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  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
מייכוב . Miechow בהיותי בגיל חצי שנה המשפחה עברה למייכוב .קייְל יֶ ש וְ נְ שֹובעיירה שנקראה ְק  10.3.1929 -ב תינולד

קרוב לבית , זה היה אזור יהודי. Mickiewicza3  ה 'המשפחה גרה ברחוב מיסקביצ. Krakow מ מקרקוב"ק 30מרוחקת 
  .'חייטים וכו, רופאים, סוחרים: מאוכלוסיית מייכוב היו יהודים 40%. הכנסת הגדול

בית המשפחה . המשפחה הייתה עשירה ויחיאל אלתר תרם הרבה לצדקה. היה איש דתי עם זקן קטן, אלתר-יחיאל, אבי
לייב -להרש. הייתה לו חנות גלנטריה .כיכרשל ההורים בצד שפנה לגר באותו בית , הרש לייב, אחיו של אבא .היה גדול

   .מלכה, הייתה בת אחת
מקום המנסרה היה במרחק של שני . ליד המנסרה הייתה תחנת קמח שגם היא הייתה שייכת למשפחה, הייתה לנו מנסרה

. םפועלי 100-עבדו בה   כ. במנסרה עבדו על עצים ועל פחמים. בקרבת מקום היה בית עלמין. קילומטר ממקום המגורים
היו קרוניות של עצים בתוך המפעל . הרכבות נסעו על פסי רכבת שנכנסו למפעל הביאו עצים והוציאו קרשים מנוסרים

  .כשעשוע של ילד, ונהגתי לנסע בהן
היו . ריסט"ישראל היה בית. לחייל התותחנים, הוא גויס לצבא 21בגיל . למד בקרקוב להיות עורך דין, ישראל, אחי הגדול 

לייב עזר -הרש. הוא היה דתי והשתייך לאגודת ישראל. 1918נולד בשנת ) ליבל(לייב -הרש, האח השני. לו מדים חומים
אני . גרשון למד עם בת דודי הלה בבית ספר למסחר בקרקוב. צעירהיה בשומר ה, גרשון, האח השלישי. לאבא בעסקיו

  .חדרלמדתי בבית ספר פולני ואחר הצהריים למדתי ב
  .הרבנים אמרו שאסור לנסוע עד שהמשיח יבוא. ישראל וגרשון רצו לבוא לארץ ישראל

  .למשפחה הייתה כרכרה עם עגלון. היינו שם 1939 -גם ב. לחודש ימים, בעונת הקיץ נהגנו לנסוע עם אמא לזקופנה לפנסיון

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה; להצלתך באופן משמעותיסייע 
, ביום שישי, 1.9.39 -ב. אבל לא כל כך התעמקו בזה, כיה'באוסטריה ובצ, במייכוב שמעו מה שנעשה בגרמניה, 1939 -ב

 אבי. הייתה אי בהירות מה יהיה 1.9.39 -ב. עברה השמועה שפרצה מלחמה. ללכת לבית הספר נתיבבוקר והתכונ קמתי
המונים היו . לכיוון ורשה ו לברוח מהגרמניםנוהחלט אותיליבל ו, לקח עגלה גדולה ואת אחד העגלונים ואת גרשון

  . ו הביתהנרוחזאבי ראה שזה לא העניין . את הפליטים הגיעו מטוסים גרמנים והפציצו. בכבישים
 הייתי. המון צבא גרמני היה בכיכר בדרך לוורשה. בעיר הייתה כיכר ענקית. הגרמנים נכנסו למייכוב אחרי שלושה ימים

הגיע יום . כך נמשכו הדברים עד ראש השנה. בבית לא היה רדיו רק עיתונים. הגרמנים שדרו חדשות ברמקול. יוצא לכיכר
ואת ליבל לבית הספר  אבאלקחו את . תיברח אני. הוציאו את כולם, ו לבית הכנסתהגיע) אנשי הגסטפו(גרמנים . כיפור

היו באים בלילה מוציאים . היה בסיס שם. ס.לאנשי ה ס. בכיכר גילחו לזקנים חצי זקן. שחררו אותם בערב. והיכו אותם
אבא המשיך לנהל את . שלכםהמפעל הוא עכשיו של גרמניה ולא : ואמרו נויום אחד באו שניים לבית. בן אדם והורגים

ארבעה רחובות ובנו חומות -קבעו שלושה. עשו את הגטו. יום אחד אמרו לו לא לבוא יותר. הוא הלך ברגל למפעל. המפעל
היו כאלה שלא היה להם . בתואנות שונות מהיהודים הגרמנים לקחו כסף. בגטו האנשים לא עבדו. סביבם עם שתי כניסות

  .ו ללכת עם סרט על הזרועהיהודים הוכרח. מה לאכול
הגרמנים פנו . הקימו יודנראט. היו כאלה שנלקחו מהגטו לעבודות. סיגריות בודדות, קונה סיגריות ומוכר בגטו יתיהי ניא

הם נלקחו למחנה עבודה . לקחו אותו ואת ליבל. ישראל חזר מהצבא. אחר כך היו דרישות לאנשים. בדרישות ליודנראט
. לא רחוק מקרקוב, לעזוב את הגטו וללכת לפרושוביץ יההורים אמרו ל, יום אחד. בקושי אכלו. יםשם עשו לבנ. ליד קרקוב

הרימו , שלג, ביום חורף, לפנות ערב. בסוף התחילו להוציא את כל היהודים. היו הורגים יהודים גם שם. שם לא היה גטו

לא רחוק ( Proszowiceהיא נשלחה מפרושוביץ . הגוי. מישהי יובקצה השני של הביוב חיכתה ל יתוהכניסו א, מכסה ביוב
פתאום . לא ללכת איתהיהיא הלכה ואמרה ל. העגלה שלה עמדה ליד בית העלמין. חזרה לפרושוביץ ילקחת אות) מקרקוב

 יוהביאה אות יהיא כיסתה אות. לעגלה רצתיבשלג ומאוחר יותר כשהיה שקט  תיוהתחבא רצתי. ילדים גוייםופיעו ה
. גויה הייתה מעלה אוכל בערב ומורידה דליים של מי שפכים. בעליית הגג בבית של בת הדוד הלה עשו מחבוא. לפרושוביץ

. הגיע אביהגיע לשם וגם  יאח, במחבוא היו הלה ואחיותיה וגם גרשון. ו את הגרמניםינדרך חרכים רא. אסור היה לדבר

  . Belzec יץ'נלקחה למחנה השמדה בלז ,קריינדל, אמי
, ומשם לקרקוב, לא רחוק מקרקוב, לסלומניקי יגויה לקחה אות. שלושה החליטו שאי אפשר להמשיך כך-אחרי חודשיים

 ימישהו בא ואמר שהוא מוציא אות. לבד הייתיבגטו קרקוב . כל זה בלילה. לא זוכר בדיוק את כל הפרטיםני א. לגטו
 יתוא. אחר כך חיסלו את המחנה. שם היה חם והיה קצת אוכל. לישאל ולייב, שלי ומביא למחנה העבודה שבו היו האחים

כל יום היו לוקחים . היה שם אבאזוכר אם  אינני. הלהאחי גרשון ובת דודי גם ו ושם הי Prokocimים 'לקחו לפרוקוצ
שם . אס.אס - לא ה, זה היה תחת הצבא הגרמני. הלה היתה מבשלת. 12או  11בן  הייתי. לעבודה והיו מכינים מסילות ברזל

הוא היה קורא : המפקד שלהם נהג להתעלל באנשים. אוקראינים שמרו עליהם שם. אדולף פסטול, היה גם ראש הקהילה



 

  . מריץ אותם לגדר והיה יורה בהם כיוון שהם כביכול רצו לברוח, לכמה אנשים

בפלשוב היה מפקד אכזר . עם גרשון הייתי. Plaszow-Jerozolimska לפלשוב נוחיסלו את המחנה ולקחו אות, באותו זמן
. ירו באלה שלא יכלו לעבוד. בפלשוב הייתה סלקציה. אחרי המלחמה הפולנים סחבו את גט על סוס עד מותו). גטן(בשם גט 

לרכבת משא  נוהכניסו אות, אחרי פלשוב. פלשוב למחנה נובמזוודה מעץ שעשה בה חורים וכך הגע יתוגרשון העביר א
שם . יסקו'ו לסקרזנהגע. בפנים מתו אנשים. ו את הקרחנאכל. זה היה בחורף. כך כמה ימים. ובלי שתיה בלי אוכל, בעמידה

הריצו נו עם הגיע. Skarzysko-kamienna קמייניה-יסקו'היה מחנה לתיקון טנקים גרמנים והיה סקרז. היו שלושה מחנות
, ניאלקחו קבוצה ובה גרשון ו. יים ונראו צהוביםימ תת היו שם אנשים שהכינו מוקשים. שם גם הייתה סלקציה. נואות

 אותנויסו הכנ. אקדחים, תותחים, הגרמנים ניסו שם כלים. וינניק, ו עצים ענקייםנחטב. מסביב היו יערות. קבוצת בינוי
באמצע . היו מחסנים לפגזים. מתו שם המון אנשים. ישנו על דרגשים ללא מזרונים. לפעמים חלק נהרגו. לבונקר וירו

הוציאו אנשים . בלי אוכל, קר, חורף. הלילה היו מגיעים פגזים וצריך היה לפרוק את הרכבת בלילה ולעבוד אחר כך ביום
גרמני שם היה . טיפוס יסקו היה ל'בסקרז. יתוכדי להגביה אמתחת לקבקבים שלי גרשון שם אבנים , במסדרים. להורג

גם בפולין . בלילה לפרק אוניה וביום לעבוד, טיפוסב חולהלעבודה  תייצא. הוא ירה במי שלא יצא לעבודה. שנקרא השיֶסר
  .עצמה היו הורגים אנשים כל יום

  

שם . Czestochowa-Warta היה מחנה וורטה. נסטחוב'ברכבת לצ נודי הרבה זמן ומשם לקחו אות ינויסקי הי'בסקרז
לפעמים הגרמנים מהוורמאכט . גם גרשון עבד שם. המבוגרים עבדו כנגרים. נסורת בנגריה יתיניק. תיקנו טנקים של הצבא

מטוסים , ו שהגרמנים מתוחיםיננסטחוב רא'בצ. 1944או  1943אולי כבר . שם היה יותר טוב. סוכריה, היו נותנים לחם
ואז הגרמנים חזרו והעמיסו את . שכדאי לברוח י גרשון אמר ל. 1944 -כנראה ב. הגרמנים נעלמו והרוסים התקדמו. בשמים

 לבוכנוולד ענוהג. קור כלבים. בלי אוכל. הנסיעה הייתה איומה. ם על רכבת והגרמנים היו עם רובים שלופיםכול

Buchenwald .חצי קרון כבר לא היה .  
, מחנה שבויים, בוכנוולד היה מחולק למחנה היהודים. ו שם כשנהינהי. 1944בחורף  ענולבוכנוולד הג. בלילהענו תמיד הג

אחר כך באו . כל הזמן עם גרשון ילמזל הייתי. לא זוכר שהיו נשים. כל מיני עצורים. גלים גרמניםאנ, צרפתים, רוסים
שם היה יותר . גם הרב לאו היה שם. הכניסו לבלוק של רוסיםו יתוגם א, לקחו ילדים. אמרו שהיו קומוניסטים. אנשים

. כל בוקר עשו מסדר. סלעים ממקום למקום תיסחב. לקחו אותם לעבודה. כל יום ראו עגלות מתים. אוכל מאשר ליהודים
היה שער ושם במשרדים ישב מפקד המחנה . אצל היהודים היה גרוע יותר. כמה מתו, כל בלוק היה צריך להודיע כמה חיים

גרשון . מות דקות עם קבקבים'האנשים עמדו בפיז. שלוש בקור של שתי מעלות מתחת לאפס-המסדר ארך שעתיים. ואנשיו
אחד . לצאת קדימה ייום אחד אמרו ל. אשת מפקד המחנה הייתה מכינה אהילים מעור אדם. ה של היהודיםנשאר במחנ

  . יהרוסים הציל אות
מסביב לבוכנוולד הכינו . כנראה שגרשון לא שרד. חלקם מתו או נהרגו בדרך. היו מצעדי מוות. את היהודים התחילו לפנות

. היו יריות. מכל הצדדים ראו אנשים רצים בחוץ עם גרזינים. לא היה מסדר בבוקר 11.4 - ב. מטענים בכוונה לפוצץ אותם
הם נתנו . הגרמנים ברחו ואחרי חצי שעה נכנס טנק אמריקאי ועליו שלושה שחורים. הבינו שמשהו קורה. היו מטוסים

רי יומיים לקחו אח. ונו לישון כי פחדינבלילה לא רצ. camelלעשן  תיהתחל. אנשים קיבלו דיזינטריה ומתו. אוכל
 קרמטוריוםהראו להם את ה. אזרחים גרמנים מווימר להראות להם את הקרמטוריום שהם טענו שלא היההאמריקאים 

האמריקאים . היה רב מאמריקה  .צילמו האמריקאיםליד הקרמטוריום ו יהעמידו אותו יתולקחו א .עם ערימות של גופות
  .העבירו את היהודים לבלוקים. לקחו את הגרמנים שבויים

 ענוהג. שעון תילקח. לגרמניה נוהאמריקאים לקחו אות. מהצעירים הייתי. אוכל, נתנו בגדים, בינתיים טיפלו ביהודים
המפקד . למפקד יהודי יהכניסו אות .את השעון ירוסי אחד לקח ל. הרוסים היו בצד אחד והאמריקאים מצד שני. לברלין
ו נעם קרונות שינה ונסע, רכבת עם הרב מרקוס בראשאותנו בלקחו , אחרי כמה ימים. לחזור לצד האמריקאי נואמר ל

  . בכל תחנה עמדו אנשים עם שוקולד ופרחים. לצרפת ענוהג. בליווי אמריקאי, שבוע

  

  רץ  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לא/אנא ספר
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

. שם לימדו אותנו צרפתית ופינקו אותנו. אחרי יומיים הועברנו לכפר ֶאקּו וִוי. יה'לקחו אותנו למלון לוצ. הגענו לפריז
. לא רציתי לחזור לפולין. לנסוע לאמריקה ולאנגליה או לארץ, להישאר, אפשרו לחזור לפולין. התחילו להגיע שליחים

כל הקבוצה . ידעתי שיש לי דודה בישראל. אוגוסט ואז התחלנו להתפזר במחנה שהינו מאפריל עד. התחיל חיפוש קרובים
לנפולי ושם עם , מפריז לקחו למרסיי. באניה היו רק ילדים. לקחו אותנו באניה בריטית לישראל. הקרובה שלי עלתה לארץ

  . ערבים אוכלים אבטיחים: זיכרון ראשון. 1945 -הגענו לחיפה ב. אניית קרב בריטית
  . כולל ענבים שלא הכרנו. אכלנו המון. יאו אותנו בקרונות משא למחנה בעתליתהבריטים הב

  

 
  



 

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(

העמיסו אותנו על . הפרוגרסיביים/הכללייםמגדיאל הייתה של הציונים . לעתלית הגיעו שליחים מכל מיני מפלגות
.) עבדתי בגן ירקות וגם בגיהוץ(חצי יום עבדנו . במגדיאל הייתה קבוצה של בנות מרומניה. אוטובוסים והגענו למגדיאל

הייתי בא . למדתי עברית. הייתי התלמיד הכי טוב. היה שם מנהל שרצה להוציא מאיתנו את הגלותיות. ונוחצי יום למד
  . בשבת לפעמים היינו עובדים בגומות בפרדסים. לשבתלדודים 

. ש לילה"כל שבוע לקח אותנו לא. ך"השביע אותנו על התנ. פ"אריאל שרון לימד אותנו קפ, ע"במסגרת הגדנ, במגדיאל
לכפר אותנו לקחו . הפכתי לנוטר אצל הבריטים וקיבלתי משכורת 1947באוגוסט , כעבור שנתיים. אימן בזחילה וכדומה

 תיעבד. וחלק שלחו לקיבוץ דן נוחילקו אות ר כךאח. דים ליד עפולה ושם הבריטים למדו תרגילי סדר ושם עשו אימונים יל
האנגלים ישבו . ו שם שלושה ימיםינבתל אל קאדי הבריחו סורים והי. בתל אל קאדי הייתי. ו כנוטריםינשם הי. בבריכות

  .ודןכפר גלעדי , היו תחנות בראש פינה. בראש פינה
 הייתי. מצודת כח, בנבי יושע נלחמתי ר כךאח. נהרגואחדים  .לטבריה, שיירות לצפת ינוכשפרצה מלחמת השחרור ליוו

  . אמרו לנו שעוברים למושב בית הלל 1948במאי . בכל אלה השתתפתי במלחמת השחרור, נצרת בכיבוש, בכיבוש צפת
 .ח"הקימו יחידה כמו הפלמ בני המשקים. הייתי מקלען. בגולן זייתהייתי בתל עז. הוכרזה המדינה. הבריטים עזבו 15.5 -ב

  .לא ברחו ולא הייתה התנגדותהערבים בנצרת . בנצרת הייתי בחיל משמר במשך חודש). קרית שמונה(הגענו לחלסה 
לקחו אז . 8חטיבה  91נשארתי בגדוד . לחלק לא היה לאן ללכת. התחילו לשחרר אנשים. הייתה שביתת נשק 1949בסוף 

אמרו לי להישאר והציעו לי להיות בקבע . הייתי עדיין בסדיר. בסרפנד, אותי לחיל אספקה לעבוד במחסני מזון בצריפים
נעשתי פקיד  ר כךאח. לימים אשתי, הביאו חיילות ביניהן גם אהובה. עד אז הייתי סמל וקיבלתי סמל ראשון. עם משכורת

  .ואהובה עבדה במדור מזוןמזון , היו בסיסי דלק. ראשי של מפקד החיל
הציעו לי לעבוד במכס . הלכתי ללשכת העבודה. אהובה עבדה בוועד הפועל לאחר שהתחתנה והשתחררה .התחתנו 1951 -ב

שבועיים הציעו לי לעבוד ב קופת חולים כללית ואחרי ראיון התחלתי לעבוד אחרי . לא רציתי מדים. בנמל במדים, ביפו
  .לאחר מכן עבדתי בקופת חולים כללית ארבע שנים נוספות כגמלאי. פרישתי לגמלאותעד , 1994עד עבדתי שם  .שם

יוחאי השתחרר . יוחאי וגיל שניהם שירתו בצבא קבע. יוחאי נשוי לרינת וגיל נשוי לנורית. יוחאי וגיל, נולדו לי שני בנים
לגיל ארבעה . יובל ודנה, ליאור, שני, יש, מיכל: ששה ילדים יוחאיל. בדרגת  סגן אלוף וגיל השתחרר בדרגת אלוף משנה

  .רותם ונווה, נטע ,נעה, נעם, מיה, נגה, ירדן: נינים מונהיש לי ש. רון וירון, )נשוי לתמר( שרון, )נשואה לעידן( ירוןל: ילדים

  
  

 


