . היה והיכן

 סטודנטית Saal,תושבת , פנתה אלי בירגיט, בעקבות המכתבים ששלחתי לראש העיר

ומצאה את המכתבים ששלחתי שמורים , שהחלה לחקור את נושא המחנות, להיסטוריה

אפילו לא הייתה , "אם אתה בחיים: "תחילה בשאלהאותו ה, היא שלחה לי מכתב. בארכיון

קיבלנו ממנה שאלונים . שניצל עימי מן המחנה, ה'ופנתה גם לחברי יוסק, בטוחה שאני חי

והיא הזמינה , במשך הזמן הקשר התהדק. מילאנו אותם, ובעזרת מתורגמנית, בגרמנית

לקחת אותי לבית הוריה ואחר כך היא באה , נסעתי לפלוסנבורג. אותי לבקר בביתה בגרמניה

ודורית כלתי הצטרפו , הינדה.   פעמיים ביקרתי שם ביחד עם חייםSaal an Der Donau. -ב

ובאולם נכחו גם אנשי , דיברתי באולם התרבות המקומי בפני כול תושבי הכפר. לביקור השני

ון   העניקו לי שלושה ימי אירוח במלSaalאנשי . מהרדיו ומהעיתונות המקומית, תקשורת

, לפני כשנתיים, יחסי ידידות אמיצים נקשרו בינינו ובין בירגיט ומרכוס בן זוגה. בקלהיים

, בירגיט לא שוכחת. גם אנחנו התארחנו בביתם, בפסח הם התארחו בביתנו בליל הסדר

ביום זה היא מברכת אותי על לידתי .  באפריל29 –ומתקשרת אלי כל שנה ביום השחרור 



שם הוא מסביר , ונוסע עם קבוצות של ילדים למחנה דכאו, ורהמרכוס עובד כמ. מחדש

  .ומספר להם את סיפור חיי, על השואה, לתלמידים

במבנה בו , שם הוקם מוזיאון להנצחת ותיעוד השואה, הוזמנתי מספר פעמים לפלוסנבורג

במהלך ). החיטוי(ובו נערך הדיסאינפקציה , האסירים -נמצאו המקלחות של ההפטלינגר

לבני נוער המגיעים למחנה הקיץ  , רים הזמינו אותי לספר את קורותיי במקוםהביקו

השיחות עם בני הנוער מתקיימות . מכל רחבי גרמניה ומהמדינות הסמוכות לה, בפלוסנבורג

גם מטעם פירמת  .ושואלים אותי שאלות על העבר, כאשר הם מתעניינים, בשפה הגרמנית

I.G. FARBEN ,בביקור זה הגיעו אורחים מכל העולם. נקפורטלפר, הוזמנתי לגרמניה ,

ושמרו , הזמינו אותנו לטיולים עם הסברים. שעל יד אושוויץ "בונה"שהועסקו בכפיה במחנה 

  .על הקשר

בדרך עברתי . אני חולם על כך בלילות פעמים רבות. לעולם לא אוכל לשכוח את קורותיי

אני יכול לדבר ימים ולילות ולא . המה שסיפרתי זה רק חלק קטן מכל מה שהי, הרבה דברים

במפגשים . כיוון שתמיד ימצאו עוד זיכרונות, אי אפשר לספר את הכל. אסיים את הסיפור

לא רוצה , תעזוב אותי, די: "וכל פעם אשתי אומרת, חברתיים אנחנו מדברים בעיקר על זה

רים ואת את ההו, לראות את המשפחה שלי. אבל לעולם לא אוכל להפסיק, "לשמוע יותר

מה שעברתי . ואי אפשר, לפעמים אני רוצה לשכוח. זה לא פשוט, האחיות נעלמים מול עיניי

אלו שהלכו . זה היה נורא. כל אלו שהיו במחנות. זה כל הניצולים. וזה לא רק אני, קשה לתאר

בימי המלחמה לא היה . וזה לא הלך, כבר ייגמר" שזה"ואנחנו רק רצינו , "גמרו"בקרמטוריום 

ולא היה אוויר , כשנסענו בקרונות הסגורים לא היו מים להרוות את הצימאון. ה לאכולמ

אך לפעמים הזיכרונות , במהלך היום אני עסוק. מה שעברתי אז משפיע גם היום. לנשימה

למדתי להעריך מאוד את הדברים  ,מתוך תהפוכות חיי. ושנתי נודדת, חוזרים באמצע הלילה

המחסור , ורק ברגע שאינם,  הדברים שלכאורה מובנים מאליהם.הפשוטים והחשובים ביותר

  .  המים והאוויר, האוכל, המשפחה: הופך קשה מנשוא

כל אחד . עברנו זמנים קשים.  שנים56אנחנו נשואים וחיים יחדיו כבר : יעקב והינדה

, ההחלטה להתחתן באותה תקופה. אך בחרנו להיאחז בחיים, מאיתנו עבר תלאות ואסונות

למרות . לא הייתה קלה, ר צעיר ניצול שואה עם אלמנה צעירה ושתי בנות קטנותבחו

אהבה , חיינו טובים ומלאי כבוד הדדי. ביחד התגברנו על כל הקשיים, הפחדים והחששות

  .ותקווה שכך נמשיך לעד

הקמנו ! אנחנו ניצחנו! חשוב לנו להדגיש כי היטלר ואנשיו הם אלו שהפסידו במלחמה

, המביאים לנו גאווה רבה, נכדים ונינים טובים ומוצלחים, גידלנו ילדים, משפחה לתפארת

מניסיון חיינו אנו מאמינים שעל כל אדם לסמוך בראש . ואנחנו מאחלים לכולם הצלחה בחיים

לדעת ליהנות מהדברים הפשוטים והבסיסיים . ולהעריך את משפחתו, ובראשונה על עצמו

, לחיים בננו ודורית כלתנו, מקרב לב,  תודה מיוחדת.שבלעדיהם אין לנו קיום, של החיים

   .לזכור ולא לשכוח. למען הדורות הבאים, שבזכותם סיפור חיינו סופר ותועד
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