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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  
 כים בתור'אבא שלי היה חייט במלחמת העולם הראשונה באו לסביבתנו באוקרינה הצ, אבא אימא ואח 1928אני נולדתי ב

כית ותופר 'אבא שלי היה יוצא מפעם לפעם ונימצא אצל משפחה צ. פליטים והם יתיישבו שם בסביבתנו ועובדיהם היו אוקראינים

  .כית 'כים שהיו טובי לב ואז הוא היה לוקח אותי בתור ילד לליווי למשפחה צ'דובונים לאנשים שהיו שם והצ

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

עם ההורים ואחי למחנה כאשר התחילה המלחמה וגרמנים התחילו לכבוש את פולין ואוקראינה הייתי צריך לעזוב את הבית 

הסגר לאחר כמה שבועות שישבתי במחנה אימא פתחה את הדלת של המחנה ואמרה לי לך ואני הלכתי שעות והגעתי לכפר 

כי והייתי באחד הפינות מתחבא 'נתיים הוריי הושמדו ידעתי כי הצגתי את עצמי בפני הציכי שאבא שלי תפר לו את המעילים ב'הצ

כי בא אלי ואמר לי שאני צריך לעזוב כי אם לא ישרפו לי את המשק 'מה גילו אותי האוקראינים ואז הצומקבל אוכל אחרי זמן 

התחלתי לבכות והוא הסביר לי שיש מעבר ליער משפחה שגרה ששם אני יכול להיות כדי שלא יגלו אותי ואז הגעתי לשם אחרי 

פגשתי עם בחור ד את אלו שהיו בתוך המחנות אני נו להשמיהרבה ימים וגם הם הודיעו לי שאני צריך לעזוב אמרו לי שהתחיל

בתוך היער אחרי שהודיעו לי שאני צריך לעזוב הסתובבתי בתור ילד בלי מעש עם בגדים בלויים וריקים והסתובבתי ללא שום 

עו מי אני ונתנו עזבתי את סביבתי את היערות והכפרים בגלל שיד 43-44עם כל מיני גלגולים עד 41מוצא הסיפור הזה המשיך מ

 םשמתעניינילי אוכל בגלל אבי הגעתי לעיר בשם לבוב ושם התחלתי להרגיש שיש אנשים מהפדרציה היהודית בארץ ישראל 

  . בילדים כמוני יתומים לאחר שפגשתי אנשים שרוצים לעזור לי לקחו אותי לרכבת והגעתי לגרמניה

  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

בגרמניה היה לי יתר קל הפדרציה היהודית עזרה לי והם התחילו לאסוף את הנוער ולארגן אותנו לתנועות אחרי זמן תקשרתי עם 

להתעניין איך אפשר לאסוף צעירים כמוני ולהכין אותנו כדי שבסוף נגיע לארץ חבר מקיבוץ בית הערבה והאיש הזה התחיל 

צא איזה פריץ גדול יה הולנד והגענו לצרפת ושם הוא מלקיבוץ בית הערבה בשם דוד והוא בסוף ידאג לקבוצה שעברנו את בלג

עלינו על  ומארסיית כאלה כדי שנשכב פת וארגנו אוניה שהובילה פרות והכינו אותה עם פלטורוהם אספו עוד צעירים כמוני בצ

  . הסתובבנו שבועות הגענו לכריתים כי לא יכולנו להגיע לארץ בגלל האנגלים ששמרו בארץ" חי-תל"נו לשם טאוניה ש

  

   י על חייך  בארץ/נא ספר

הגענו לחיפה עם אוניות של האנגליים עמדנו כמה ימים שם וחיפשנו אפשרות שנציג  28-3-46אחרי שהסתובבנו שבועות במים ב

מההגנה יעזור לנו בסוף האנגלים לקחו אותנו לעתלית ומעתלית יצאנו לבית הערבה וישבנו שם בצריפים אחרי זמן מה קיבלנו 

החברה מבית הערבה . (חברה עברנו לקיבוץ אלונים ליד טבעון 35הערבה ומשם יחד עם קבוצה שלח הוראות לעזוב את בית 

גייסו אותי האנשים באלונים לא היו נחמדים ולקחו אותי לעבודות חוץ בבנין והלכנו  48הגעתי לאלונים ב) קיבלו אותנו ממש יפה

" תנוח רק בקבר"כולתי לנשום והיה לי קשה והמנהל אמר לי יום אחד נחתי בעבודה עמדתי לא י.לעבוד בקריית טבעון בהדסה 

ומנהל יותר גדול שאל למה אני בוכה ואמרתי לו כי לא היה לי כסף אז מנהל יותר גדול נתן לי לעשות תעלות והוא נתן לי מעטפה 

אותי לקונצרטים לשמוע עם כמה לירות לגלידה וגזוז ואז הייתי כמו כולם וביקשתי מהקיבוצניקים לקחת  אותי לחיפה לקחת 

מ יותר אז שמתי משהו בנעליים כדי לגבוהה "ס 3התגייסתי למשטרה והם החליטו לגייס אותי רק עם  .מוזיקה והם לא נתנו לי 

  .ואז גייסו אותי ועבדתי עם כלבים במשטרה 
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